Zapytania RMG – 3 marca 2016 r. (kadencja 2014 – 2018)

Nr

Wnioskodawca

w sprawie
harmonogramu remontów i
modernizacji w Zespole
Specjalnego Kształcenia
Podstawowego i Gimnazjalnego
nr 28
harmonogramu modernizacji
wind w NZOZ w dzielnicy Stogi
i Nowy Port

data
wpływu
27.01.16

termin
odpowiedzi
10.02.16

27.01.16

10.02.16

7/16

Beata Dunajewska,
Aleksandra
Dulkiewicz

8/16

Beata Dunajewska

9/16

Beata Dunajewska

działań zmierzających do
poprawienia bezpieczeństwa
dzieci z przedszkola Kota
Edwarda

27.01.16

10.02.16

10/16

Piotr Czauderna

procesu przydzielania tzw.
wjazdówek na teren Gdańskiej
Starówki

29.01.16

12.02.16

odpowiedź
Obecnie przygotowywane jest postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej
zagospodarowania terenu z wymianą ogrodzenia z planowanym terminem zakończenia
prac projektowych do sierpnia br. Dokumentacja określi kwotę potrzebną na
zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania.
Dla inwestycji przed ogłoszeniem przetargu na realizację robót budowlanych, konieczne
jest pozyskanie dokumentacji projektowej i niezbędnych decyzji administracyjnych.
Termin opracowania dokumentacji projektowej i realizacja robót przewidziana jest do
listopada 2016 r. Obecnie przygotowywane jest zlecenie na zamówienie dokumentacji
projektowej.
Po przeprowadzeniu wizji lokalnej w dniu 8.02.2016r. stwierdzono, że w bezpośrednim
sąsiedztwie placu zabaw przedszkola znajdują się nieogrodzone pojemniki i boksy pełne
śmieci oraz misek w których dokarmiane są koty. W pobliżu przedszkola jeszcze w kilku
innych miejscach stwierdzono powysypywane śmieci z przepełnionych pojemników. W
związku z tym sprawę przekazano do Straży Miejskiej, która w trybie natychmiastowym
ma wyegzekwować od właścicieli i zarządców usunięcie nieczystości. Ponieważ nie ma
fizycznej możliwości zlikwidowania wszystkich lisów z terenu miasta należy uniemożliwić
lisom wejście na teren przedszkola poprzez właściwe grodzenie, nie pozostawianie
otwartych bram i furtek. W czasie wizji furtki i bramy do przedszkoli były pootwierane.
Miasto dysponuje klatkami żywołownymi do odłowu drobnej zwierzyny, które użycza
bezpłatnie zarządcom wspólnot mieszkaniowych, spółdzielniom mieszkaniowym,
jednostkom organizacyjnym. Powiatowy Lekarz Weterynarii nie stwierdza od kilkunastu
lat na terenie Gdańska ognisk zakaźnych wścieklizny przenoszonej przez lisy.
Przepisem regulującym zasady wydawania i użytkowania tych dokumentów jest
Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 stycznia 2014r. Wykonanie
zarządzenia powierzone zostało Dyrektorowi Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Oprócz
pojazdów wymienionych w Zarządzeniu zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego,
prawo wjazdu do strefy ograniczonej dostępności posiadają również pojazdy
uprzywilejowane oraz przewożące osoby uprawnione do używania Kart Parkingowych.
1

11/16

Piotr Czauderna

działalności firm deweloperskich
w Gdańsku

29.01.16

12.02.16

12/16

Piotr Czauderna

procesu przydzielania koncesji
na ruch wózków elektrycznych
tzw. meleksów

29.01.16

12.02.16

13/16

Beata Dunajewska

renowacji kamienic przy ul.
Ogarnej i Szerokiej

2.02.16

16.02.16

14/16

Dorota Dudek

budynku położonego przy ulicy
Świętojańskiej

05.02.16

19.02.16

Do odpowiedzi załączono listy podmiotów którym wydano więcej niż dwa identyfikatory
GM.
Do odpowiedzi załączono wykazy nieruchomości zbytych w latach 2010 – 2015 w drodze
przetargu oraz zamiany, dla których zmianie uległy uchwalone poprzednio miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego wraz z kopiami uchwał planów miejscowych w
przypadku ich zmiany.
Kwestię od roku 2014 regulowało Zarządzenie z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie
wydawania i użytkowania identyfikatorów uprawniających do wjazdu do Strefy
Ograniczonej Dostępności na obszarze Głównego Miasta dla pojazdów świadczących
usługi turystyczne, w szczególności pojazdów wolnobieżnych, wózków rowerowych i
zaprzęgów konnych oraz zasad poruszania się przez te pojazdy w tej strefie. Z uwagi na
negatywną opinię służb porządkowych w zakresie nie przestrzegania przez kierowców
tych pojazdów przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym jak również skargi
mieszkańców i turystów oraz poczynionych obserwacji w chwili obecnej trwają prace nad
nowym rozwiązaniem które umożliwi wybór w drodze konkursu jednego podmiotu
świadczącego usługi turystyczne w Strefie Ograniczonej Dostępności. Planowany termin
wprowadzenia tego rozwiązania przewidywany jest na sezon turystyczny 2016. Zarząd
Dróg i Zieleni nie wydał w bieżącym roku żadnych identyfikatorów, natomiast
identyfikatory obowiązujące w roku 2015 z końcem roku straciły swoją ważność.
W 2016 r. planowana jest kontynuacja programu i objęcie nim elewacji kolejnych
budynków. Dzięki realizacji programu, w latach 2013 - 2015 wspólnoty mieszkaniowe
wyremontowały już blisko 80 fasad, z których większość otrzymało dekoracje artystyczne.
Do programu kwalifikowane są wspólnoty mieszkaniowe ze szczególnie zaniedbanych
pod względem remontów elewacji ulic Głównego Miasta, które nie mają możliwości
pozyskania dofinansowania dostępnego dla obiektów zabytkowych. Kolejnym kryterium
przy wyborze elewacji do objęcia projektem jest kompleksowość działania, której
warunkiem jest porozumienie się sąsiednich wspólnot w celu złożenia wniosku o udział w
projekcie. Ul. Świętego Ducha, z punktu widzenia pierwszego z kryteriów, w pełni się do
tego kwalifikuje. Obecnie trwa nabór wspólnot do kolejnej edycji programu. Dotychczas
spośród wspólnot z ul. Św. Ducha swoje zainteresowanie uczestnictwem w programie
(poprzez dostarczenie uchwały w tej sprawie) zgłosiła jedna wspólnota. Wspólnoty przy
ul. Ogarnej oraz ul. Szerokiej nie zgłosiły dotychczas chęci przystąpienia do programu.
Nieruchomość stanowi własność Miasta Gdańska oraz osób fizycznych, dlatego decyzję
o ewentualnej rozbiórce lub remoncie budynku podejmują członkowie wspólnoty
mieszkaniowej poprzez podjęcie uchwały.
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15/16

Beata Jankowiak

powstania Domów Sąsiedzkich
na terenie Gdańska

08.02.16

22.02.16

16/16

Beata Jankowiak

zdemontowania latarni
pomiędzy ulicami Kusocińskiego
oraz Marusarzówny

08.02.16

22.02.16

17/16

Beata Jankowiak

zagospodarowania terenu przy
stawie na terenie Szadółek

08.02.16

22.02.16

Rozpoczęto pracę nad „Gdańskim Modelem Wspierania Rozwoju Społeczności
Lokalnych”. Dokument będzie stanowił plan wykonawczy do Programu Operacyjnego
„Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska” Strategii Rozwoju Miasta „Gdańsk 2030
plus”. Ważnym elementem dokumentu będzie „Gdański Model Centrów
Lokalnych/Domów Sąsiedzkich”, który zostanie przygotowany na podstawie dokumentu
funkcjonującego od 2011 roku. „Gdański Model Rozwoju Społeczności Lokalnych” będzie
skierowany do wszystkich mieszkańców miasta, organizacji, instytucji miejskich i innych.
Będzie on umożliwiał wszystkim interesariuszom planowanie swoich działań w sposób
uwzględniający wartości i zasady podzielane przez inne podmioty działające w obszarze
społecznym. Pierwszym działaniem, które zostanie podjęte w roku 2016 i ukończone do
października br. będzie zaktualizowanie, opracowanie i przyjęcie „Gdańskiego Modelu
Centrów Lokalnych/Domów Sąsiedzkich”. Do odpowiedzi załączono prezentacje
„Wspieranie Rozwoju Społeczności Lokalnych w Gdańsku”.
Oświetlenie terenu jest własnością Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„MORENA”. Zarząd Dróg i Zieleni sprawdził w terenie czy pozostałości po latarni zostały
usunięte przez Spółdzielnię Mieszkaniową. Po wizji stwierdzono, że usunięto
pozostałości po latarni.
W wyniku wizji w terenie w dniu 16.02.2016r. nie stwierdzono, aby zbiornik był zarośnięty
i zaniedbany, zdjęcia wykonane w trakcie wizji załączono do akt sprawy. Właścicielem
terenu przy ul. Lubowidzkiej jest Miasto, administratorem zbiornika są „Gdańskie
Melioracje” Spółka z o.o. Utrzymaniem zbiornika oraz terenu wokół zbiornika zajmuje się
Spółka, która regularnie sprząta zbiornik i teren wokół zbiornika z zanieczyszczeń
zgodnie z harmonogramem. Analizowana jest możliwość wykonania zagospodarowania
wokół zbiornika wodnego w ramach zadania pn. "Rekreacyjne zagospodarowanie
terenów przy zbiornikach retencyjnych", jednak środki finansowe przeznaczone w planie
budżetu 2016r. na to zadanie zostały już rozdysponowane. Realizacja mogłaby nastąpić
w przypadku pojawienia się wolnych środków po przeprowadzeniu przetargów na już
zaplanowane zadania. Realizacja wymaga także wykonania wyprzedzająco projektu
zagospodarowania terenu, niezbędne jest więc określenie zakresu rzeczowego zadania.
Alternatywę może stanowić wykonanie zagospodarowania w ramach budżetu
obywatelskiego. Jak wynika z poprzednich edycji BO wnioski tego typu są z
powodzeniem realizowane, wymagają jednak zaangażowania mieszkańców w
przygotowaniu i złożeniu wniosku do budżetu oraz uzyskania wymaganego poparcia w
głosowaniu. W karcie terenu mpzp - Szadółki rejon ulic Stężyckiej i Lubowidzkiej, teren
wokół zbiornika przeznaczony jest do zabudowy mieszkaniowo-usługowej, przewiduje się
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18/16

Beata Jankowiak

budowy boiska sportowego na
terenie ZKPiG nr 21 przy ul.
Marusarzówny

09.02.16

23.02.16

19/16

Beata Jankowiak

utworzenia klas pływackich w
Szkole Podstawowej nr 2

09.02.16

23.02.16

20/16

Piotr Czauderna

stanowiska przedstawicieli
Miasta w sprawie remontu
kamienicy przy ul.
Świętojańskiej

09.02.16

23.02.16

także zachowanie istniejącego zbiornika wodnego, który będzie wykorzystany jako
odbiornik wód opadowych dla nowopowstałej zabudowy.
W celu usystematyzowania sposobu realizacji boisk przyszkolnych na terenie Miasta
Gdańska powstała lista rankingowa boisk przewidzianych do realizacji w latach 20152016. Dokument ten został opracowany i jest realizowany w oparciu o analizę potrzeb i
braków infrastruktury sportowej w dzielnicach. Teren przy ZKPiG nr 21 został
przewidziany do zagospodarowania. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. budowę:
dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej, boiska piłkarskiego o
nawierzchni sztuczna trawa, bieżni sportowej, skoczni w dal, siłowni terenowej, trybun na
ok. 200 osób, budowa parkingu, monitoringu oraz oświetlenia boiska. Obecnie trwają
prace, których celem jest podział zadania na etapy, co umożliwi realizację jednego z
boisk wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną towarzyszącą w roku 2016.
Tworzenie klas sportowych w szkołach reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji
Narodowej w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów
sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. W roku szkolnym
2015/2016 w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 21 w Gdańsku, w
skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa Nr 2 szkolenie pływackie realizuje się w 9
klasach sportowych (6 klas w szkole podstawowej i 3 klasy w gimnazjum). Pozostałe
klasy w zespole realizują jedną godzinę wychowania fizycznego na basenie, co łącznie
daje realizację 175 godzin tygodniowo. Na rok szkolny 2016/2017 dyrektor szkoły
zaplanowała w szkole podstawowej jeden oddział klasy pierwszej sportowej o profilu
pływanie. Nabór do klasy odbywa się na podstawie „Regulaminu naboru uczniów do
pierwszej klasy sportowej o profilu pływanie”. Kandydaci kwalifikowani są na podstawie
testów sprawnościowych przeprowadzonych na lądzie i w wodzie przez Komisję
Rekrutacyjną. W przypadku zakwalifikowania do klasy sportowej większej liczby
kandydatów możliwym jest utworzenie dodatkowej klasy pływackiej na wniosek dyrektora
szkoły.
Budynek przy ul. Świętojańskiej łącznie z budynkiem przy ul. Warzywniczej stanowi
wspólnotę mieszkaniową, w której znajduje się 10 lokali, z których 7 stanowi własność
osób fizycznych i 3 własność Miasta. Miasto we wspólnocie mieszkaniowej reprezentuje
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Wspólnotą zarządza firma DOM
Zarządzanie Nieruchomościami Rafał Załęski. W sprawach dotyczących remontów, ich
zakresu oraz sposobu finansowania, decyduje wspólnota mieszkaniowa w drodze
stosownych, prawomocnych uchwał, które podejmowane są na zebraniach wspólnoty
mieszkaniowej lub w drodze indywidualnego zbierania podpisów. Zarządca na wniosek
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21/16

Beata Dunajewska

utwardzenia odcinka ul. Tama
Pędzichowska

11.02.16

25.02.16

22/16

Beata Dunajewska

braku możliwości wykupu
mieszkania przy ul. Dworskiej

11.02.16

25.02.16

właścicieli przygotował i poddał pod głosowanie uchwały w sprawach remontowych:
- uchwała 3/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie wykonania prac remontowych w zakresie:
Warzywnicza – zabezpieczenie stropu w pralni, wymiana instalacji elektrycznej, remont
daszków papowych oraz Świętojańska –wymiana instalacji elektrycznej, wymiana
pionów i poziomów wod-kan. Określono sposób finansowania robót w części z funduszu
remontowego i w części z kredytu. Uchwała została podjęta większością głosów (nie
występując do Miasta o zgodę),
- uchwała 7/2015 z dnia 15.06.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego (na
roboty remontowe) - uchwała jest w trakcie głosowania, do GZNK została przekazana
17.02.2016. w celu złożenia oświadczenia woli w imieniu Miasta. Uchwała jest w trakcie
procedowania w GZNK,
- uchwała 8/2015 z dnia 19.10.2015 w sprawie wykonania prac remontowych w zakresie
Warzywnicza– zabezpieczenie stropu piwnicznego oraz Świętojańska – remont klatki
schodowej, wspólnota odstępuje od realizacji uchwał nr 3/2015 oraz 7/2015. Uchwała w
trakcie procedowania w GZNK. Nie można stwierdzić, ze działania GZNK jako
reprezentanta Miasta we wspólnocie mieszkaniowej uniemożliwiają podejmowanie
działań remontowych. Wspólnota mieszkaniowa Świętojańska i Warzywnicza znajduje się
na terenie wpisanym do rejestru zabytków i zgodnie z MPZP jest obiektem podlegającym
ochronie konserwatorskiej. Współwłaściciele są zobowiązani do utrzymywania obiektu w
należytym stanie technicznym.
Zarząd Dróg i Zieleni dokona rozpoznania zamierzeń remontowo-inwestycyjnych
gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego których planowana realizacja byłaby w
kolizji z zamierzeniami i w przypadku braku przeciwwskazań ujmie remont nawierzchni
jezdni na odcinku ulicy w wykazie zadań remontowych ZDiZ w 2017 roku finansowanych
ze środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic. Zakres prac będzie obejmował
demontaż istniejących, zdegradowanych płyt YOMB i zastąpienie ich płytami drogowymi
żelbetowymi z jednoczesnym poszerzeniem jezdni do szerokości 4,5 m. Do tego czasu,
w celu złagodzenia występujących utrudnień komunikacyjnych, staraniem ZDiZ będą
wykonywane doraźne naprawy nawierzchni jezdni polegające na naprawie miejsc
stanowiących potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W dniu 8.12.2015r. został złożony wniosek o legalizację uprawnień do lokalu
mieszkalnego położonego przy ul. Dworskiej w Gdańsku. W dniu 22.12.2015r. zostało
wysłane pismo z informacją jakie dokumenty należy przedłożyć do rozpatrzenia sprawy.
Do chwili obecnej do Wydziału Gospodarki Komunalnej nie wpłynęły dokumenty. Z
załączonych dokumentów wynika, że najemcami lokalu jest rodzeństwo. Obecnie toczy
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23/16

Beata Dunajewska

eksmisji z lokalu przy ul. Szpaki

11.02.16

25.02.16

24/16

Piotr Czauderna

procesu przydzielania tzw.
wjazdówek na teren Gdańskiej
Starówki
przyszłości budynku przy ul.
Świętojańskiej

16.02.16

1.03.16

16.02.16

1.03.16

Adam Nieroda

się postępowanie wyjaśniające dotyczące rozwiązania stosunku najmu lokalu
mieszkalnego przy ul. Dworskiej. Z chwilą zakończenia postępowania wyjaśniającego i
uzupełniającego dotyczącego rozwiązania stosunku najmu oraz ustalenia
zamieszkiwania, możliwym będzie wydanie małżonkom zaświadczenia, potwierdzającego
uprawnienia do lokalu. Po potwierdzeniu uprawnień do lokalu, najemcy będą mogli
ubiegać się o nabycie zajmowanego lokalu na zasadach określonych w obowiązującej
uchwale Rady Miasta Gdańska.
Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe w dniu 11 lutego 2016 roku nakazał pozwanym
opróżnienie i opuszczenie lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Szpaki. Jednemu z
pozwanych ustalono prawo do lokalu socjalnego, drugiemu takiego prawa nie przyznano.
Wyrok w chwili obecnej nie posiada klauzuli prawomocności. Realizacji podlega wyrok
sądowy opatrzony klauzulą prawomocności i wykonalności, o którą wystąpi do sądu
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB w Gdańsku. Po uzyskaniu
stosownego lokalu socjalnego zostanie wydana oferta do zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego umożliwiająca wykonanie w trybie egzekucji komorniczej orzeczenia
sądowego o eksmisję. Zobowiązano Wydział Gospodarki Komunalnej do sporządzenia
stosownej oferty w trybie pilnym.
Do odpowiedzi załączono listę podmiotów nie będących mieszkańcami (na dzień
26.02.2016r.), którym wydano dwa lub więcej Identyfikatorów GM.
Budynek przy ul. Świętojańskiej łącznie z budynkiem przy ul. Warzywniczej stanowi
wspólnotę mieszkaniową, w której znajduje się 10 lokali z których 7 stanowi własność
osób fizycznych i własność Miasta. Miasto we wspólnocie mieszkaniowej reprezentuje
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Wspólnotą zarządza firma DOM
Zarządzanie Nieruchomościami Rafał Załęski. W sprawach dotyczących remontów, ich
zakresu oraz sposobu finansowania, decyduje wspólnota mieszkaniowa w drodze
stosownych, prawomocnych uchwał, które podejmowane są na zebraniach wspólnoty
mieszkaniowej lub w drodze indywidualnego zbierania podpisów. Zarządca na wniosek
właścicieli przygotował i poddał pod głosowanie uchwały w sprawach remontowych:
- uchwała 3/2015 z dnia 19.02.2015 w sprawie wykonania prac remontowych w zakresie:
Warzywnicza – zabezpieczenie stropu w pralni, wymiana instalacji elektrycznej, remont
daszków papowych oraz Świętojańska –wymiana instalacji elektrycznej, wymiana
pionów i poziomów wod-kan. Określono sposób finansowania robót w części z funduszu
remontowego i w części z kredytu. Uchwała została podjęta większością głosów (nie
występując do Miasta o zgodę),
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- uchwała 7/2015 z dnia 15.06.2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego (na
roboty remontowe) - uchwała jest w trakcie głosowania, do GZNK została przekazana
17.02.2016. w celu złożenia oświadczenia woli w imieniu Miasta. Uchwała jest w trakcie
procedowania w GZNK,
- uchwała 8/2015 z dnia 19.10.2015 w sprawie wykonania prac remontowych w zakresie
Warzywnicza– zabezpieczenie stropu piwnicznego oraz Świętojańska – remont klatki
schodowej, wspólnota odstępuje od realizacji uchwał nr 3/2015 oraz 7/2015. Uchwała w
trakcie procedowania w GZNK. Nie można stwierdzić, że działania GZNK jako
reprezentanta Miasta we wspólnocie mieszkaniowej, uniemożliwiały zaciągnięcie przez
wspólnotę mieszkaniowa kredytu na sfinansowanie robót budowlanych. Sprawy związane
z technicznym utrzymaniem budynku, w tym również ewentualna decyzja o zamiarze
podjęcia działań zmierzających do jego rozbiórki to obowiązek i kompetencja właścicieli
budynku. W przypadku wspólnoty mieszkaniowej Świętojańska i Warzywnicza należy
stwierdzić, że znajduje się ona na terenie wpisanym do rejestru zabytków i zgodnie z
MPZP jest obiektem podlegającym ochronie konserwatorskiej. GZNK nie blokuje
podejmowania przez wspólnoty mieszkaniowe uchwał w sprawie zaciągania kredytu.
Jeżeli analiza wskazuje na zasadność zaciągnięcia kredytu oraz możliwość jego spłaty
GZNK w imieniu Miasta podpisuje uchwałę „za”. Obecnie wspólnoty mieszkaniowe w
których Miasto posiada udziały, zaciągnęły kredyty na kwotę ok. 200 mln zł, z czego
udział Miasta wynosi ok. 70 mln zł.
26/16

Jacek W. Teodorczyk

planu zagospodarowania
przestrzennego Osowa rejon
ulicy Niedziałkowskiego

17.02.16

2.03.16

Od 2009 roku właściciel terenu położonego przy ul. Niedziałkowskiego starał się o
możliwość wprowadzenia zabudowy na swojej działce. W wyniku negocjacji z miastem
udało się osiągnąć konsensus i inwestor zgodził się na nieodpłatne przekazanie prawie
połowy swojej działki na rzecz miasta z przeznaczeniem na zieleń publiczną, która w
Dzielnicy Osowa występuje w deficycie. Zaawansowanie prac nad planem (etap
wyłożenia planu do publicznego wglądu) uzależnione będzie od sfinalizowania
przekazania gruntu miastu. Wnioskodawca we własnym zakresie wykonał też
waloryzację całego swojego terenu, która wskazała miejsca, w których występuje rosnący
tam cenny drzewostan. Teren o większych walorach przyrodniczych, w sporządzanym
planie, przeznaczony zostanie na zieleń ogólnodostępną, towarzyszącą powstającym w
bezpośrednim sąsiedztwie obiektom sportowym, które mają służyć społeczności lokalnej
z najbliższego sąsiedztwa jak i pozostałej części Osowy. Przez część parkową działki
planowany jest ciąg pieszy łączący obiekty szkoły z miejscami postojowymi przy ul.
Niedziałkowskiego. Na pozostałej części zlokalizowane zostają 4 małe domy mieszkalne
do 4 mieszkań w każdym obiekcie wraz z miejscami postojowymi. Cenny drzewostan
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znajdujący się w części inwestycyjnej terenu pozostanie również do zachowania.
Wylesienie dwóch obszarów leśnych objętych opracowaniem nie stoi w sprzeczności z
obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Gdańska”, w którym to tereny leśne objęte opracowaniem nie zostały
wyszczególnione i wchodzą w skład dominującej funkcji mieszkaniowej.
Dwumetrowe poszerzenie ulicy nie naruszy drzewostanu leśnego, wycięte zostaną tylko
drzewa owocowe wzdłuż ul. Niedziałkowskiego. Rada Dzielnicy Osowa na wniosek
mieszkańców, którym doskwiera brak miejsc postojowych w dzielnicy, uzyskała
w ramach budżetu obywatelskiego niezbędną do realizacji miejsc postojowych kwotę. W
obecnych liniach rozgraniczających ulicy Niedziałkowskiego zatoczki postojowe mogą
być zrealizowane jedynie w systemie równoległym, co znacznie obniży ich ilość. Do
realizacji w systemie prostopadłym potrzebna jest zmiana planu z dwu metrowym
poszerzeniem linii rozgraniczających ulicy. Wielkość sporządzanego planu uzależniona
jest od potrzeb regulacji sytuacji funkcjonalno – przestrzennej na danym obszarze oraz
między innymi od ilości złożonych wniosków o zmianę czy sporządzenie planu
miejscowego. Analiza zasadności przystąpienia do MPZP wykazała, że nie ma na dzień
dzisiejszy potrzeby opracowania planu dla pozostałego obszaru. Wejście do szkoły
położone jest przy pasażu pieszym uniemożliwiającym bezpośredni dojazd pod budynek.
W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma zbyt dużo zatoczek postojowych, a te które są,
służą mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej. Idealnym rozwiązaniem jest nieznaczne
poszerzenie ulicy Niedziałkowskiego, które pozwoli na lokalizację po południowej stronie
ulicy – 75 miejsc postojowych w systemie prostopadłym i po północnej stronie – 5 miejsc
postojowych w systemie równoległym. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba, możliwe jest
wprowadzenie sygnalizacji świetlnej ułatwiającej przekraczanie ulicy lub innych
udogodnień w przekraczaniu ulicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Zamiana
gruntów łączyłaby się z zakupem innego terenu prywatnego i przekazaniem go
właścicielowi działki leśnej, gdyż na terenie Osowy nie ma już praktycznie gminnych
terenów o zbliżonej powierzchni. Działka położonej przy ul. Balcerskiego sklasyfikowana
jest jako rola klasy VI i nie stanowi użytku leśnego, nie podlega więc procedurze
wylesienia, a właściciel miał prawo do wycinki drzew. Właściciel posiada prawomocną
decyzję o warunkach zabudowy z dnia 04.08.2015r. oraz pozwolenie na budowę z dnia
28.12.2015r. dla inwestycji polegającej na budowie jednorodzinnego budynku
mieszkalnego na swoim terenie. Nie musiał więc czekać z realizacją inwestycji na
uchwalenie sporządzanego planu miejscowego.
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27/16

Łukasz Hamadyk

zmiany nazwy przystanku
„Brzeźno” na „Brzeźno Kurort”
lub „Kurort Brzeźno”

17.02.16

2.03.16

28/16

Marek Bumblis

realizacji pomnika Kazimierza
Jagiellończyka

24.02.16

2.03.16

29/16

Agnieszka
Owczarczak
Agnieszka
Owczarczak

2.03.16

16.03.16

2.03.16

16.03.16

2.03.16

16.03.16

30/16
31/16

porozumienia podpisanego
pomiędzy ZDiZ a inwestorem
wykonania chodnika na
wysokości szkoły Instytutu
Suzuki przy ul. Junony
Wojciech Błaszkowski remontu chodnika przy ul.
Kochanowskiego na odcinku
pomiędzy ul. Mickiewicza a
Kościuszki

Zasięgnięto opinii środowisk naukowych i historycznych. Wpłynęło kilka różnych opinii,
część z nich jest sprzeczna ze sobą. Dlatego też celowość zmiany nazwy przystanków
będzie przedmiotem dalszych analiz po to, by wypracować wspólne, właściwe
rozwiązanie.
Ze względu na to, że proponowana wcześniej lokalizacja pomnika w rejonie przedbramia
ul. Długiej stwarza zbyt wiele problemów m.in. natury komunikacyjnej, konieczne będzie
ponowne pochylenie się zarówno nad formą jak i miejscem w którym upamiętniony
powinien zostać Kazimierz Jagiellończyk.
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