Interpelacje RMG – 29 września 2016 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

W sprawie

216/16 Beata Jankowska odmalowania budynku
GPEC przy al. Havla
217/16 Dorota Dudek

wykonania parkingu
wzdłuż bloku przy ul.
Łużyckiej

218/16 Łukasz Hamadyk

wyświetlania informacji o
danych kontaktowych,
dyżurach radnych itp. w
pojazdach komunikacji
miejskiej

219/16 Łukasz Hamadyk

zamontowania
bezprzewodowej sieci
Wi-Fi w siedzibach Rad
Dzielnic

Termin
odpowiedzi
30.08.16

Odpowiedź

Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. sprawca zniszczenia
elewacji budynku przy al. Havla został już zatrzymany przez Policję. Zniszczony budynek jest własnością spółki GPEC, która
zleciła pomalowanie elewacji obiektu. Usługa ma zostać wykonana do 15.09.2016 r.
31.08.16 Aktualnie realizowany jest remont ok. 620 mb chodnika przy ul. Łużyckiej wraz z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni o
długości ok. 300 mb – w ramach Programu Modernizacji Chodników 2016. W ramach zadania odtwarzane są również
istniejące wcześniej zatoki postojowe. Aktualny stan zaawansowania robót nie pozwala już na zmiany wnioskowane przez
mieszkańców budynku o numerze 15-23. Ponadto, w pasie zieleni przy wskazanym budynku przebiega wodociąg i zmiana
zakresu zadania mogłaby okazać się niemożliwa do realizacji bez wcześniejszego uzgodnienia z Gdańską Infrastrukturą
Wodociągowo-Kanalizacyjną. W zakres Programu Modernizacji Chodników, co do zasady, nie wchodzi budowa miejsc
postojowych. Zatem realizacja takiego zakresu możliwa jest jedynie w odrębnym procesie inwestycyjnym i wymagałaby
zabezpieczenia osobnych środków w budżecie Miasta. Biorąc pod uwagę priorytetowe inwestycje drogowe i remontowe
Miasta, a także ich skalę - w najbliższych planach budżetowych Miasta nie przewidziano środków na realizację miejsc
postojowych przy ul. Łużyckiej. Mając jednak na uwadze problem wynikający z braku lub też niedostatecznej liczby miejsc
parkingowych we wskazanej okolicy – rekomendowanym jest rozważenie udziału mieszkańców we współfinansowaniu
budowy miejsc postojowych, wykonanych w technologii płyt jomb – finansowanych ze środków pochodzących z bieżącego
utrzymania ZDiZ. Zwyczajowo taki współudział przy zakupie materiałów wynosi 40% ich wartości. Zachęca się do
skorzystania z możliwości udziału w kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, który jest szansą na zaangażowanie
mieszkańców w proces decydowania o lokalnych wydatkach, a także możliwością przyspieszenia realizacji niewielkich
inwestycji.
2.09.16
Zamieszczenie informacji o danych kontaktowych, dyżurach radnych itp. w pojazdach komunikacji miejskiej w formie
„dokładnie takiej jak na stronie www.gdansk.pl” nie jest możliwe. System informacji, który funkcjonuje w pojazdach ZKM,
został zaprojektowany i jest aktywnie używany do publikacji krótkich komunikatów dotyczących życia miasta, zaproszeń
mieszkańców na imprezy miejskie itp. Chodzi o to, żeby pasażerowie w trakcie jazdy mogli między przystankami zapoznać
się z komunikatem emitowanym na ekranie. Obecnie nie ma więc możliwości publikowania szczegółowych i obszernych
informacji dotyczących dyżurów wszystkich Radnych Miasta Gdańska. Informacje o dyżurach, okręgach wyborczych Radnych
są dostępne w Biurze Rady Miasta, w dzielnicach, w internecie, np. na stronie www.gdansk.pl oraz, jeśli Radni tego oczekują,
mogą być dodatkowo zamieszczane w biuletynie miejskim „Herold Gdański”.
2.09.16
Udostępniony Radom Dzielnic pakiet zawiera narzędzia informatyczne do prowadzenia standardowych prac biurowych, w tym
modem GSM USB z kartą SIM pozwalający na dostęp do Internetu. Dotychczas Rady nie zgłaszały do BI zapotrzebowania na
zmianę zakresu usług (biorąc pod uwagę ograniczenia budżetowe). Obecnie dostęp do Internetu z osobistego telefonu
mobilnego, tabletu lub notebooka jest bardzo powszechny i nie kosztuje dużo, a zapewnia większe bezpieczeństwo i wygodę
niż podłączenie do Internetu poprzez ogólnodostępną sieć Wi-Fi. Rozumiejąc potrzebę zwiększenia zakresu pakietu
świadczonych usług, BI dokona oceny możliwości organizacyjno-techniczno-finansowych dla postulowanej w interpelacji
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220/16 Andrzej
Kowalczys

fetoru wydobywającego się 2.09.16
z wysypiska śmieci w
Szadółkach

221/16 Łukasz Hamadyk

ustalenia legalności dwóch 2.09.16
garaży blaszanych przy ul.
Marynarki Polskiej

222/16 Łukasz Hamadyk

parkingu przy Parku
Oruńskim

2.09.16

usługi. Niezbędne jest jednak doprecyzowanie, jakie dodatkowe cechy usługi dostępu do Internetu są potrzebne oraz których
Rad to dotyczy.
Nasilenie niedogodności dot. przykrych zapachów docierających do odległych dzielnic Gdańska w ostatnich dniach nie jest
związane z nieprawidłowościami w zakresie wybranej na terenie Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o. o. (ZU) technologii
zagospodarowywania odpadów. W minionych tygodniach plac dojrzewania kompostu oraz składowisko odpadów przyjęły
olbrzymie, ponadstandardowe ilości wody. W połączeniu z dużą wilgotnością i wysoką temperaturą, występuje wzmożona
emisja uciążliwości zapachowych. Związana jest ona głównie z zaburzeniem procesu kompostowania odpadów organicznych
na placu dojrzewania. Nowe partie kompostowanych odpadów, układane na placu, są znacząco mniej wilgotne, w związku z
czym zmniejszenie emisji substancji odorotwórczych będzie następowało sukcesywnie, powodując stopniowe ograniczenie
uciążliwości. W nocy z 14 na 15 lipca spadło tyle deszczu, ile pracująca na terenie Zakładu podczyszczalnia odcieków jest w
stanie przerobić w kilka miesięcy. Aby zminimalizować emisję substancji odorotwórczych, bezpośrednio po ulewie
oczyszczono i udrożniono system odprowadzania ścieków technologicznych z placów dojrzewania kompostu oraz
przepompowano ścieki technologiczne ze zbiorników retencyjnych na podczyszczalnię. Zakład ograniczył ponadto prace
związane z przerzucaniem pryzm kompostu i dostosował je do warunków pogodowych. Odpady, których ZU nie jest w stanie
prawidłowo zagospodarować w zakresie posiadanych mocy przerobowych kompostowni, przekazywane są do innych
instalacji zagospodarowania odpadów. Natomiast na terenie wokół ZU nie stwierdzono emisji substancji odorowych,
charakterystycznych dla gazu składowiskowego. Instalacja odgazowania składowiska pracuje po wiosennej modernizacji z
pełną wydajnością, o czym świadczy wzrost ilości odbieranego biogazu. Prawidłowo pracuje także sortownia odpadów
komunalnych. Obecnie w ZU trwają intensywne prace nad kluczową z punktu widzenia ograniczenia emisji odorów
inwestycją, tj. zadaszeniem placu dojrzewania kompostu. Jej celem jest odczuwalne ograniczenie uciążliwości i częściowe
uniezależnienie procesu kompostowania od warunków pogodowych. Jest to jednak duże przedsięwzięcie, dlatego
przewidywany jego koniec to druga połowa 2018 r.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego prowadzi dwa postępowania administracyjne w sprawie samowolnego
pobudowania garaży przy ul. Marynarki Polskiej. Garaż wykonany z blachy, usytuowany jako pierwszy od strony szeregu
garaży murowanych, położony jest na terenie działki nr 109. Przylegający do niego drugi garaż blaszany usytuowany jest na
terenie działek nr 109 i 97. Obie działki należą do Miasta i około 2008 r. grunt odpowiadający położeniu garaży został
wydzierżawiony osobom fizycznym. W sprawie pierwszego z tych garaży, postanowieniem z dnia 30.08.2016 r. organ
nadzoru budowlanego ustalił wymóg przedłożenia wymaganych dokumentów, w terminie do 30.12.2016 r. Ewentualna
decyzja nakazująca rozbiórkę obiektu może być wydana po tym terminie, w przypadku nie przedłożenia wymaganych
dokumentów, między innymi oświadczenia o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Podobnie w sprawie
drugiego garażu, postanowieniem z dnia 31.08.2016 r. ustalono podobny wymóg nałożony na inwestora budowy garażu, z
tym samym terminem do 30.12.2016 r. Rozstrzygniecie powyższych spraw decyzją może nastąpić po ww. terminie, a rodzaj
rozstrzygnięcia zależy od tego czy zostaną przedłożone wymagane dokumenty.
Wskazany w interpelacji teren przy Parku Oruńskim, aktualnie wykorzystywany do parkowania pojazdów, jest zlokalizowany
na działce będącej w administrowaniu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej. Urządzenie parkingu na
wskazanej działce jest niezgodne z zapisami mpzp. Jednakże plan dopuszcza urządzenie na przedmiotowej działce placu
technicznego dla obsługi kanału Raduni. Wniosek o wykonanie takiego placu (który w zamyśle wnioskodawcy dopuszczałby
parkowanie pojazdów) został zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego - edycja 2017. O przyjęciu zadania do realizacji
zadecydują mieszkańcy w głosowaniu. Aktualnie stan techniczny terenu nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa
parkujących na nim pojazdów.
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223/16 Piotr Borawski

remontów boisk z
programu Orlik

224/16 Łukasz Hamadyk

udostępnienia części
działki przy ul. Wolności

225/16 Łukasz Hamadyk

naprawy przejścia przez
torowisko przy ul.
Marynarki Polskiej
udostępnienia boiska przy
Szkole Podstawowej nr 4
przy ul. Łąkowej

226/16 Andrzej
Kowalczys

227/16 Jarosław Gorecki

228/16 Łukasz Hamadyk

229/16 Łukasz Hamadyk

7.09.16

W odpowiedzi przedstawiono zestawienie wszystkich Orlików wybudowanych w Gdańsku w latach 2008-2012 tj. boisk
zlokalizowanych przy 9 szkołach wraz z informacjami dotyczącymi ich stanu technicznego oraz szacunkowymi kosztami
bieżących napraw eksploatacyjnych. Po przeprowadzeniu wizji lokalnych obiektów nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia
gruntownej ich modernizacji.
Prolongata Działka, znajdująca się przy ul. Wolności, oznaczona jest geodezyjnie jako działka nr 180/6 i stanowi własność Gdańska. Na
do
21.09.16 przedmiotowej działce przebiegają rury ciepłownicze. W dziale III księgi wieczystej ujawnione jest ograniczone prawo
rzeczowe dotyczące służebności przesyłu, polegające na prawie korzystania z nieruchomości poprzez posadowienie sieci
przesyłowej oraz na prawie przechodu i korzystania przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. celem
wykonania wszystkich czynności związanych z lokalizacją, umiejscowieniem, zainstalowaniem, eksploatacją, utrzymaniem,
konserwacją, pomiarem, usuwaniem awarii, modernizacji rozbudową i demontażem infrastruktury przemysłowej. Działka nr
180/6 z sąsiadującą działką nr 180/3 dawniej stanowiły jedną całość i były własnością Skarbu Państwa, następnie na
podstawie decyzji Wojewody Gdańskiego z dnia 30.09.1991 r. przeszły na własność Gdańska. W 1998 r. nastąpił podział
działek. Działkę nr 180/3 sprzedano na rzecz osób fizycznych – na podstawie aktu notarialnego z dnia 22.07.1999 r.,
natomiast działka nr 180/6 nadal pozostaje własnością Gdańska. Wymieniona działka jest fizycznie wolna (brak jest w
stosunku do niej zawartych umów dzierżawy). Nie mniej, mając na uwadze fakt, że przedmiotowa nieruchomość jest
połączona wspólnym ogrodzeniem z działką nr 180/3 będącą w posiadaniu osoby fizycznej, stosownym pismem zobowiązano
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych do podjęcia działań mających na celu odzyskanie nieruchomości.
7.09.16
Naprawa przejścia dla pieszych w obrębie torowiska tramwajowego przy ul. Marynarki Polskiej, łącznie z naprawą bieżącą
torów tramwajowych, zostanie wykonana w terminie do 26.09.2016 r.
8.09.16

Boiskami przyszkolnymi zarządzają dyrektorzy danej placówki i są ustawowo zobowiązani zapewnić bezpieczeństwo
wszystkim osobom przebywających na terenie szkolnym. W związku z tym korzystać z infrastruktury szkolnej można w
godzinach pracy szkoły oraz w godzinach pracy animatorów sportu. Gdańsk co rok zabezpiecza budżet na animatorów
sportu, którzy na terenie boisk wykonują pracę na umowę zlecenie od poniedziałku do piątku, organizując dzieciom
bezpieczne gry i zabawy. Harmonogram pracy animatora przy Szkole Podstawowej nr 4 na rok 2016/2017 jest następujący:
poniedziałek, wtorek, środa w godz. 13.30 do 17.30, czwartek w godzinach 11.50 do 15, piątek 12.45 do 17.45. Jeśli istnieje
większe zapotrzebowanie na pracę animatora, szkoła winna wystąpić z uzasadnionym wnioskiem o zwiększenie godzin. Na
dzień dzisiejszy nie wpłynęło stosowne pismo, zatem na 2016 r. nie zostało przewidziane zwiększenie środków. Nadal jednak
trwają prace nad budżetem na kolejny rok, więc istnieje szansa na zaplanowanie zwiększonego budżetu na ten cel w 2017 r.
12.09.16 Zanieczyszczony teren przy ul. Derdowskiego, stanowiący działkę nr 37, należy do osoby prywatnej. Polecono Straży
zapewnienia spokoju i
porządku na
Miejskiej, aby podjęła czynności zmierzające do wyegzekwowania od właściciela należytego stanu sanitarnego
nieruchomości przy ul.
nieruchomości. W wyniku interwencji funkcjonariuszy, właściciel terenu zobowiązany został do uprzątnięcia i zabezpieczenia
Derdowskiego
terenu w postaci ogrodzenia w terminie do 20.09.2016 r.
badań zachorowalności na 12.09.16 Dotychczas nie robiono w ramach budżetu Miasta badań zachorowalności Gdańszczan na nowotwory w podziale na
nowotwory w Gdańsku
dzielnice. Badanie takie jest kosztowne, a prawidłowo może je wykonać tylko wyspecjalizowana firma zewnętrzna. Koszt
badania szacuje się w granicach 100.000 zł – 120.000 zł, co stanowi 4 % budżetu dedykowanego łącznie wszystkim
działaniom profilaktycznym w Mieście. W obecnej sytuacji można przeprowadzić kwerendę ogólnodostępnych danych, jednak
niezbędny czas na zrealizowanie takiego opracowania to minimum 2 miesiące.
12.09.16 Prace związane z przycięciem gałęzi drzew i odrostów korzeniowych wchodzących w skrajnię chodnika w rejonie ul. Skiby 5
przycięcia gałęzi drzew
przy ul. Skiby 5
zostały wykonane w dniu 1.08.2016 r. Natomiast gałęzie zasłaniające latarnię zostaną przycięte w terminie do 15.09.2016 r.
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230/16 Teresa
Wasilewska

odbudowy fontanny na
Placu Maślanym przy ul.
Lastadia

231/16 Jarosław Gorecki

remontu ul. Grottgera;
stanu placu zabaw na
skwerze przy ul.
Żeromskiego

232/16 Łukasz Hamadyk

odpowiedzialności firmy
zarządzającej terenem
odbudowy dawnej Hali
Plażowej (Brzegowej)

12.09.16

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – Wyspa Spichrzów Południe, Stare
Przedmieście z 2002 r. ustala na Targu Maślanym dominantę - może to być fontanna. Natomiast w sporządzanym obecnie
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon Targu Maślanego i ulicy Lastadia,
ustalona jest dominanta kompozycyjna w postaci fontanny w historycznej lokalizacji.
12.09.16 Ulica Grottgera ujęta jest na pozycji 18 Programu Modernizacji Ulic, ale termin rozpoczęcia i zakończania realizacji
przedsięwzięcia uzależniony jest od możliwości zabezpieczenia środków finansowych. W ramach Projektu - Systemy
gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Gdańsk planuje do realizacji m.in. zadanie: kanalizacja
deszczowa rejon ul. Grottgera. W ramach tego zadania przewiduje się likwidację podtopień w istniejącej zabudowie wraz z
docelową przebudową ulic. Szacunkowy koszt inwestycji to ok. 9.150.000 zł. Zadanie planowane jest do złożenia w ramach
POIŚ, Oś Priorytetowa II - Ochrona środowiska w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.1 - Adaptacja do zmian klimatu
wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz
monitoring środowiska: Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich (typ 5). Gdańsk planuje złożenie
wniosku o dofinansowanie do NFOŚiGW we wrześniu 2016 r. W dalszej części odpowiedzi określono szczegółowo zakres
prac przewidzianych w ramach 2-etapowej realizacji tego zadania. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska jest w posiadaniu
sporządzonej w br. dokumentacji projektowej na wymieniony zakres robót, która będzie podstawą do uzyskania pozwolenia
na budowę. Planowany okres realizacji zadania, w przypadku zabezpieczenie środków, to lata 2017-2018. Ww. dokumentacja
nie przewiduje jednak w swym zakresie wymiany oświetlenia ulicznego w ul. Grottgera. Ulica ta posiada oświetlenie uliczne i
w związku z tym nie znajduje się w wykazie potrzeb budowy oświetlenia.
Piaskownica integracyjna, znajdująca się na placu zabaw przy ul. Żeromskiego, została zamontowana w 2015 r. w ramach
zadania wskazanego do realizacji przez Radę Dzielnicy Oliwa i finansowanego ze środków, którymi dysponowała Rada.
Obecnie przygotowywane jest postępowanie w celu wyłonienia wykonawcy prac związanych z zagospodarowaniem całego
zieleńca miejskiego w rejonie ulic: Żeromskiego, Wita Stwosza i Grottgera. Planowany termin ogłoszenia przetargu to
wrzesień br. W ramach realizacji tego zadania, zgodnie z wymaganiami Rady Dzielnicy Oliwa, które ustalono na naradach w
dniach 17.02.2016 r. oraz 22.04.2016 r., istniejący plac zabaw, w którego skład wchodzi również piaskownica integracyjna,
przeniesiony zostanie w inną lokalizację. Wybrany w ww. postępowaniu wykonawca zobowiązany zostanie do wykonania
odpływu, który umożliwi swobodne spływanie wody z wnętrza piaskownicy.
13.09.16 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ustalił, że decyzją z dnia 25.09.2003 r. udzielono osobie fizycznej pozwolenia
na budowę budynku będącego odtworzeniem Hali Plażowej na dz. nr 84 i 86/1 przy ul. Zdrojowej. Decyzją z dnia 13.11.2007
r. przeniesiono decyzję z tej osoby fizycznej na rzecz firmy Maal-Marina sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. W związku z
pismem Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta z dnia 29.05.2015 r. nadzór budowlany przeprowadził w dniu
30.06.2015 r. kontrolę w sprawie, zawiadamiając aktualnego właściciela działek nr 86/1 i 84 – firmę Strandhalle S. A. Ww.
właściciel terenu nie stawił się na kontrolę. Podczas kontroli stwierdzono, że ogrodzenie nie jest kompletne, a na terenie
działki nr 84 od strony morza z planowanej inwestycji wykonano jedynie wykop. Nadzór budowlany pismami z 3.07.2015 r. i z
6.11.2015 r. wzywał osobę uprawnioną do reprezentowania firmy Strandhalle S.A. do stawienia się w siedzibie nadzoru
budowlanego w celu złożenia wyjaśnień odnośnie ww. inwestycji i pouczenia o potrzebie prawidłowego zabezpieczenia
terenu. W powyższej sprawie nikt się nie stawił. W związku ze stwierdzonym stanem, tj. nie prowadzeniem przez dłuższy
okres czasu na przedmiotowym terenie żadnych robót budowlanych, nadzór budowlany wystąpił pismem z dnia 1.09.2015 r.
do Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego o przeprowadzenie postępowania
administracyjnego w sprawie wygaśnięcia decyzji z dnia 25.09.2003 r. Z uwagi na powyższe, w ocenie Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, omawiany teren nie jest terenem budowy, od wielu lat nie są prowadzone żadne roboty
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233/16 Emilia Lodzińska
234/16 Emilia Lodzińska

235/16 Andrzej
Kowalczys

236/16 Andrzej
Kowalczys

237/16 Jarosław Gorecki

budowlane, brak na nim jakichkolwiek obiektów budowlanych, zatem powyższy teren w zakresie jego ogrodzenia nie podlega
kontroli tego organu.
16.09.16 Naprawa nawierzchni jezdni na ul. Mierosławskiego zostanie wykonana w terminie do 16 września br.

likwidacji dziur w ul.
Mierosławskiego
bezpieczeństwa pieszych 20.09.16 Zarząd Dróg i Zieleni podejmie bieżące działania utrzymaniowe w zakresie właściwego oznakowania przejść dla pieszych w
w obrębie skrzyżowania
obrębie skrzyżowania ulic Danusi, Waryńskiego i Wajdeloty.
ulic Danusi, Waryńskiego i
Wajdeloty
objęcia monitoringiem ulic 23.09.16 Obecnie Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego jest w trakcie przygotowania inwestycji przenoszenia studia i
Śródmieścia Gdańska
serwerowni miejskiego monitoringu wizyjnego z Komisariatu II Policji przy ul. Piwnej do nowej lokalizacji Komisariatu II przy ul.
Wiesława. W celu ograniczenia dodatkowych kosztów przełączenia wszelkie prace związane z rozbudową monitoringu na
terenie Starego i Głównego Miasta zostały wstrzymane do czasu zakończenia przeniesienia sprzętu. Planowany termin
zakończenia prac to wrzesień 2017 r. Miejski monitoring wizyjny nie jest w stanie zabezpieczyć każdej lokalizacji, w
niektórych przypadkach kamery mogą w zbyt dużym stopniu ingerować w prywatność osób mieszkających w danej lokalizacji.
Usytuowanie kamery w określonym miejscu powinno być poprzedzone analizą zagrożeń występujących w danej lokalizacji.
WBiZK zwróci się do Komendy Miejskiej Policji z prośbą o przesłanie oceny stanu bezpieczeństwa dla wskazanych rejonów,
która będzie uzasadniała budowę nowych punktów kamerowych i precyzowała lokalizację.
26.09.16 Kampania informacyjna budżetu obywatelskiego przygotowana była z pomocą wielu nośników i form promocji. Jej zasięg
promocji Budżetu
Obywatelskiego 2017 w
uzależniony jest jednak od możliwości właścicielskich i dostępności nośników. Gdańsk jest właścicielem tylko części wiat
dzielnicach południowych
przystankowych, a kampania promocyjna budżetu obywatelskiego to nie jedyna akcja informująca o wydarzeniach w
Gdańska
Gdańsku. Z wymienionych w interpelacji przystanków żaden nie jest w dyspozycji Gdańska. Niemniej jednak w południowych
dzielnicach Gdańska zaplanowanych zostało 6 citylightów w dzielnicy Chełm i 11 cityligtów w dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.
W sumie w całym mieście informacja o budżecie obywatelskim zaplanowana została na 100 wiatach przystankowych w
różnych dzielnicach. Mieszkańcy każdej dzielnicy Gdańska informowani byli w podobnym stopniu i podobnymi kanałami
informacyjnymi. Oprócz wiat przestankowych o budżecie obywatelskim informowały media tradycyjne (prasa, radio) oraz
społecznościowe, Strefy BO czyli punkty informacyjne. 8 września w godz. 13.00-18.00 był on rozstawiony na ważnym węźle
przesiadkowym – pętla tramwajowa Świętokrzyska-Łostowice. Poza tym w środkach komunikacji miejskiej rozwieszone były
plakaty, a w tramwajach na ekranie wyświetlana była informacja o głosowaniu. Z informacją o budżecie obywatelskim starano
się dotrzeć do jak największej liczby gdańszczan, a wszelkie uwagi mieszkańców organizatorzy będą mieć na względzie
planując przyszłoroczną kampanie promocyjną.
26.09.16 Od wielu lat Gdańsk prowadzi działania mające na celu prywatyzację mieszkaniowego zasobu komunalnego. Co do zasady
wykupu mieszkań w
budynku przy ul. Wita
ze sprzedaży wyłączone są lokale usytuowane w budynkach położonych na obszarach, dla których miejscowe plany
Stwosza 21
zagospodarowania przestrzennego przewidują inne funkcje niż mieszkaniową lub mieszkaniowo-usługową, jak również
usytuowane na parterach i pierwszych piętrach budynków położonych w rejonie Starówki oraz na parterach budynków
położonych przy ul. Stary Rynek Oliwski i ul. Opata Jacka Rybińskiego w przypadku planowanej zmiany dotychczasowego
sposobu użytkowania lokali mieszkalnych. Obszar tych wyłączeń szczegółowo opisany jest w Rozdziale III Wieloletniego
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta, przyjętym uchwałą Nr XLVI/1034/13. Miasto ma również prawo
do wyłączenia ze sprzedaży lokali na rzecz ich najemców w innych przypadkach uzasadnionych interesem gminy. Budynek
przy ul. Wita Stwosza 21 jest budynkiem położonym na jednej działce gminnej wraz z budynkiem przy ul. Wita Stwosza 23,
użytkowanym przez Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 – oba budynki połączone są łącznikiem na wysokości I piętra. Łącznik
5

użytkowany jest przez ZSZ Nr 2. W budynku usytuowane są 23 lokale mieszkalne i jeden lokal użytkowy. Najemcy 11 lokali
użytkują pomieszczenia w.c. położone na korytarzach budynku wspólnie z najemcami innych lokali. W tych przypadkach nie
będzie możliwe uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokali, a zatem ich sprzedaż na rzecz najemców. Do chwili
obecnej wpłynęło 7 wniosków o wykup lokali oraz wnioski 2 najemców w sprawie wykupu lokalu na współwłasność (ten
wniosek rozpatrzono odmownie). Miasto musi szczegółowo przeanalizować zasadność sprzedaży lokali w tym budynku
biorąc pod uwagę konieczność wydzielenia działki dla budynku przy ul. Wita Stwosza 21, uwzględniając docelowe
przeznaczenie łącznika pomiędzy budynkami oraz odległe perspektywy czasowe dotyczące możliwości zbycia wszystkich
lokali w budynku (wspólne pomieszczenia w.c. usytuowane na korytarzach oraz niewielka powierzchnia lokali dla
wygrodzenia tych pomieszczeń w ramach lokali). Decyzja będzie uzależniona od wyników ww. analizy. Stanowisko w tej
sprawie zostanie przedstawione do końca października b.r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren,
na którym znajduje się budynek, przeznaczony jest na funkcje mieszkaniowo usługowe, co oznacza, że zamierzenia
planistyczne nie są przeszkodą w sprzedaży lokali w tym budynku.
238/16 Jarosław Gorecki
239/16 Emilia Lodzińska

informacji n/t strefy
płatnego parkowania w
Oliwie
zagospodarowania terenu
wzdłuż ul. Białej

240/16 Agnieszka
Owczarczak
Adam Nieroda

remontu części ul.
Kampinoskiej

241/16 Beata Jankowiak

porzuconego samochodu
przy ul. Piecewskiej

26.09.16

27.09.16

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz rejon tzw. Drogi Czerwonej i ulicy Wajdeloty
pas terenu wzdłuż ulicy Białej jest przeznaczony na budowę Drogi Czerwonej, ulicy klasy głównej. Plan zagospodarowania
dopuszcza jednak tymczasową lokalizację parkingów w pasie tej drogi. Mając na uwadze, że budowa Drogi Czerwonej nie
jest planowana w najbliższych latach, wskazane jest rozważenie możliwości budowy tymczasowych parkingów, których brak
obserwowany jest w tym rejonie. Działania zmierzające do budowy tymczasowych parkingów wzdłuż ulicy Białej zostały
podjęte przez jednostki miejskie. W ramach przygotowań do realizacji inwestycji w formule Partnerstwa PublicznoPrywatnego, prowadzone są analizy możliwości realizacji tymczasowych parkingów jako celu publicznego. Wyniki tych analiz
zostaną przekazane odrębnym pismem.
27.09.16 Utwardzenie nawierzchni gruntowej fragmentu jezdni ul. Kampinoskiej (na odcinku od Osiedla Aliny Pienkowskiej do
połączenia z odcinkiem jezdni o nawierzchni bitumicznej) zostanie uwzględnione w planie remontowym Zarządu Dróg i Zieleni
w 2017 r. Do czasu realizacji zadania, w ramach środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie ulic będą wykonywane
naprawy bieżące polegające na profilowaniu i zagęszczaniu istniejącej nawierzchni gruntowej jezdni aktualnie utwardzonej
powierzchniowo „destruktem” bitumicznym.
29.09.16 W myśl Prawa o ruchu drogowym Policja i Straż Miejska może jedynie usunąć pojazd, który znajduje się w pasie drogowym,
strefach ruchu i w strefach zamieszkania tj. w miejscu obowiązywania znaków drogowych D – 40 „strefa zamieszkania” i D –
52 „strefa ruchu”, po spełnieniu określonych warunków zawartych w art. 50a i art. 130a ww. ustawy. W wyniku wcześniej
przeprowadzonej kontroli terenu przy ul. Piecewskiej 19-25 Straż Miejska ustaliła, że określony w interpelacji pojazd nie
kwalifikuje się do usunięcia w trybie art. 50a ustawy, ponieważ nie stoi w pasie drogowym, strefie ruchu i strefie zamieszkania.
W dniu 16.09.2016 r., funkcjonariusze SM dokonali ponownego sprawdzenia wskazanego miejsca pozostawienia pojazdu i
stwierdzili, iż przedmiotowy pojazd nadal stoi w tym samym miejscu. Po otrzymaniu pierwszego zgłoszenia SM ustaliła oraz
pisemnie powiadomiła właściciela, aby doprowadził do usunięcia pojazdu. Ostatni ustalony posiadacz pojazdu pismo odebrał
jednak nie podjął żadnego działania. SM zwróciła się z prośbą do zarządcy terenu o usunięcie pojazdu, jako odpadu. Zarząd
Dróg i Zieleni zwrócił się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku o wydanie decyzji nakazującej usunięcie
zdekompletowanego pojazdu, jako odpadu. Po ewentualnym wydaniu decyzji kwalifikującej pojazd jako odpad przez RDOŚ
zostanie natychmiast usunięty przez ZDiZ.
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242/16 Beata Jankowiak

budowy szkoły
podstawowej na
pograniczu Jasienia i
Piecek-Migowa

243/16 Beata Jankowiak

konkursu na malowanie
muralu przy ul. Witosa
pojawienia się szczurów
oraz deratyzacji

244/16 Beata Jankowiak

W 2015 r. Straż Miejska oraz Policja prowadziła ponad 100 spraw związanych z usunięciem pojazdów w trybie art. 50a Prawa
o ruchu drogowym, z czego usunięto 50 pojazdów. W okresie od stycznia do 27.09.2016 r., usunięto już 56 szt. pojazdów z
art. 50a. Wszystkie pojazdy usunięte w trybie art. 50a i 130a w/w. ustawy odholowywane i przechowywane są na parkingu
strzeżonym firmy Naparty Auto Serwis „Pod Estakadą”, z którą Urząd Miejski zawarł umowę na usuwanie i przechowywanie
pojazdów. Procedury związane z odnalezieniem właściciela realizowane są za pośrednictwem zasobów bazy CEPiK i baz
miejscowych Wydziałów Komunikacji oraz na podstawie przedstawianych umów kupna-sprzedaży, o ile wcześniej pojazd nie
był przerejestrowany.
29.09.16 W okolicach poligonu (pogranicze Jasienia oraz Piecek-Migowa, okolice ulicy Myśliwskiej) Gdańsk nie posiada nieruchomości
gruntowej przeznaczonej na funkcję oświatową. Warunki określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
dla przedmiotowej lokalizacji nie przewidują takiej funkcji. Planowana w przeciągu najbliższego roku zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego przewidywała będzie przeznaczenie nieruchomości gruntowej nr 67/21 o
powierzchni 6900 m² na cele oświatowe. Docelowo działka ta z uwagi na jej powierzchnię może zostać przeznaczona pod
budowę kolejnego przedszkola modułowego, w ramach programu budowy przedszkoli. Aktualnie nie są prowadzone
czynności związane z planowaniem budowy szkoły podstawowej w wymienionym rejonie.
29.09.16
29.09.16

W ostatnim czasie brak było jakichkolwiek zgłoszeń dotyczących występowania szczurów na terenie Jasienia, jak i w innych
dzielnicach miasta. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
obowiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na właścicielu, posiadaczu lub zarządzającym nieruchomością. W dalszej
części odpowiedzi zacytowano regulujący powyższe kwestie § 28 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Gdańska.
29.09.16 W docelowych planach dla ulicy Szerokiej zakłada się uporządkowanie parkowania w ramach stworzenia przestrzeni
przyjaznej innym formom przemieszczania się niż samochodami. Do tego czasu Zarząd Dróg i Zieleni przygotuje w ramach
działań doraźnych projekt organizacji ruchu skoncentrowanego na problemie parkowania samochodów na ul. Szerokiej na
odcinku od ul. Grobla do ul. Bosmańskiej i będącego podstawą do podejmowania przez służby porządkowe interwencji wobec
kierowców nie przestrzegających przepisów.
29.09.16 Modernizacja chodników w ciągu ul. Szerokiej (na całej jej długości) została uwzględniona w Programie modernizacji
chodników w Gdańsku – edycja 2018. Do czasu ich kompleksowej przebudowy, w ramach środków finansowych
przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic będą wykonywane naprawy nawierzchni chodników w miejscach stanowiących
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
29.09.16 Rejon Starego i Głównego Miasta objęty jest nadzorem Straży Miejskiej przez dwa referaty: dzielnicowy i interwencyjny, w
godzinach pracy 7:00 – 15:00 I zmiana, oraz 14:00 – 22:00 II zmiana; średnio dysponowanych do służby jest od 4 do 5 patroli
na jedną zmianę. Dodatkowo od maja 2016 r. dzięki porozumieniu Straży Miejskiej i Komendy Miejskiej Policji w rejonie
„Strefy Prestiżu” dyslokowane są wspólne patrole, w skład których wchodzą Policjant i Strażnik Miejski. Patrolują
przedmiotowy rejon od poniedziałku do czwartku w godz. 15:00 – 23:00, natomiast od piątku do niedzieli w godz. 18:00 –
02:00. SM w ramach codziennych służb patrolowych zintensyfikuje działania patrolowo interwencyjne związane z kontrolą
przestrzegania obowiązujących przepisów i norm prawnych - uwzględniając rejon ulicy Szerokiej. Podejmowane przez SM
działania powinny mieć zdecydowany wpływ na poprawę ładu i porządku w rejonie Głównego Miasta.

245/16 Marek Bumblis

parkowania samochodów
na ul. Szerokiej

246/16 Marek Bumblis

stanu chodników na ul.
Szerokiej

247/16 Marek Bumblis

patroli Straży Miejskiej na
ul. Szerokiej

248/16 Jarosław Gorecki

30.09.16
dostępu do budynku
Zespołu Szkół Specjalnych
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249/16 Łukasz Hamadyk
250/16 Łukasz Hamadyk

251/16 Mariusz
Andrzejczak
Piotr Borawski
Beata Jankowiak
Emilia Lodzińska
Adam Nieroda
Magdalena Olek
Agnieszka
Owczarczak
Przemysław Ryś
Beata Wierzba
252/16 Jacek W.
Teodorczyk
253/16
254/16
255/16
256/16

nr 2 przy ul. Wita Stwosza
powielona interpelacja nr
232/16
4.10.16
dofinansowania przez
Miasto i wykorzystania
przez Polski Związek
Wędkarski łodzi patrolowej
„Okonek”
6.10.16
zawieszenia przystanku
autobusowego przy Hali
Olivia

obsługi komunikacyjnej
mieszkańców budynków
przy ul. Bitwy Oliwskiej 14,
15 i 16
Piotr Borawski
zmiany trasy linii
autobusowej nr 130
Emilia Lodzińska usunięcia nielegalnego
graffiti
Marek Bumblis
odtworzenia koszy na
śmieci pod mostem nad
Nową Motławą
Piotr Gierszewski budowy chodnika z
oświetleniem przy ul.
Źródlanej

6.10.16

6.10.16
7.10.16
11.10.16

11.10.16
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