Zapytania RMG – 31 marca 2016 r. (kadencja 2014 – 2018)

29/16

Agnieszka
Owczarczak

porozumienia podpisanego
pomiędzy ZDiZ a inwestorem

2.03.16

termin
odpowie
dzi
16.03.16

30/16

Agnieszka
Owczarczak

wykonania chodnika na
wysokości szkoły Instytutu
Suzuki przy ul. Junony

2.03.16

16.03.16

Nr

Wnioskodawca

w sprawie

data
wpływu

odpowiedź
Porozumienie z dnia 8.12.2015 r. nie wynika z art. 16 ustawy o drogach publicznych, zgodnie z
którym „budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją nie drogową należy
do inwestora tego przedsięwzięcia”, ponieważ ul. Junony nie jest drogą publiczną, ale drogą
wewnętrzną, a budowa dodatkowych miejsc postojowych wraz z fragmentem chodnika określonym
w porozumieniu jest dobrowolnym zobowiązaniem inwestora. Zgodnie z przepisami porozumienia,
inwestorowi w przypadku rezygnacji z jakichkolwiek przyczyn z budowy szkoły lub w przypadku
nieuzyskania decyzji o pozwoleniu na jej budowę w terminie do dnia 31.08.2016 r. przysługuje
prawo odstąpienia od Porozumienia. Inwestor zgodził się na zawarcie porozumienia licząc na fakt,
iż zostanie dokonana zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
umożliwiająca mu budowę szkoły, a także iż będzie mógł uzyskać prawomocną decyzję o
pozwoleniu na budowę szkoły, a postępowanie to nie będzie przedłużane z powodu skarg i
odwołań składanych przez strony postępowania. Inwestor deklaruje, że po dokonaniu zmiany w
mpzp przystąpi do prac projektowych i wystąpi o udzielenie pozwolenia na budowę w terminie do
dnia 31.08.2016 r., a jeśli prace projektowe nie ulegną przedłużeniu i wystąpienie o pozwolenie na
budowę w tym terminie nie będzie możliwe, inwestor na podstawie przepisów porozumienia,
przystąpi do aneksu, zgodnie z którym termin odpowiedniemu przedłużeniu. Zarząd Dróg i Zieleni
przed upływem określonego w umowie terminu wystąpi do inwestora z zapytaniem o
przewidywany termin uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę szkoły oraz w razie takiej
potrzeby, sporządzi aneks do umowy.
Realizowany w 2015 roku odcinek ul. Junony prowadzony był w ramach Miejskiego Programu
Modernizacji Chodników. Przewidziany do realizacji zakres prac obejmował utwardzenie
nawierzchni gruntowej ul. Junony płytami betonowymi typu Jomb na odcinku o długości ok. 1300
m. Realizacja stanowiła jedynie dowiązanie, w pełnym przekroju ulicy tj. jezdni oraz chodnika, do
istniejącej drogi. Na podstawie uzgodnionego projektu nastąpiła jego realizacja, która zakończona
została odbiorem przez inwestora, z udziałem inspektorów nadzoru. Inwestycja została
zrealizowana zgodnie z procedurami oraz zgodnie z sztuką budowlaną. W październiku 2015 r.
roboty zostały odebrane przez komisję odbiorową i przekazane użytkownikowi oraz zarządcy drogi
jakim jest ZDiZ.
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31/16

Wojciech Błaszkowski remontu chodnika przy ul.
Kochanowskiego na odcinku
pomiędzy ul. Mickiewicza a
Kościuszki

32/16

Beata Dunajewska

domu sąsiedzkiego, koncepcji
odwodnienia podwórek
i budowy pawilonu
handlowego na Stogach

2.03.16

16.03.16

Na terenie miasta są remontowane chodniki w ramach programu Modernizacji chodników.
Aktualnie lista chodników zgłoszonych do modernizacji wyczerpuje limit środków finansowych
przewidzianych na ten cel do 2018 roku. Chodnik zostanie wpisany do programu Modernizacji
chodników w 2019 roku. Do czasu kompleksowej modernizacji chodnika staraniem Zarządu Dróg i
Zieleni będą wykonywane naprawy bieżące chodnika eliminujące potencjalne zagrożenie
bezpieczeństwa użytkowników.

8.03.16

22.03.16

Trwają pracę nad skorelowaniem działań w zakresie uruchomienia Domu Sąsiedzkiego w
zaproponowanej przez przedstawicieli Rady Dzielnicy lokalizacji przy ul. Zakole lub w nowym
pawilonie przy ulicy Stryjewskiego. Obiekt przy ul. Zakole ze względu na nieodpowiednie warunki
lokalowe nie jest optymalnym rozwiązaniem. Z uwagi na wiek i znaczną degradację, przywrócenie
go do użytkowania wymaga szerokiego zakresu prac naprawczych konstrukcji budynku, robót
instalacyjnych, dociepleniowych oraz wykończeniowych. Koszty przygotowania dokumentacji oraz
prac związanych z modernizacją i adaptacją budynku wraz z zagospodarowaniem działki
oszacowane zostały na 430 tys. zł. Środki na ten cel nie zostały zabezpieczone w budżecie, nie
uwzględnia ich również wieloletnia prognoza finansowa. Aktualnie analizowane są możliwości
rozwiązania tego zagadnienia poprzez utworzenie Domu Sąsiedzkiego w nowo planowanym
pawilonie handlowym lub w wypadku braku takiej opcji poprzez ustanowienie go chociażby w
wersji okrojonej w lokalizacji Zakole. Rozpoczęto pracę nad „Gdańskim Modelem Wspierania
Rozwoju Społeczności Lokalnych”. Dokument ten 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 tego roku będzie zaktualizowanie, opracowanie i
przyjęcie „Gdańskiego Modelu Centrów Lokalnych/Domów Sąsiedzkich”.
W ramach czynności związanych z przygotowaniem do realizacji projektu odwodnienia podwórek,
4 grudnia 2015r. przeprowadzono kompleksową lustrację pierwszych 10 podwórek z ogólnej listy
13 wskazanych przez Radę Dzielnicy Stogi. Aktualnie, projekt znajduje się w fazie wyceny kosztów
odwodnienia poszczególnych podwórek. Wycena zostanie wykonana przez Dyrekcję Rozbudowy
Miasta Gdańska.
DRMG do czerwca br. planuje wykonanie koncepcji budowy nowego obiektu wraz ze sposobem
zagospodarowania terenu po wyburzonym pawilonie. Realizacja nastąpi w uzgodnieniu z
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33/16

Magdalena Olek

planu zagospodarowania
ul. Przybrzeżnej

11.03.16

25.03.16

34/16

Przemysław Ryś

wydzielenia stałego miejsca
postojowego dla patrolu SM w
rejonie wejścia „C” do Parku
Reagana

14.03.16

28.03.16

35/16

Magdalena Olek

rezygnacji z sygnalizacji
akustycznej na przejściu dla
pieszych

17.03.16

30.03.16

administratorem terenu - Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych. W następnym etapie,
w oparciu o powyższą koncepcję, do lutego 2017r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna
obiektu wraz ze wszystkimi pozwoleniami. Termin budowy zaplanowany jest do grudnia 2017r.
Rozpatrywane są dwa warianty odtworzenia obiektu: wyburzenie i odtworzenie obiektu handlowousługowego w tym samym miejscu przy ul. Stryjewskiego lub budowa nowego obiektu handlowousługowego w nowym miejscu przy ul. Stryjewskiego oddalonym o 150 m od obecnego miejsca.
Decyzja o zagospodarowaniu pozostałego placu przy ul. Stryjewskiego, zostanie podjęta w
przyszłości. Obecnie przeprowadzana jest analiza ewentualnych korzyści i strat dla każdego z
wariantów.
Planowany w rejonie ul. Przybrzeżnej zbiornik przypolderowy jest częścią inwestycji pn. „Budowa
zrzutu z Kanału Raduni do rzeki Motławy przez polder Orunia”, mającej na celu zmniejszenie
zagrożenia powodziowego od wód Kanału Raduni. W ramach inwestycji przewiduje się budowę
rurociągu zrzutowego z Kanału Raduni do zbiornika przypolderowego, budowę zbiornika oraz
odprowadzenie wód ze zbiornika do rzeki Motławy poprzez przepompownię. Wg koncepcji budowy
zrzutu, opracowanej w 2010 r., koszt robót budowlanych szacowany jest na ca 65 mln zł.
Dodatkowo należy wykupić ca 1.9 ha terenu pod budowę zbiornika od właścicieli prywatnych. W
chwili obecnej w budżecie inwestycyjnym Miasta oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ma
zabezpieczonych środków finansowych na realizację tego zadania. Nie można określić terminu
wykupu przez Miasto terenu pod budowę zbiornika. Prace nad projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia - "Czerwony Most" zostały zawieszone do
czasu uchwalenia nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta, czyli do końca 2017 roku. W chwili obecnej na tym terenie nie obowiązuje żaden plan
miejscowy.
W sprawie urządzenia miejsca postojowego, Straż Miejska powinna współdziałać z Zarządem
Dróg i Zieleni, któremu przekazano sprawę do realizacji.

Z dotychczasowych doświadczeń przy stosowaniu tego typu sygnalizacji wynika, że na małych
skrzyżowaniach z gęstą zabudową znajdującą się blisko sygnalizatorów, stosowanie sygnałów
dźwiękowych spotyka się z protestami mieszkańców – głównie przyległych budynków. Tym
niemniej mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych korzystających z przejścia dla pieszych
zwrócono się z prośbą do Rady Dzielnicy Nowy Port o przeprowadzenie konsultacji z
mieszkańcami w sprawie montażu sygnalizatorów dźwiękowych na skrzyżowaniu. Do dnia
dzisiejszego nie otrzymano odpowiedzi od Rady Dzielnicy Nowy Port, w związku z powyższym nie
jest planowana na chwilę obecną zmiana funkcjonowania sygnalizacji świetlnej.
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36/16

Magdalena Olek

remontu ul. Kaczeńce

17.03.16

30.03.16

Nie zakładano na etapie przygotowania i budżetowania dla Zadania IV Projektu pn. „Połączenie
Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk -Trasa Słowackiego” rezerwy na naprawę dróg
dojazdowych do terenu budowy ani nie planowano wykonania takich robót w ramach samego
Projektu Trasa Słowackiego. Zgodnie z oświadczeniem Gdańskich Inwestycji Komunalnych
pełniącego nadzór nad realizacją m.in. Zadania IV tej inwestycji, Generalny Wykonawca budowy
gruntownie uprzątnął ul. Kaczeńce i ul. Wosia Budzysza, oczyścił zapchane studzienki burzowe po
zakończeniu wywozu urobku powstałego przy drążeniu tunelu pod Martwą Wisłą, czym wywiązał
się z zadań kontraktowych w zakresie dbałości o infrastrukturę drogową. Zgodnie z informacją
przekazaną przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. będącą inwestorem
Centrum Administracyjno-Usługowego KOGA, założyła ona w swoim budżecie rezerwę w kwocie
100.000,- złotych netto jako swój udział w remoncie ul. Kaczeńce. Jednocześnie poinformowała ,
że w pierwszym półroczu 2016 roku będzie realizowała inwestycję w postaci ciągu pieszojezdnego poprawiającego skomunikowanie ogrodów działkowych w dzielnicy Stogi /ROD im. T.
Kościuszki/ z ulicami Wosia Budzysza i Profesora Witolda Andruszkiewicza.

37/16

Magdalena Olek

monitoringu na Placu Ks.
Gustkowicza

17.03.16

30.03.16

38/16

Adam Nieroda,
Magdalena Olek

17.03.16

30.03.16

39/16

Adam Nieroda

możliwości umieszczenia
znaku informacyjnego D-4a
przy ul. Lipowicza
zagospodarowania lokalu po
dawnej Bibliotece Brytyjskiej
przy ul. Ogarnej

17.03.16

30.03.16

Kamery zainstalowane na Placu są sprawne. Obraz z zainstalowanych kamer archiwizowany jest
lokalnie na rejestratorze, który zainstalowany jest w obiekcie Centrum Interwencji Kryzysowej
PCK. Monitoring wizyjny z tego obszaru pracuje w tzw. systemie „post 4WW4s” bez prowadzenia
bezpośredniego nadzoru nad nim. W przypadku zaistnienia zdarzenia można zabezpieczyć
nagranie w terminie do 30 dni. Monitoring w tej lokalizacji składa się z kamer stałopozycyjnych,
które obserwują stały obszar dozorowany. Nie zostały one włączone do najbliższego Komisariatu
VI Policji przy ul. Kasztanowej ze względu na brak studia monitoringu, zaś tam gdzie studio istnieje
– w Komisariacie V Policji przy ul. Obrońców Wybrzeża z powodu braku przyłącza kablowego.
W celu wyeliminowania przypadków wjeżdżania kierowców na drogę, która nie ma połączenia z
inną drogą, a stanowi wyłącznie dojazd do budynków, umieszczony zostanie w terminie do
15.04.2016 r. znak drogowy D-4a.
Lokal został przeznaczony do oddania w najem w trybie przetargu publicznego ograniczonego –
ustnej licytacji stawki z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną - zgodnie z zarządzeniem
Prezydenta z dnia 29 marca 2016 roku. Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych określone
zostały w Uchwale Rady Miasta Gdańska z dnia 13 stycznia 2005 roku w sprawie zasad
gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału
Miasta Gdańska na strefy czynszowe zgodnie z którymi – stowarzyszenia, fundacje, organizacje
społeczne, kulturalne, itp. Mogą wynajmować lokale bezprzetargowo – w drodze zbierania i wyboru
ofert – z wykazu zatwierdzanego i podawanego do publicznej wiadomości przez Prezydenta.
Uchwała nie przewiduje jednak oddawania w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze
zbierania i wyboru ofert, komunalnych lokali użytkowych na rzecz klubów, gdyż podmioty te nie
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40/16

Mariusz Andrzejczak

planowania i wykonania
remontu ulicy Grottgera

17.03.16

30.03.16

41/16

Mariusz Andrzejczak

przychodów z biletów w roku
2013, 2014, 2015 w: 1. Miejski
Ogród Zoologiczny, 2. Teatr
Miniatura, 3. Muzeum
Historyczne miasta Gdańska

17.03.16

30.03.16

42/16

Mariusz Andrzejczak

braku toalet w miejskich
parkach oraz informacji n/t
targowiska przy
ul. Schopenhauera,

17.03.16

30.03.16

prowadzą działalności w formie stowarzyszenia, fundacji lub w innej formie przewidzianej prawem
lokalnym. Wykazy lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu
publicznego, pisemnego konkursu ofertowego i trybie bezprzetargowym – w drodze zbierania i
wyboru ofert, wywieszane są na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego w Gdańsku na
okres 21 dni oraz zamieszczane na stronach internetowych Miasta pod adresem: 5WW.gdansk.pl_
BIP, Gospodarowanie Nieruchomościami Wydział Gospodarki Komunalnej, Najem Nieruchomości
oraz 5WW.gznk.pl, Lokale Użytkowe.
Na potrzeby modernizacji dróg powstał Program modernizacji ulic w Gdańsku, który aktualnie liczy
519 pozycji. Jest to lista tworzona przez służby miejskie, zhierarchizowana pod kątem
najpilniejszych potrzeb modernizacyjnych. Ulica Grottgera znajduje się na poz. 18. Ulice ujęte tym
Programem będą sukcesywnie modernizowane w tempie zależnym od dostępnych limitów
inwestycyjnych. Do tego czasu będą wykonywane miejscowe naprawy nawierzchni jezdni
polegające na likwidacji ubytków miejsc mogących stanowić potencjalne zagrożenie
bezpieczeństwa użytkowników. Nie jest planowane obniżenie wysokości drzew rosnących na ul.
Grottgera. Przedmiotowy drzewostan składający się z lip krymskich nie może być poddany cięciom
podobnym jak przy ul. Liczmańskiego, z uwagi na inny gatunek charakteryzujący się odmiennymi
cechami wzrostu. Wykonanie w tym przypadku tak silnych cięć redukujących rozmiary koron drzew
mogłoby doprowadzić do ich zniszczenia. Drzewostan został w styczniu br. poddany cięciom
sanitarno – pielęgnacyjnym i w chwili obecnej nie ma konieczności wykonywania dodatkowych
cięć. Natomiast w sytuacji wystąpienia w drzewostanie jakichkolwiek zagrożeń, będą niezwłocznie
podejmowane działania związane z ich likwidacją.
W załączeniu przekazano tabelę zawierającą informację o przychodach z biletów oraz kosztów
funkcjonowania w latach 2013-2015 Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Miejskiego Teatru
Miniatura oraz Muzeum Historycznego Miasta Gdańska.

Miasto zauważa i stara się rozwiązywać problem braku toalet w parkach publicznych. Dlatego też
w opracowywanych dokumentacjach projektowych dla parków, w celu zwiększenia ich
atrakcyjności w okresie całorocznym, przewidywana jest lokalizacja szaletów, o ile miejsce i
zagospodarowanie terenu na to pozwolą np. Park Oruński, Park Schopenhauera, Jar Wilanowski.
Doraźnie problem rozwiązywany jest poprzez ustawianie w sezonie letnim toalet przenośnych typu
TOI TOI na obiektach parkowych w Pasie Nadmorskim. Nieruchomość położona przy ul. Polanki,
Obrońców Westerplatte i Schopenhauera została oddana w odpłatne użytkowanie Stowarzyszeniu
Kupców Polanki w dniu 21.07.2008 r. z przeznaczeniem na budowę hali targowej oraz
kompleksowe zagospodarowanie targowiska. Kupcy zrealizowali w części zaplanowaną inwestycję
tj. wybudowali halę targową. Zgodnie z umową dalsze zagospodarowanie terenu targowiska, która
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43/16

Mariusz Andrzejczak

utworzenia stref buforowych
do TPK w dzielnicy Osowa i
Owczarnia

17.03.16

30.03.16

44/16

Mariusz Andrzejczak

wycięcia drzew w celu
przywrócenia historycznej osi
widokowej z Parku Oliwskiego
na morze

17.03.16

30.03.16

45/16

Mariusz Andrzejczak

17.03.16

30.03.16

46/16

Mariusz Andrzejczak

planowania i wykonania toalet
w pasie nadmorskim (w tym
przewijaki i toalety dla dzieci)
planowania i wykonania toalet
w gdańskich parkach

17.03.16

30.03.16

obejmuje wykonanie nowej nawierzchni dróg, miejsc postojowych i chodników, odwodnienie placu
oraz ustawienie barierek łańcuchowych powinna nastąpić do dnia 31.12.2017 r. Teren położony w
bezpośrednim sąsiedztwie budynku targowiska tj. pomiędzy halą targową a ulicą Schopenhauera
stanowi teren targowiska, przekazany w użytkowanie Stowarzyszeniu Kupców Polanki. Za stan
tego terenu odpowiada Stowarzyszenie. Umowa użytkowania obowiązuje do dnia 31.12. 2027 r.
Prace zakończono w październiku ubiegłego roku i tym samym ustalono ostateczną lokalizację i
formę miejsc aktywnego wypoczynku. W listopadzie 2015 r. Prezydent wysłał projekt porozumienia
w sprawie zrównoważonego zagospodarowania strefy buforowej lasów TPK do Nadleśnictwa
Gdańsk i Zarządu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Prawdopodobny termin podpisania to 7
maja 2016 r. w czasie organizowanej akcji „sadzenia lasu” w Matemblewie. Zawarcie
porozumienia pozwoli na rozpoczęcie wdrażania działań zmierzających do zagospodarowania
wybranych wejść na tereny leśne TPK, przez wszystkich sygnatariuszy. W planie pracy Biura
Rozwoju Gdańska na 2016 rok znajdują się dwa przystąpienia do sporządzenia mpzp
rezerwujących tereny pod docelową realizację zagospodarowania w ramach strefy buforowej na
obszarze dawnego Poligonu w Kiełpinku oraz na Strzyży w rejonie ulicy Kiepury.
Żadne decyzje ani prace w tej materii nie są obecnie podejmowane. Odtworzenie osi widokowej z
Parku Oliwskiego było rozważane przy okazji opracowania koncepcji renaturyzacji Pasa
Nadmorskiego. Projekt ten analizowany był w trakcie konsultacji społecznych w ramach koncepcji,
jednak odtworzenie osi widokowej nie spotkało się z jednoznaczną akceptacją społeczeństwa. W
części założeń parkowych decyzje w zakresie wycinki drzew leżą w kompetencji Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Decyzje dotyczące lasów komunalnych należą do
Zarządu Dróg i Zieleni, natomiast rejon morskiego pasa technicznego zarządzany jest przez Urząd
Morski w Gdyni.
Funkcja zostanie ujęta przy projektowaniu obiektów. Obiekty będą spełniały funkcje: toalety,
przebieralnie, prysznice, pomieszczenie na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz
ewentualnie punkt małej gastronomi np. automaty do napojów.
Będącym w trakcie realizacji projekcie rewaloryzacji Parku Oruńskiego ogólnodostępna toaleta jest
zaprojektowana w budynku byłej wozowni. Następna przewidziana jest w Parku Schopenhauera
na Oruni. Zakończenie tych zadań planuje się na koniec 2017r. Również przygotowywany program
funkcjonalno – użytkowy przebudowy palmiarni w Parku Oliwskim będzie zawierać toalety. O
umieszczeniu w toaletach przewijaków dla małych dzieci będzie można zdecydować na roboczo,
w trakcie instalowania wyposażenia. W ubiegłym roku w parkach nie zainstalowano żadnych
nowych obiektów.
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47/16

Mariusz Andrzejczak

planowanego włączenia
zabytkowej Kuźni Wodnej do
struktury MHMG

24.03.16

30.03.16

48/16

Mariusz Andrzejczak

ocieplenia Przedszkola nr 8
przy ul. Fundamentowej

24.03.16

30.03.16

49/16

Mariusz Andrzejczak

25.03.16

30.03.16

50/16

Adam Nieroda

rozbudowy i modernizacji
Szkoły Podstawowej nr 84 im.
Jana Brzechwy
parkingu przy ul. 3 Maja

30.03.16

13.04.16

Planowane jest przejęcie zabytkowej Kuźni Wodnej przy ul. Bytowskiej w Oliwie, stanowiącej
obecnie oddział Muzeum Techniki i Przemysłu NOT, przez Miasto oraz włączenie tego obiektu w
struktury Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Podpisanie odpowiednich dokumentów będzie
możliwe po uzgodnieniu wszystkich kwestii szczegółowych. Nieruchomość, na której znajduje się
zabytek, stanowi własność Gdańska i jest dzierżawiona na podstawie umowy zawartej w dniu 21
września 1957 r. W ciągu ostatnich 4 lat Miasto nie dofinansowywało działalności Zabytkowej
Kuźni Wodnej – oddziału Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.
Budynek nie znajduje się na liście budynków zgłoszonych do Termomodernizacji obiektów
użyteczności publicznej w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
obejmujące obszar Metropolitalny Trójmiasto. Naprawy dachu budynku przedszkola nie ma także
w planie Modernizacji 2016. Zważywszy na potrzeby modernizacyjne Przedszkola nr 8 zostaną
one zgłoszone do ujęcia w planie Modernizacji na 2017 r.
Trwają prace na etapie opracowywania dokumentacji projektowej przez Studio-Projekt WM D.
Marzecki Gdańsk. Realizacja robót budowlanych planowana jest na 2017 r.
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