Interpelacje RMG – 19 grudnia 2016 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

W sprawie

302/16 Piotr Czauderna

uzupełnienia odpowiedzi
na interpelację w sprawie
stosunków wodnych i
poziomu wód gruntowych
w Gdańsku

310/16 Agnieszka
Owczarczak

realizacji obiektu
sportowego w rejonie ulic
Pilotów i Startowa

311/16 Marek Bumblis

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

Prolongata
terminu do

W odpowiedzi ujęto szczegółowe informacje na wszystkie punkty ujęte w interpelacji. Ponadto przekazano w wersji
30.11.16 elektronicznej wyniki pomiarów zwierciadła wody podziemnej wykonane na terenie miasta Gdańska w latach 2011 – 2013:
- Mapę miasta Gdańska z podaną lokalizacją punktów obserwacyjnych;
- Zestawienie punktów obserwacyjnych wytypowanych do badań na terenie Gdańska;
- Wyniki pomiarów głębokości zwierciadła wody w studniach i piezometrach na terenie Gdańska wykonanych w latach 20112012.
- Wyniki pomiarów głębokości zwierciadła wody wykonanych w latach 2012- 2013.
29.11.16 Realizacja rekomendowanego zakresu robót dot. obiektu sportowego w dzielnicy Zaspa Młyniec będzie uzależniona od
posiadanych środków finansowych, które zostały uwzględnione w projekcie miejskiego planu finansowego na 2017 r. W
ramach przedmiotowej inwestycji pn. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z przebudową budynku na zaplecze szatniowosanitarne przy ul. Startowej w Gdańsku” zostały już zrealizowane jej dwa etapy, a mianowicie: w 2014r. wykonano
nowoczesne boisko piłkarskie, a w 2015r. wykonano okrężną 6-torową bieżnię lekkoatletyczną wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną. W ramach posiadanej dokumentacji projektowej pozostał do realizacji następujący zakres:oświetlenie wraz z monitoringiem – koszt szacunkowy 100 tys. zł, korty tenisowe – koszt szacunkowy – 700 tys. zł, zaplecze
socjalno-sanitarne – koszt szacunkowy – 400 tys. zł. Pozostałe wymienione w interpelacji elementy uzupełniające kompleks
sportowy w dzielnicy Zaspa Młyniec wymagają opracowania dokumentacji technicznej. Czynione są starania, które umożliwią
w 2017 r. przystąpienie do realizacji części rekomendowanego zakresu robót w ramach limitu wydatków inwestycyjnych
miasta.
29.11.16 Nieużywany kosz do koszykówki stojący na placu pomiędzy ul. Zieloną a ul. Fundacyjną zostanie w trybie pilnym usunięty
przez administratora terenu - Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.

likwidacji kosza do
koszykówki na placu
pomiędzy ul. Zieloną i
Fundacyjną
29.11.16 Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, określa warunki nabywania prawa do
312/16 Anna Kołakowska informacji n/t możliwości
udzielenia pomocy polskiej
świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania. Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. d ustawy z prawa
rodzinie z Białorusi
do tego świadczenia zainteresowani są wyłączeni - jako obywatele państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy
na podstawie wizy. Przebywanie na terytorium RP na podstawie samej wizy, nawet z ważną Kartą Polaka, uprawnień do
świadczeń nie nadaje. Zainteresowani prawo do świadczeń 500+ nabędą po uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały.
Nie jest tożsame posiadanie Karty Polaka z posiadaniem karty pobytu potwierdzającej legalność pobytu na terytorium RP, a
Zainteresowani zezwolenia pobytowego na chwilę obecną nie posiadają.
6.12.16
313/16 Magdalena Olek topoli rosnących w pasie
Topola przy ul. Północnej 8 była w przeszłości poddawana intensywnym zabiegom pielęgnacyjnym (ograniczono jego
nadmorskim na obszarze
wysokość, przycinano gałęzie w pobliżu napowietrznej linii energetycznej, usuwano posusz, formowano koronę). Ostatnie
Brzeźna
takie zabiegi miały miejsce na początku 2015 r. Stan zdrowotny drzewa jest zadowalający. Na chwilę obecną drzewo nie
zagraża, niemniej Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadzi zabiegi pielęgnacyjne związane z nieznacznym przycięciem gałęzi przy
linii energetycznej w terminie do końca marca 2017r. Topola rosnąca w pasie drogowym ul. Brzeźnieńskiej na wysokości
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314/16 Piotr Gierszewski zlokalizowania biletomatu
na terenie Piecek-Migowa

6.12.16

315/16 Piotr Gierszewski dołączenia do miejskiego
systemu GD@NSKwifi
przystanku „Warneńska”

6.12.16

316/16 Piotr Czauderna

317/16 Piotr Czauderna

6.12.16
szkód po parkowaniu w
dniu 1.11.2016 r. oraz
dokończenia skrzyżowania
wz/Łostowicka
6.12.16
abonamentów
parkingowych dla
pracowników obszarów
stref płatnego parkowania

posesji ul. Północna 14, jest w dobrym stanie zdrowotnym, jest dobrze ukorzeniona, a prace związane z budową ścieżki
rowerowej nie miały istotnego wpływu na system korzeniowy drzewa. W lipcu 2014 r. przeprowadzane były prace związane z
usunięciem posuszu oraz przycięciem gałęzi kolidujących z dachem budynku. Wydzielony ciąg pieszy i pieszo- rowerowy (ul.
Brzeźnieńska), podlega wymogom zachowania i uzupełnienia istniejącego zadrzewienia, w związku z tym, w sytuacji braku
zagrożeń przy jednoczesnym monitorowaniu przedmiotowego drzewa i poddawaniu jego korony cięciom technicznym i
sanitarnym, wycinka jego w chwili obecnej nie znajduje uzasadnienia. Przedmiotowa topola zostanie poddana cięciom w
zakresie redukcji korony w terminie do końca marca 2017 roku.
Automaty biletowe, które już stoją i funkcjonują w Gdańsku postawione zostały na własny koszt przez firmę „Avista” z
Warszawy. Oprócz dwóch automatów zlokalizowanych na przystanku Warneńska i na przystanku Dobrowolskiego, w
dzielnicy Piecki-Migowo znajduje się punkt sprzedaży biletów okresowych i jednorazowych zlokalizowany w budynku
Przychodni Morena. Obecnie postawieniem automatów biletowych zainteresowany jest kolejny wykonawca, który zobowiązał
się do zainstalowania w Gdańsku 30 automatów m.in. na przystanku Kolumba. Dodatkowo w najbliższym terminie na czas
remontu mostu w Sobieszewie zostanie przeniesiony biletomat z przystanku Wyspa Sobieszewska na przystanek tramwajowy
Piecewska. Jeśli okaże się, że biletomat ten będzie cieszył się powodzeniem być może wykonawca zdecyduje o
pozostawieniu go w tej lokalizacji na stałe. Propozycja lokalizacji automatu na przystanku Budapesztańska, została wpisana
na listę potrzeb mieszkańców w tym zakresie. Alternatywnym sposobem zakupu biletu jednorazowego jest skorzystanie z
aplikacji moBilet lub SkyCash w telefonie komórkowym, za pomocą której można zakupić bilety jednorazowe metropolitalne
na linie zwykłe w cenie 3,00 zł.
Biuro Informatyki Urzędu Miejskiego w Gdańsku przeprowadzi analizę pod kątem potencjału wykorzystania oraz możliwości
prawnych i technicznych włączenia do GD@NSKwifi okolic przystanku autobusowo-tramwajowego „Warneńska” znajdującego
się na terenie dzielnicy Piecki-Migowo. W przypadku pozytywnych wyników analizy zostanie podjęta decyzja o utworzeniu
lokalizacji GD@NSKwifi „Warneńska” i uruchomione stosowne działania takie jak wystąpienie do Prezesa Komunikacji
Elektronicznej o zgodę na rozszerzenie decyzji o lokalizację „Warneńska”.
W związku ze złożonością i wielowątkowością zagadnień sformułowanych w interpelacji zawnioskowano o wydłużenia
terminu udzielenia odpowiedzi do dnia 20 grudnia 2016r.

Wysokość stawki opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania, w tym również dla pracowników została ustalona
Uchwałą XXIV/663/16 z dnia 31 maja 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na
drogach publicznych na terenie Miasta Gdańska, ustalenia stawek opłat za parkowanie (….). Preferencyjne stawki za postój
pojazdów ograniczone są wyłącznie do mieszkańców danej strefy oraz podmiotów gospodarczych w niej działających.
Wprowadzenie stawek preferencyjnych dla pracowników byłoby sprzeczne z ideą dla której opłata za parkowanie została
wprowadzona a co za tym idzie, niezgodna z ustawą o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. w której określono, że
strefy płatnego parkowania ustala się na obszarach charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli
uzasadniają to potrzeby organizacji ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji
lokalnej polityki transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych
lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Wprowadzanie stref płatnego parkowania było konsultowane z
radami dzielnic i wprowadzane na wniosek mieszkańców którym pracownicy zlokalizowanych w strefie podmiotów często
uniemożliwiali wjazd na posesję, zastawiali chodniki czy rozjeżdżali zieleńce. W chwili obecnej problemy mieszkańców stref w
zakresie nieprawidłowego parkowania stały się marginalne, wzrósł również poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
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318/16 Marek Bumblis

uprzątnięcia nabrzeża
Starej Motławy przy ul.
Lastadia i Kotwiczników

6.12.16

319/16 Agnieszka
Owczarczak
Emilia Lodzińska

zmiany lokalizacji
kontenerów na odpady
przy ul. Dmowskiego 16

6.12.16

320/16 Piotr Czauderna

zagrożenia dla ropuchy
szarej wskutek rozbudowy
osiedla VII Dwór i zmiany
mpzp nr 0262
odnowienia placu zabaw
przy Pogotowiu
Opiekuńczym

6.12.16

321/16 Beata
Dunajewska

322/16 Emilia Lodzińska

6.12.16

8.12.16
montażu stojaków na
rowery przy przedszkolu nr
17 przy ul. Glinki 7

Obniżenie stawki miesięcznego abonamentu spowodowałby wzrost liczby poruszających się i parkujących pojazdów
a tym samym powrót patologicznych zachowań kierowców. Propozycja wprowadzenia obniżonych stawek dla pracowników
jest niezgodna z polityką transportową miasta. Przy ograniczonych zasobach miejsc postojowych na drogach publicznych
właściwym rozwiązaniem problemów pracowników którzy muszą dojeżdżać do pracy samochodami wydaje się być
rozbudowa parkingów na terenach należących do pracodawcy i wprowadzenie dla pracowników preferencyjnych warunków
postoju.
Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni w ramach wspólnych działań z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych
interwencyjne oczyszczenie nabrzeża Starej Motławy (na wysokości ul. Lastadia i Kotwiczników) w terminie do dn.
15.12.2016r. Przedmiotowe tereny były interwencyjnie oczyszczane w miesiącach marcu, maju i październiku 2016 r.
Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do wystąpienia do zarządcy wód Starej Motławie i wskazania obowiązków w zakresie
utrzymania należytego stanu sanitarnego wód powierzchniowych.
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w obecności Straży Miejskiej przeprowadził wizję w terenie, która potwierdziła
brak możliwości lokalizacji kontenerów na odpady, ustawionych przy ul. Dmowskiego 16 w innym, mniej widocznym, miejscu.
W dniu 13.12.2016 r. Zarząd Dróg i Zieleni wymienił dotychczasowe pojemniki na większe o pojemności 370 litrów, a także
rozważane jest zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów. Ponadto Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych podjął
działania zmierzające do estetycznej zabudowy pojemników pergolą oraz zobowiązał firmę świadczącą usługę sprzątania do
objęcia szczególnym nadzorem przedmiotowego terenu.
W odpowiedzi poruszono szereg zagadnień związanych z zagospodarowaniem terenu Osiedla VII Dwór ze szczególnym
uwzględnieniem terenów sąsiadujących z Trójmiejskim Parkiem Krajobrazowym i migrującej, z parku w okolice stawu
znajdującego się na terenie ogródków działkowych, ropuchy szarej.
Budynek w którym mieści się m.in. Pogotowie Opiekuńcze i tereny zielone zlokalizowane przy ul. Konrada Leczkowa 1A
należą do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Znajdujące się na terenach zielonych urządzenia zabawowe, są w ewidencji
Pogotowia Opiekuńczego. W celu utrzymania w sprawności technicznej istniejących instalacji zabawowych, zlecona zostanie
ich producentowi - z budżetu Pogotowia Opiekuńczego - konserwacja i remont istniejących urządzeń z terminem realizacji do
końca grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, również jeszcze w bieżącym roku, zakupi ławki ogrodowe, które zostaną
zamontowane w pobliżu placu zabaw, wiosną 2017 roku. Wykorzystanie placu zabaw przez jego klientów jest sporadyczne (w
czasie spotkań dzieci z pieczy zastępczej z rodzinami biologicznymi w okresie wiosenno - letnim oraz w nielicznych
przypadkach załatwiania spraw w administracji MOPR przez rodziców z dziećmi). Natomiast w związku z zamiarem
przeniesienia Pogotowia Opiekuńczego w nowe miejsce, za niecelowe uznano zwiększanie liczby urządzeń zabawowych w
dotychczasowej lokalizacji. W związku z tym, że swobodny dostęp do placu zabaw i strefy wypoczynku (ławki) możliwy jest
obecnie jedynie od strony ul. Leczkowa (od strony ul. Hallera dostęp jest utrudniony ze względu na brak podjazdu, to
wykonanie odpowiedniego podjazdu zgłoszone zostało do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych na rok 2017.
Miasto Gdańsk na podstawie uchwalonych standardów dla parkingów rowerowych systematycznie instaluje, bądź uzupełnia
braki w stojakach rowerowych przy wszystkich gdańskich placówkach oświatowych. W tym roku przy szkołach podstawowych
oraz gimnazjach zakupiono i zamontowano ponad 2000 stojaków (tj. ponad 4000 miejsc dla rowerów), dzięki czemu Gdańsk,
jako jedno z pierwszych polskich miast, które posiadając takie standardy spełnia ustalone w nich wartości wskaźników.
Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w kolejnych latach obejmując pozostałe obiekty oświatowe, w tym przedszkola.
Ponieważ w tym przypadku liczba stojaków, które spełniłyby wskaźniki nie jest duża (stosunkowo niewielka liczba przedszkoli
oraz niewysoki wskaźnik; w sumie brakuje ok. 350 stojaków), planuje się ich zakup w pierwszej połowie 2017 roku.
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zamontowania barierki
zabezpieczającej przed
wejściem do kościoła św.
Jadwigi przy ul. Oliwskiej
zamontowania tablicy
Systemu Inteligentnego
Transportu na przystanku
tramwajowym Marynarki
Polskiej/Wyzwolenia

8.12.16

Bariery przed wejściem do kościoła św. Jadwigi przy ul. Oliwskiej zostaną ustawione przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych do 31.12.2016 r.

8.12.16

odtworzenia pętli
autobusowej przy ul. Jana
z Kolna
przebiegu nowej linii
tramwajowej we
Wrzeszczu
postawienia nowej wiaty
śmietnikowej nieopodal
pomnika Danuty
Siedzikówny „Inki”

8.12.16

Aktualnie opracowywany jest program modernizacji najstarszych tablic Systemu Informacji Pasażerskiej (SIP) oraz zakupu
nowych tablic celem zwiększenia dostępności informacji o rzeczywistych czasach odjazdu oraz o bieżącej sytuacji
komunikacji. Oprócz instalacji tradycyjnych tablic zamontowanych na słupach, w zależności od potrzeb montowane są
również mniejsze panele SIP, zintegrowane z wiatą przystankową. Środki finansowe na rozwój systemu planowane są w
ramach realizacji kolejnego Gdańskiego Programu Komunikacji Miejskiej IV. Wniosek w sprawie instalacji tablic Systemu
Informacji Pasażerskiej na przystanku tramwajowym „Marynarki Polskiej” [nr 2166] zlokalizowanym przy ul. Marynarki Polskiej
zostanie rozpatrzony na etapie konstruowania zapisów projektu.
Umowa o oddanie w użytkowanie nieruchomości obejmującej działkę nr 44/11, z dnia 30.09.2013 r. (Repertorium A nr
13930/2013) została zawarta z Projekt Echo - 102 Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach.

328/16 Łukasz Hamadyk

zakupu czujników czadu
i rozdysponowanie ich
wśród mieszkańców

9.12.16

329/16 Anna Wirska

przeprowadzenia remontu 9.12.16
instalacji wentylacyjnej i
możliwości podłączenia do
sieci GPEC budynku przy

323/16 Łukasz Hamadyk

324/16 Łukasz Hamadyk

325/16 Piotr Czauderna

326/16 Piotr Czauderna

327/16 Łukasz Hamadyk

8.12.16

Odpowiedź zostanie udzielona do 15 stycznia 2017 r.

9.12.16

Działka na której postawiona jest wiata śmietnikowa nieopodal pomnika Danuty Siedzikówny „Inki” stanowi własność Miasta i
może stanowić potencjalny teren inwestycyjny (w mpzg oznaczona jako zabudowa usługowa). Budowa nowej wiaty
śmietnikowej w miejscu istniejącej byłaby działaniem nieekonomicznym z punktu widzenia docelowego przeznaczenia
nieruchomości. Powyższa altana śmietnikowa obsługuje budynki Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych przy ul.
Gościnnej 5 i 13 oraz budynek przy ul. Gościnnej 5A. Zgodnie z przepisami prawa do obowiązków właścicieli nieruchomości
należy „wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”. W związku z powyższym wybudowanie
nowoczesnej altany, zlokalizowanej w tym samym miejscu, nie rozwiązałoby problemu utrzymania porządku wokół
pojemników na odpady i podrzucania śmieci pod altanę. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wystąpi
z wnioskiem o objęcie stałym nadzorem funkcjonariuszy Straży Miejskiej terenu, na którym posadowiona jest przedmiotowa
altana.
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych od 2013 r. uruchomił działania związane z zakupem i montażem czujników
tlenku węgla w komunalnych lokalach mieszkalnych. Dotychczas zamontowano już ponad 7 tysięcy czujników, za łączną
kwotę 809 tys. zł. Czujniki są montowane w lokalach mieszkalnych w budynkach 100 % gminnych oraz w lokalach
komunalnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, wyposażonych w piece kaflowe, kotły grzewcze, trzony kuchenne i
inne urządzenia grzewcze na paliwo stałe i gazowe z otwartym źródłem ognia, gdzie istnieje prawdopodobieństwo
wystąpienia zagrożenia zaczadzenia tlenkiem węgla. Po wykonaniu montażu przez firmę specjalistyczną wyłonioną w wyniku
przetargu, każdy użytkownik lokalu otrzymuje instrukcję obsługi urządzenia. Kompleksowy montaż czujników tlenku węgla jest
realizowany w ramach planu finansowego GZNK, w związku z czym nie obciąża użytkowników lokali.
Po interwencji Straży Pożarnej w dniu 16.11.2016r. Gdański Zarząd Nieruchomości SZB podjął natychmiastowe działania
zmierzające do eliminacji zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla. W ramach remontu instalacji wentylacyjnej w budynku
wykonano: wymianę i uszczelnienie przewodu wentylacyjnego wywiewnego pomieszczenia kotłowni, naprawę i uszczelnienie
komina dymowego, doszczelnienie elementów uzbrojenia kotła. Po wykonaniu powyższych prac, służby kominiarskie nie
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ul. Grunwaldzkiej 12

330/16

331/16

332/16

333/16

stwierdziły nieszczelności przewodów kominowych i obecności tlenku węgla w lokalach. Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych wystąpił z wnioskiem do GPEC Sp. z o.o. o wydanie warunków podłączenia nieruchomości przy ul.
Grunwaldzkiej 12 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Niezależnie od złożonego wniosku przedmiotowy budynek został
zakwalifikowany do programu KAWKA III polegającego na dofinansowaniu kosztów likwidacji ogrzewania węglowego.
Grzegorz
kosztów wyjazdu Zastępcy 9.12.16 Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej Piotr Kowalczuk, któremu z racji obowiązków m.in. podlega
Strzelczyk
Prezydenta ds. Polityki
oświata od początku z ogromnym zaangażowaniem i doświadczeniem oraz wiedzą merytoryczną ukazuje braki
Piotr Gierszewski Społecznej do Warszawy w
w przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej propozycji oraz jako delegat w Komisji Unii Metropolii Polskich i
Jaromir
dniu 19.11.2016 r. na
Związku Miast Polskich wielokrotnie wypowiadał swoje zdanie w tym temacie. W związku z powyższym 14 listopada 2016r.
Falandysz
manifestację
otrzymał zaproszenie od Prezes Okręgu Pomorskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego Pani Elżbiety Markowskiej do
udziału w przywoływanej we wstępie ogólnopolskiej manifestacji oraz zabrania głosu w „obronie polskiego ucznia, polskiej
szkoły, rodziców i nauczycieli.” Mając powyższe na uwadze oddelegowano merytorycznego zastępcę do udziału w tym
ważnym dla przyszłości polskiej edukacji spotkaniu. Był jedynym oddelegowanym pracownikiem Urzędu Miejskiego w
Gdańsku. Koszt podróży na trasie Gdańsk-Warszawa-Gdańsk wyniósł 632 PLN, koszt diety 30 PLN i przejazdu taksówkami
81,60 PLN. Środki na delegacje pokryte zostały z Budżetu Wydziału Kadr i Organizacji i nie uszczupliły budżetu obszaru
rozwoju społecznego, w tym jego filaru, jakim jest edukacja. Koszty, które niesie za sobą „reforma edukacji”:
- organizacyjne wyniosą ok. 25 000 000 zł. (nie licząc kosztów odpraw pracowniczych),
- cofnięcie wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego 6-latków spowoduje wydatkowanie już w roku 2017 dodatkowych
ponad 30 000 000 zł.
13.12.16 Odmalowanie wiaduktów zlokalizowanych w ciągu Al. Armii Krajowej, pod ul. Stoczniowców i przy przystanku „Odrzańska”
Emilia Lodzińska odmalowania wiaduktów
drogowych przy al. Armii
zlecono Zarządowi Dróg i Zieleni. Ze względu na zakres i warunki atmosferyczne planowany termin realizacji - do 30 maja
Krajowej
2017 r.
13.12.16 Droga prowadząca do budynku przy ul. Sobótki 41 usytuowana jest na działkach będących w użytkowaniu wieczystym S.M.
Wojciech
nie uiszczania opłat za
Błaszkowski
służebność przez
„Podgrodzie” oraz działkach będących własnością S.M. „Podgrodzie”, na których nie ma ustanowionej służebności przejazdu i
Wspólnotę Mieszkaniową
przechodu na rzecz właścicieli Wspólnoty Mieszkaniowej Do Studzienki 41. S.M. „Podgrodzie” postanowiła wprowadzić
Do Studzieńki 41
odpłatność za korzystanie z drogi dla właścicieli Wspólnot Mieszkaniowych Do Studzienki 31C, Do Studzienki 41,
Sobótki 16, Wassowskiego 10, którzy z niej korzystają. W tym celu S.M. „Podgrodzie” przedstawiła w/w wspólnotom projekt
umowy o korzystanie z drogi dojazdowej wraz z kalkulacją opłat. Według przedstawionej kalkulacji opłata wyniosłaby około 30
zł miesięcznie na jeden lokal we Wspólnocie. Współwłaściciele nieruchomości WM Do Studzienki 41, w tym Miasto
posiadające 54% udziału w nieruchomości wspólnej, nie zgadzają się na partycypację w niektórych kosztach (w podatku od
nieruchomości i w opłacie za użytkowanie wieczyste za grunt zajęty pod ciągi piesze i pas drogowy, w ubezpieczeniu od
odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni w zakresie dotyczącym ciągów pieszych i pasa drogowego) oraz nie akceptują
wysokości opłaty. W związku z tym nie podpisali umowy o korzystanie z drogi dojazdowej. Z uwagi na brak dostępu do drogi
publicznej nieruchomości WM Do Studzienki 41 zarząd wspólnoty prowadzi działania zmierzające do ustanowienia dla
nieruchomości drogi koniecznej.
19.12.16 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku nie może w chwili obecnej podjąć
Wojciech
przywrócenia lokalu przy
Błaszkowski
ul. Hoene Wrońskiego do
działań dotyczących wyegzekwowania od właściciela lokalu przy ul. Hoene Wrońskiego 10/3 przywrócenia lokalu do stanu
stanu sprzed adaptacji
sprzed adaptacji, ponieważ akta archiwalne sprawy zostały w dniu 24.11.2016 r. przesłane do Sądu Okręgowego w Gdańsku
XVI Wydział Cywilny Odwoławczy. Niezwłocznie po zwrocie akt przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego dla podejmie dalsze działania w procedurze egzekucyjnej.
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334/16 Beata Jankowiak

19.12.16

335/16

19.12.16

336/16

337/16

338/16

339/16

340/16

konkursu na malowanie
muralu
Emilia Lodzińska utwardzenia dojazdu do
SP nr 24 i wiat
śmietnikowych przy ul.
Chrobrego 23-25
Łukasz Hamadyk zwiększenia szans na
adopcję bezdomnych
zwierząt ze schroniska
Wojciech
wyrównania drogi
Błaszkowski
prowadzącej na zaplecze
przy wejściu do klatki ul.
Kochanowskiego 120
Mariusz
możliwości wybudowania
Andrzejczak
dwuetapowego przejścia
dla pieszych w ciągu al.
Grunwaldzkiej pomiędzy
Olivia Bussines Centre
Wojciech Stybor złego stanu zaplecza
sportowego ZKPiG nr 17
przy ul. Wąsowicza 30
Beata M. Wierzba możliwości wykupu
abonamentu dot. strefy
płatnego parkowania na
czas krótszy aniżeli
miesiąc dla firm
budowlanych

19.12.16

21.12.16

22.12.16

22.12.16

28.12.16

6

