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Łukasz Hamadyk zniesienia strefy parkowania Prolongata Strefa płatnego parkowania w ul. Kopernika w rejonie Hospicjum im. Ks. Dutkiewicza została wprowadzona na wniosek
do
w okolicy Hospicjum im.
mieszkańców dzielnicy, którym pracownicy zlokalizowanych w strefie podmiotów często uniemożliwiali wjazd na posesję,
6.03.17
ks. Dutkiewicza
zastawiali chodniki czy rozjeżdżali zieleńce. W chwili obecnej problemy mieszkańców stref w zakresie nieprawidłowego
parkowania stały się marginalne, wzrósł również poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wyłączenie ul. Kopernika ze
strefy płatnego parkowania spowodowałoby niekontrolowany napływ pojazdów kierowców, którzy nie chcą płacić za
parkowanie, co przełożyłoby się na wzrost zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i nasilenia się problemów, z którymi
borykali się mieszkańcy przed wprowadzeniem poboru opłat. Tym niemniej w celu poprawy obsługi parkingowej hospicjum,
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przygotuje kilka miejsc postojowych na działce miejskiej poza pasem drogowym, na
przedłużeniu ul. Kopernika, które będą przeznaczone wyłącznie dla osób dojeżdżających do hospicjum. Biorąc pod uwagę
fakt, że miejsca te będą znajdować się poza drogą publiczną, nie będzie na nich obowiązywać pobór opłat.
Dorota Dudek
sposobu wyboru
27.02.17 Gdańsk chce ogłosić konkurs w sprawie umieszczenia w przestrzeni publicznej napisu GDAŃSK. Plan realizacji projektu
ostatecznego kształtu
przedstawia się następująco: 1. Stworzenie regulaminu konkursu (do końca lutego); 2. Ogłoszenie pierwszego etapu
ułożenia z liter nazwy
konkursu - wybór 10 podmiotów, artystów, którzy w drugim etapie będą tworzyć koncepcje (1-10 marca); 3. II Etap konkursu
Gdańsk
– przygotowanie propozycji projektów, wizualizacji koncepcji napisu po uprzedniej rozmowie i spotkaniu (10-20 marca); 4.
Wybór projektów; 5. Stworzenie napisu (koniec maja 2017). Wybrany sposób realizacji zapewni powstanie projektu
wyjątkowego, wysokiej jakości, wzbudzającego zainteresowanie zarówno mieszkańców, jak i gości. Wizualizacje
prezentowane w mediach nie zostały stworzone ani przez Miasto, ani Fundację Gdańską, lecz przez autorów materiałów na
potrzeby artykułów.
Łukasz Hamadyk wsparcia działań
27.02.17 W dniach od 6 do 17.02.2017 r. do Wydziału Środowiska napływały, z różną intensywnością, sygnały od mieszkańców przede
mieszkańców w walce z
wszystkim Dzielnicy Nowy Port, z informacją o występowaniu uciążliwości polegającej na emisji substancji złowonnych o
„Port Service”
charakterystycznym zapachu „chemicznym”/węglowodorów. Według zgłaszających prawdopodobnym źródłem emisji była
działalność firmy Port Service Sp. z o.o. przy ul. mjr H. Sucharskiego 75, która eksploatuje instalację do termicznego
przekształcania odpadów (TOO). Każdorazowo zgłaszający taki problem był informowany, że organem kompetentnym do
przeprowadzenia kontroli instalacji jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, a także Marszałek
Województwa Pomorskiego. Taki podział kompetencji wynika wprost z przepisów prawa. Prezydent Miasta, również będący
organem ochrony środowiska, sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska ale wyłącznie
w zakresie objętym właściwością tego organu. Niemniej jednak Wydział Środowiska współpracuje z Pomorskim Wojewódzkim
Inspektorem Ochrony Środowiska w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, która oddziałuje negatywnie na mieszkańców.
Ustalono, że ww organ kontrolny przeprowadza terenowe czynności wyjaśniające w tej sprawie. Wstępnie wykluczono firmę
Port Service Sp. z o.o. jako źródło obecnie odczuwalnych uciążliwości zapachowych, gdyż w początkowych dniach trwania
uciążliwości zapachowych instalacja TOO była wyłączona z eksploatacji. Sama dzielnica oraz przemysłowy rejon
zlokalizowany na wschód od dzielnicy Nowy Port został objęty prewencyjnym nadzorem w celu wykrycia sprawców
odbiegających od norm emisji zanieczyszczeń do powietrza. W dalszej części odpowiedzi przedstawiono przepisy regulujące
możliwości przeprowadzania kontroli przez organy do tego powołane, planowanych albo bez zawiadamiania. Ustalanie trybu
przeprowadzania kontroli przez inne instytucje nie leży w gestii Prezydenta. Zastrzeżenia co do działalności kontrolnej
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30/17

Magdalena Olek
Piotr Borawski
Beata Jankowiak
Emilia Lodzińska
Agnieszka
Owczarczak
Adam Nieroda
Przemysław Ryś

uruchomienia autobusu
rozwożącego zimą gorące
posiłki, napoje i odzież
zimową.

31/17

Przemysław Ryś zachowania nazwy ul.
Dąbrowszczaków

Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska należy kierować bezpośrednio do Wojewody Pomorskiego
oraz do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. W zakresie poruszanej kwestii wszczęcia natychmiastowych działań
mających doprowadzić do zakończenia działalności Port Service Sp. z o.o. w obecnej lokalizacji, stanowisko Urzędu w
stosunku do udzielonych już odpowiedzi pozostaje bez zmian. Prezydent mając na uwadze dobro mieszkańców patronuje
licznym inicjatywom mającym na celu polepszenie jakości powietrza na terenie Miasta. W odpowiedzi na narastającą ilość
zgłoszeń od mieszkańców Gdańska w sprawie uciążliwości związanych z tzw. „niską emisją” zanieczyszczeń do powietrza z
indywidualnych pieców grzewczych, Urząd Miejski oraz Straż Miejska zgodnie z posiadanymi kompetencjami rozpoczynają
właśnie akcję kontrolną na terenie posesji prywatnych celem wyeliminowania procederu niezgodnego z prawem spalania
odpadów w piecach - instalacjach do tego nieprzystosowanych.
27.02.17 Prowadzona przez Miasto polityka w stosunku do osób bezdomnych zakłada zachęcanie ich w okresie zimowym do
korzystania z placówek. Działania te prowadzone są poprzez usługę streetworkingu ukierunkowaną na zminimalizowanie
zagrożenia życia i zdrowia osób bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych. W Gdańsku prowadzona jest od
wielu lat polityka kompleksowego wsparcia osób bezdomnych. W jej ramach zapewnia się osobom bezdomnym około 415
miejsc w różnego rodzaju placówkach, zabezpieczając jednocześnie co najmniej jeden gorący posiłek. Dodatkowo zapewnia
się dla osób potrzebujących posiłki w ciągu dnia w 3 jadłodajniach prowadzonych przez Gdański Komitet Obywatelski na
zlecenie Miasta Gdańska. Daje to także szansę na bezpośrednią, dłuższą i efektywniejszą pracę specjalistów wspierających
wychodzenie z bezdomności. Proponowane funkcjonowanie autobusu mogłoby być uzupełnieniem aktualnej oferty
pomocowej skierowanej do osób bezdomnych. Jednakże inicjatywa ta wiąże się z ryzykiem pozostawania osób bezdomnych
w okresie dużych mrozów w miejscach niemieszkalnych (działki, altany, klatki schodowe), co stanowić może poważne
zagrożenie dla ich życia i zdrowia. Działania nasze raczej powinny być skupione na przewozie tych osób do placówek, niż na
utrwalaniu ich pobytu w miejscach niemieszkalnych. Przed podjęciem realizacji takiego działania należałoby tak je
przygotować, aby zminimalizować wskazane ryzyko. Można byłoby połączyć to działanie z prowadzonym już
streetworkingiem oraz poszerzyć jego zakres o możliwość transportu osób chętnych do placówek. Szacunkowy koszt zadania
na 3 miesiące to kwota ok. 50.000 zł. Wydaje się, że prowadzenie takiego zadania powinno być powierzone organizacji
pozarządowej. Najlepszą formułą byłoby zlecenie prowadzenia go w formie konkursu, co pozwoli przyjąć najszerszą ofertą od
profesjonalnego w tego typu działaniach podmiotu. Rekomendowanym jest zatem, aby rozważyć realizację zdania w sezonie
zimowym 2017/2018. Ta nowa inicjatywa wymaga również zaplanowania w budżecie Miasta dodatkowych środków
finansowych na ten cel oraz merytorycznego przygotowania zakresu zadania do zlecenia dla organizacji pozarządowej jako
jego operatora. Jednocześnie realizacja zadania wymagałaby zabezpieczenia ze strony Miasta poprzez np. Gdańskie
Autobusy i Tramwaje zapewnienia dostosowanego autobusu wraz z kierowcą. W związku z obchodzonym Rokiem Brata
Alberta, Miasto wspólnie ze Stowarzyszeniem im. św. Brata Alberta przeprowadzi w czerwcu uwrażliwiający na potrzeby
bezdomnych tydzień informacyjny oraz publiczną zbiórkę jałmużniczą na potrzeby schroniska dla bezdomnych.
27.02.17 Zgodnie z art. 6 ustawy z 1.04.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego w terminie 12
miesięcy od dnia wejścia w życie zmienia nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących
represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944-1989. Dokonanie zmiany istniejącej ul.
Dąbrowszczaków wymaga uzyskania opinii Rady Dzielnicy i jej propozycji oraz przedłożenia przez Prezydenta projektu
uchwały pod obrady Rady Miasta. Biorąc pod uwagę toczącą się w ww. sprawie dyskusję medialną oraz stanowisko
przedstawione w interpelacji, Prezydent nie podjął na obecnym etapie działań mających na celu zmianę dotychczasowej
nazwy ul. Dąbrowszczaków.
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Wojciech
Błaszkowski

wymiany bojlera w lokalu
przy ul. Mickiewicza 33

33/17

Łukasz Hamadyk usunięcia dzikiego lokatora
z piwnicy bloku przy
ul. ks. Góreckiego

34/17

Łukasz Hamadyk udostępnienia umowy
zawartej przez miasto z
firmą POLAN

36/17

Agnieszka
Owczarczak
Beata Wierzba

37/17

Łukasz Hamadyk tablicy informacyjnej na
budynku dawnej restauracji
i klubu „Wiking” w Nowym
Porcie

38/17

Łukasz Hamadyk tablicy informacyjnej na
budynku dawnego „Strand
Hotelu” w Brzeźnie

39/17

Łukasz Hamadyk tablicy informacyjnej na
budynku dawnej Polonijnej
Szkoły Powszechnej
w Brzeźnie

zagospodarowania terenu
zewnętrznego przy
przedszkolu nr 51 przy
ul. Piastowskiej

27.02.17 Bojler elektryczny w lokalu użytkowym – Jadłodajnia przy ul. Mickiewicza 33 został wymieniony w październiku 2016 r.
Występujący wyciek na wężykach został usunięty w dniu 17.02.2017 r. obecnie pojemnościowy zasobnik ciepłej wody
użytkowej może być eksploatowany.
27.02.17 Dnia 25.01.2017 r. zapadł wyrok zaoczny nakazujący użytkownikowi opuszczenie i opróżnienie dwóch pomieszczeń
piwnicznych w budynku przy ul. Ks. Mariana Góreckiego. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych dnia 24.02.2017 r.
wystąpił do sądu z wnioskiem o doręczenie wyroku opatrzonego klauzulą prawomocności. Niezwłocznie po otrzymaniu
prawomocnego wyroku skierowany zostanie do komornika wniosek o wszczęcie postępowania eksmisyjnego.
27.02.17 W odpowiedzi przekazano kserokopię umowy dzierżawy terenu, który ma zostać wykorzystany na potrzeby planowanych
zlotów skautowych, zawartej między Gdańskiem oraz POLAN Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Gdańsk-Wieniec Spółką z
o.o. z siedzibą w Gdańsku. Umowę przekazano wraz z załącznikami, za wyjątkiem części operatu szacunkowego
stanowiącego tajemnicę przedsiębiorcy.
27.02.17 Roboty obejmujące zagospodarowanie terenu zewnętrznego przedszkola nr 51 Jacek i Agatka przy ul. Piastowskiej 102
zostały wpisane do rejestru potrzeb modernizacji placówek oświatowych. W 2016 r w przedszkolu nr 51 dokonano
przebudowy kuchni wraz z zapleczem oraz wejścia głównego i pomieszczeń administracyjnych. Prace te miały na celu
dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do obowiązujących przepisów pożarowych i sanitarnych.
Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1.028.264 zł. Realizacja kolejnego etapu prac, polegających na dokończeniu w w/w
placówce ogrodzenia zewnętrznego oraz modernizacji kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, wymaga
zabezpieczenia środków w wys. 293 tys. zł. Przystąpienie do budowy wiaty śmietnikowej oraz zagospodarowania placu
zabaw w pierwszej kolejności wymaga sporządzenia dokumentacji technicznej, której szacowany koszt wyniesie ok 50 tys. zł.
W budżecie na rok 2017, na modernizację placówek oświatowych zabezpieczono środki w wys. 23,5 mln zł. Kwota ta pozwala
na realizację jedynie części wszystkich potrzeb w tym zakresie. Jako priorytetowe traktowane są przede wszystkim roboty
wynikające z nakazów Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Roboty
związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego przy przedszkolu Jacek i Agatka na chwilę obecną nie zostały
zaplanowane. Realizacja tego zadania nastąpi w możliwie krótkim czasie, po zapewnieniu środków finansowych na ten cel.
1.03.17 Gdańsk ma zamiar oznaczać tablicami pamiątkowymi miejsca związane z historycznymi wydarzeniami lub osobami. Nie ma
wystarczającego uzasadnienia, by upamiętniać w ten sposób zlikwidowany lokal gastronomiczny „Wiking”. Informacja o
istnieniu niegdyś w tym miejscu „Wikinga” jest dobrze znana mieszkańcom Gdańska, a zwłaszcza dzielnicy Nowy Port, nie
wydaje się natomiast, by mogła ona zainteresować odwiedzających miasto turystów. W przypadku posiadania i przekazania
przez interpelującego dodatkowych informacji o historycznej roli tego obiektu (np. udokumentowany pobyt postaci o
znaczeniu historycznym); sprawa zostanie ponownie rozważona.
1.03.17 Biuro Prezydenta ds. Kultury ma zamiar oznaczać tablicami pamiątkowymi miejsca związane z historycznymi wydarzeniami
lub osobami. Na podstawie przekazanej informacji, trudno uznać wskazany budynek przy ul. Korzeniowskiego 1 za
odpowiadający powyższym kryteriom. Jego dawniejsze funkcje, jak hotel czy lokal gastronomiczny, w niczym nie wyróżniają
go spośród innych budynków o podobnym wieku. W przypadku posiadania i przekazania przez interpelującego dodatkowych
informacji o historycznej roli tego obiektu (np. udokumentowany pobyt postaci o znaczeniu historycznym); sprawa zostanie
ponownie rozważona.
1.03.17 Biuro Prezydenta ds. Kultury ma zamiar oznaczać tablicami pamiątkowymi miejsca związane z historycznymi wydarzeniami
lub osobami. W przypadku wskazanego budynku przy ulicy Gdańskiej 32A, umieszczenie tablicy może zostać ujęte
w planach, jednak warunkiem byłoby doprecyzowanie informacji – jaka konkretnie szkoła i w jakich latach mieściła się we
wskazanym budynku.
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prolongata
montażu oświetlenia
terminu
i monitoringu w okolicach
udzielenia
Cmentarza Żydowskiego na odpowiedzi
Chełmie
Emilia Lodzińska ustawienia na ul. Wajdeloty 2.03.17
słupków uniemożliwiających
wjazd samochodom na
chodnik
Andrzej
ustawienia ławek dla
6.03.17
Kowalczys
pasażerów w sąsiedztwie
przystanku autobusowego
Zaspa-Szpital
Andrzej
rozszerzenia działań
6.03.17
Kowalczys
rewitalizacyjnych o skwer
w bezpośrednim
sąsiedztwie Baszty Białej

Adam Nieroda

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni jest w trakcie przygotowań projektu mającego na celu skuteczne uniemożliwienie parkowania
pojazdów w miejscach niedozwolonych w obrębie Centrum Kuźniczki przy ulicy Wajdeloty.

Wnioskowane dodatkowe ławki w sąsiedztwie przystanku autobusowego Zaspa-Szpital przy Al. Jana Pawła II w kierunku ul.
Czarny Dwór zostaną zamontowane najpóźniej w czerwcu br. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni aktualnie przygotowuje
zamówienie na dostawę ławek do uzupełnienia wyposażenia terenów zieleni w 2017 r.

Nie rozpoczęto jeszcze przygotowań projektowych do inwestycji w ramach rewitalizacji w obszarze Placu Wałowego.
W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w 2016 r. mieszkańcy zgłaszali problem parkingowy w tym rejonie,
spowodowany lokalizacją urzędów oraz brakiem odpowiedniego zaplecza parkingowego dla interesantów. Projekt
zagospodarowania Placu Wałowego, który będzie przygotowany w trakcie najbliższego roku, będzie starał się rozwiązać ten
problem, organizując przestrzenie parkingowe w harmonii z terenami zielonymi, a także uwzględniając piesze połączenia oraz
nowe urządzenia, które w parku przy Placu Wałowym mają się pojawić (m.in. elementy umożliwiające czasowe ekspozycje,
fontanna, plac zabaw). Projektowanie tej przestrzeni publicznej będzie odbywało się w trybie konkursu architektonicznego.
Planuje się również konsultacje społeczne, na których prezentowane będą rozwiązania przestrzenne wynikające z konkursu.
Obecnie ważnym tematem w rejonie Baszty Białej jest przebudowa wiaduktu Biskupiej Górki oraz przebudowa układu
drogowego w rejonie ul. Toruńskiej i ul. Okopowej wraz z parkingiem wielopoziomowym przy Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku. Projekt ten zakłada budowę ul. Nowe Podwale Grodzkie oraz zmianę organizacji ruchu ul. Okopowej oraz
najbliższego otoczenia Baszty Białej. Trwa proces przygotowań do uzyskania pozwoleń na budowę oraz pozyskiwania
środków na realizację tych zamierzeń inwestycyjnych. Na chwilę obecną nie jest znany termin przystąpienia Miasta do
inwestycji. Wobec powyższego należy się wstrzymać z włączaniem bezpośredniego sąsiedztwa Baszty Białej w projekt
inwestycyjny w ramach rewitalizacji obszaru Placu Wałowego. Istnieje bowiem ryzyko naruszenia zasady trwałości projektu
w przypadku realizacji wnioskowanego skweru pod Baszta Białą z uwagi na możliwość kolizji z planowaną inwestycją
drogową.
Emilia Lodzińska powstania miejsc
8.03.17 Budowa parkingu zlokalizowanego w pasie zieleni przy pętli autobusowej na ul. Góralskiej wymaga rozpoznania zamierzeń
parkingowych przy ul.
remontowo-inwestycyjnych gestorów urządzeń uzbrojenia podziemnego, których realizacja mogłaby pozostać w sprzeczności
Góralskiej
z wnioskowanym zadaniem. W przypadku braku przeciwskazań ze strony gestorów, zadanie zostanie ujęte w planie
remontowym Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w 2018 r. Informacja o dalszych ustaleniach zostanie przekazana odrębnym
pismem.
Beata Jankowiak kontynuacji inwestycji Domu 10.03.17 Środki finansowe przeznaczone na inwestycję pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Jaśkowa Dolina 105 na
Sąsiedzkiego Pieckipotrzeby Domu Sąsiedzkiego w dzielnicy Piecki - Migowo” pochodziły z budżetu Gdańska na rok 2016, w formie dotacji
Migowo
celowej dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Dotacja przyznana w roku 2016 została wykorzystana na
przedmiotowe zadanie. W celu realizacji doświetlenia pomieszczeń siedziby Domu Sąsiedzkiego należy wykonać prace
budowlane wymagające opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej, uzyskania decyzji administracyjnej
pozwolenia na wykonanie robót. Szacunkowy koszt całości prac to ok. 40.000 zł. GZNK od 2016r. realizuje remonty
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Beata Jankowiak oznaczenia rond przy ul.
Myśliwskiej

10.03.17

48/17

Beata Jankowiak Potoku Siedlickiego

10.03.17

49/17

Łukasz Hamadyk budowy całorocznego stoku 10.03.17
Mirosław
narciarskiego w Gdańsku
Zdanowicz

50/17

Jarosław Gorecki połączenia nowej ulicy
prowadzącej od kompleksu
biurowego OBC do ul.
Polanki

13.03.17

zakwalifikowanych budynków w ramach programu „KAWKA dla Pomorza” edycja 2014 ograniczenie niskiej emisji –
obejmującego 5 budynków oraz przystąpi do remontu budynków w ramach programu „ZIT” Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne, który obejmuje 15 budynków. Prace będą realizowane do 2020 r. W związku z powyższym konieczne jest
zaangażowanie znacznych nakładów finansowych na te prace. Remonty pozostałych administrowanych obiektów będą
możliwe w latach następnych. Wpływy finansowe GZNK są pozyskiwane z czynszów od najemców lokali komunalnych
i stanowią źródło finansowania prac remontowych, jednak nie zapewniają możliwości realizowania robót przy wszystkich
budynkach. Budżet Gdańska nie przewiduje w roku 2017 wydatków na wnioskowany cel. W roku bieżącym GZNK wykona
oznakowanie Domu Sąsiedzkiego poprzez zawieszenie tablicy informacyjnej.
Ulica Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z ul. Kartuską do skrzyżowania z ul. Jasieńską (nowy układ komunikacyjny)
znajduje się na obszarze dzielnicy Jasień. W związku z powyższym brak jest uzasadnienia umieszczania drogowskazów
wskazujących dojazd do tej dzielnicy. W celu wskazania kierunku dojazdu do dzielnicy ,,Piecki-Migowo” oznakowany został
wlot ronda na rondzie ulic: Kartuska-Myśliwska w rejonie salonu Volvo za pomocą drogowskazu E-5 z napisem ,,PieckiMigowo” wskazujący dojazd do tej dzielnicy. Natomiast bezpośrednio za rondem ulic: Myśliwska-Jasieńska, kierunek do ul.
Bulońskiej znajduje się znak E-21 ,,dzielnica (osiedle)” wskazujący wjazd do dzielnicy Piecki-Migowo. Jest to pełen zakres
oznakowania drogowskazowego, jaki określają przepisy z zakresu umieszczania informacji drogowskazowych dla tej klasy
drogi.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień rejon Potoku Siedlickiego w mieście Gdańsku jest nadal
procedowany. W trakcie prac projektowych czterokrotnie wpływały wnioski grupy mieszkańców sąsiednich budynków (tj.
wspólnot mieszkaniowych: ul. Myśliwskie Wzgórze 11, 15, 17, Morenowe Wzgórze 28, 30 oraz mieszkańców z ul. Kraśnięta)
oraz wnioski rad dzielnic: Jasień oraz Piecek i Migowa, które w większości uwzględniono. Poza wymaganą ustawowo
procedurą przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne nad proponowanymi rozwiązaniami. W dalszej części odpowiedzi
przedstawiono szczegółowo daty, informacje o uczestnikach, zakres i ustalenia z odbytych spotkań, warsztatów, prezentacji.
Obecnie powstają karty terenu (część tekstowa uchwały) oraz prognoza oddziaływania na środowisko. Na bieżąco informuje
się wszystkich zainteresowanych o postępie prac nad planem. Przewiduje się skierowanie projektu planu do uzgodnień,
prawdopodobnie w kwietniu br. Kolejna dyskusja nad rozwiązaniami planu odbędzie się już na etapie wyłożenia projektu
planu do publicznego wglądu, po uzyskaniu stosownych uzgodnień i opinii podmiotów zewnętrznych, zgodnie z wymogami
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z przyjętą przez Biuro Rozwoju Gdańska praktyką, po
skierowaniu projektu planu do uzgodnień, tekst uchwały wraz z rysunkiem zostanie przekazany właściwym radom dzielnic
w celu zajęcia stanowiska, a dodatkowo, również mieszkańcom oraz innym zainteresowanym osobom, z którymi BRG jest
w bieżącym kontakcie.
Interesującym wydaje się posiadanie całorocznego stoku narciarskiego na mapie Gdańska, który mógłby zdecydowanie
wzbogacić istniejącą infrastrukturę sportową służącą rozwojowi fizycznemu i rekreacji gdańskiej społeczności. Dalsze
działania prowadzące do zorganizowania środków oraz pozyskania terenu pod budowę całorocznego stoku narciarskiego
powinny zostać poprzedzone studium wykonalności i opłacalności, które będzie podstawą do rozpoczęcia poszukiwania
potencjalnych partnerów. Pomysł budowy całorocznego stoku narciarskiego przekazany został do wstępnej oceny przez
Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego.
Nadal trwają prace projektowe nad koncepcją budowy ul. tzw. Nowej Sudeckiej, obejmujące swoim zakresem również
skrzyżowanie tej ulicy z ul. Wita Stwosza. W projekcie nie przewidziano możliwości wjazdu w ul. Orkana bezpośrednio ze
skrzyżowania ulic Nowej Sudeckiej i Wita Stwosza pojazdów kierujących się do ul. Polanki. Brak uwzględnienia w
dokumentacji projektowej w/w relacji podyktowany był obawami mieszkańców okolicznej zabudowy mieszkaniowej, przed
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Jarosław Gorecki wymiany nawierzchni
ul. Wita Stwosza

13.03.17

52/17

Jarosław Gorecki możliwości sprzedaży
13.03.17
mieszkań komunalnych
mieszkańcom budynku przy
ul. Wita Stwosza 21

53/17

Jarosław Gorecki niebezpiecznego
skrzyżowania ul.
Derdowskiego z ul.
Kaszubską

54/17

Mariusz
Andrzejczak

przyłączenia do miejskiej
16.03.17
sieci ciepłowniczej budynku
przy ul. Biologicznej 1

55/17

Wojciech Stybor

renowacji boiska
sportowego przy ul. Bitwy
Oliwskiej

16.03.17

56/17

Wojciech Stybor

odbioru śmieci przez firmę
SITA sp. z o.o. z osiedla
Jelitkowski Dwór

16.03.17

13.03.17

wzrostem natężenia ruchu na ul. Orkana, spowodowanym funkcjonowaniem kompleksu biurowo – usługowego Olivia
Business Centre.
Na potrzeby modernizacji ulic powstał Program modernizacji ulic w Gdańsku, który aktualnie liczy 528 pozycji. Jest to lista
stworzona przez służby miejskie, zhierarchizowana pod kątem najpilniejszych potrzeb modernizacyjnych. Remont ul. Wita
Stwosza został sklasyfikowany na 144 pozycji w programie. Ulice ujęte w wykazie będą sukcesywnie modernizowane w
tempie zależnym od dostępnych limitów inwestycyjnych. Do czasu planowanej, kompleksowej modernizacji ulicy Gdański
Zarząd Dróg i Zieleni, w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic, będzie wykonywał naprawy bieżące
nawierzchni jezdni łagodząc wskazane problemy komunikacyjne.
Budynek z mieszkaniami komunalnymi przy ul. Wita Stwosza 21 w 100% stanowi własność Miasta. Na złożone wnioski
najemców podjęto postępowanie zmierzające do sprzedaży samodzielnych mieszkań na ich rzecz. W tym celu opracowano
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego koncepcję podziału istniejącej działki w celu uzyskania docelowych
granic działki tylko dla budynku ul. Wita Stwosza 21. Jednakże wystąpił problem z wydzieleniem geodezyjnym, gdyż na
działce znajdują się dwa połączone ze sobą budynki tj. ul. Wita Stwosza 21 (budynek mieszkalny) i ul. Wita Stwosza 23
(budynek szkoły). Budynki połączone są na wysokości pierwszego piętra łącznikiem użytkowanym przez szkołę i nie
występuje między nimi oddzielenie p. pożarowe, wymagane przy wydzielaniu samodzielnej działki. Wobec powyższego
wystąpiono do zarządcy budynku tj. do Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych o wykonanie wymaganego
oddzielenia p. pożarowego. Po uzyskaniu informacji od GZNK o wykonaniu wymaganej ściany zostaną podjęte dalsze
czynności zmierzające do sprzedaży samodzielnych mieszkań w budynku.
Strefa TEMPO 30, uzupełniona o strefę skrzyżowań równorzędnych na ulicach Derdowskiego i Kaszubskiej, przyczyniła się w
znaczący sposób do obniżenia rzeczywistych prędkości pojazdów na tym ciągu komunikacyjnym, co przekłada się również na
mniejszą ilość zdarzeń drogowych. Zgodnie z analizami bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Derdowskiego, na
wymienionym skrzyżowaniu ul. Derdowskiego z ul. Kaszubską w ciągu trzech ostatnich lat Policja zanotowała tylko jedną
kolizję spowodowaną nieprawidłowym cofaniem przez pijanego kierowcę. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni z chwilą nastania
odpowiednich warunków atmosferycznych odtworzy linie warunkowego zatrzymania w obrębie tego skrzyżowania, a także
wykona na ulicy Derdowskiego dodatkowe piktogramy na jezdni informujące o równorzędności wlotów na skrzyżowaniu.
Budynek przy ul. Biologicznej 1 nie jest zakwalifikowany do podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu
„KAWKA dla Pomorza” ograniczenie niskiej emisji ani w ramach programu „ZIT” Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wystąpi do GPEC Sp. z o. o. z zapytaniem o możliwość podłączenia
przedmiotowego budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Wskazane boisko przy ul. Bitwy Oliwskiej, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
jest usytuowane na trasie zaplanowanej Drogi Czerwonej bez możliwości zlokalizowania na niej funkcji sportowej. Wobec
powyższych ustaleń Gdańsk nie może w planach inwestycyjnych ująć renowacji boiska sportowego przy ul. Bitwy Oliwskiej w
sąsiedztwie przystanku SKM Gdańsk-Żabianka-AWFiS, ponieważ jego lokalizacja jest sprzeczna z zapisami w mpzp.
Z otrzymanych informacji wynika, iż w ostatnich miesiącach nie zaistniały żadne przerwy w odbiorze odpadów komunalnych z
osiedla Jelitkowski Dwór. Wszelkie zaplanowane usługi zostały zrealizowane bez zakłóceń. W związku z zawiadomieniem
SUEZ PÓŁNOC o wadach 17 punktów gromadzenia odpadów (dalej PGO) w budynkach Osiedla Jelitkowski Dwór,
zorganizowanych niezgodnie z przepisami prawa, po wizji lokalnej urzędników gminy okazało się, że zgłoszenie jest zgodne
z rzeczywistością. Tym samym Miasto było zobowiązane do wyartykułowania zarządcom nieruchomości obsługującym
budynki na Osiedlu Jelitkowski Dwór o naruszeniach przepisów i konieczności dostosowania infrastruktury bądź znalezienia
innych (nowych/zamiennych) rozwiązań umożliwiających zrealizowanie usługi zlecanej przez Miasto bez naruszania
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Piotr Borawski
projektu Parku na Zboczu
Beata Jankowiak

58/17

Dorota Dudek

procedury stosowanej przy
zapytaniu ofertowym na
usługi transportowe
samochodem ciężarowym

59/17

Dorota Dudek

informacji n/t
przeprowadzonego
zapytania ofertowego na
usługi transportowe
samochodem ciężarowym

obowiązujących przepisów. Gdańsk ze swej strony prowadzi na bieżąco mediacje w przedmiotowej sprawie. Wszystkie
wspólnoty mieszkaniowe powiadomione zostały o sprawie pisemnie, przeprowadzone zostały 3 spotkania oraz 2 wizje lokalne
z największymi zarządcami nieruchomości na Osiedlu Jelitkowski Dwór (HOME-SYSTEM, ACTUM, POLZEN) w celu
omówienia sytuacji prawnej wspólnot i możliwych do wdrożenia rozwiązaniach. Dodatkowo GZDiZ przedstawił ofertę
czasowego rozwiązania problemu udostępniając ogólnodostępne miejsca parkingowe w pasach drogowych ul. Jelitkowski
Dwór w trybie zajęcia pasa drogowego. Oferta ta została złożona w dniu 22.02.2017r. podczas spotkania Zastępcy
Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej i Dyrektora Naczelnego GZDiZ z przedstawicielami ACTUM Sp. z o.o.
Na tym samym spotkaniu Spółka ACTUM została powiadomienia o wynegocjowanym dzień wcześniej ze Spółką SUEZ
przesunięciu terminu ewentualnego dostosowania PGO lub wdrożenia rozwiązania zastępczego do dnia 30.04.2017 r. Ze
strony Gdańska zostało zorganizowane w dniu 16.03.2017 r. spotkanie robocze przy udziale Dyrektora Wydziału Urbanistyki
i Architektury, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Dyrektora WGK, Dyrektora GZDiZ, podczas którego
poruszone zostały ujawnione problemy nieodpowiednich spadków do punktów gromadzenia odpadów ulokowanych w
podziemiach budynków mieszkalnych i firm. Przyjęto pierwsze ustalenia w celu zapobieżenia projektowania przez inwestorów
i deweloperów podobnych rozwiązań w przyszłości. W chwili obecnej Gdańsk oczekuje od Wspólnot Mieszkaniowych i
reprezentujących ich zarządców nieruchomości na wskazanie z jakiego rozwiązania chcą skorzystać i nadal podtrzymuje
swoją ofertę wykorzystania zatoczek ul. Jelitkowski Dwór w trybie zajęcia pasa drogowego pod zastępczy punkt gromadzenia
odpadów.
21.03.17 Został opracowany projekt budowlano - wykonawczy pn. Ciąg widokowy na terenie Parku na Zboczu w Gdańsku, nie zostało
jednak jeszcze uzyskane pozwolenie na budowę. Spodziewany termin wydania decyzji o pozwoleniu na budowę – czerwiec.
Wobec powyższego istnieje możliwość rozpoczęcia realizacji Parku jeszcze w 2017 r. Ostateczna decyzja w tej sprawie
zostanie podjęta po zbilansowaniu możliwości finansowych Miasta i wprowadzeniu potrzebnej kwoty (ok. 500 tys. zł) do planu
budżetu. Środki jeszcze nie zostały zabezpieczone.
22.03.17 Postępowanie na „Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku” nie przekracza kwoty
30.000 EURO. Dla takich zamówień, zgodnie z art.4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stosuje się przepisów
ustawy. Do udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 EURO,
w Urzędzie Miejskim stosuje się zasady określone w załączniku nr 2 Zarządzenia Prezydenta Miasta Nr 520/14 w sprawie
zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. W przypadku dostaw i usług powszechnie
dostępnych o ustalonych standardach jakościowych wybór najkorzystniejszej oferty może nastąpić po zapoznaniu się
z ofertami wykonawców, prezentowanymi na ich stronach internetowych, katalogach, folderach itp. W tym przypadku nie
skorzystano z uproszczonej formy, lecz zastosowano formę zapytania ofertowego, które wysłano drogą elektroniczną do
czterech firm. Kryterium wyboru oferty stanowiła najniższa cena. Zamówienie na usługi transportowe, którego wartość
oszacowano na kwotę 25.868,88 EURO zostało przeprowadzone zgodnie z zasadami określonymi w Zarządzeniu.
Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania znajduje się w Wydziale Kadr i Organizacji.
22.03.17 W postępowaniu na „Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Gdańsku” zapytanie ofertowe
zostało wysłane pocztą elektroniczną 18.01.2017 r. do 4 firm. Ofertę złożyły firmy: ACHILLES za kwotę 147.600 zł;
HERKULES za kwotę 332.100 zł; AUTO-TRANSPORT za kwotę 132.840 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zarządzenia
Prezydenta Miasta Nr 520/14 po dokonaniu oceny złożonych ofert, a przed zatwierdzeniem wyników postępowania przez
Kierownika komórki organizacyjnej, wypełniona karta zamówienia wraz ze złożonymi ofertami oraz zapytaniem ofertowym
przekazywana jest do Biura Zamówień Publicznych w celu weryfikacji poprawności przeprowadzonej procedury. Stwierdzenie
poprawności przeprowadzonej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty przez Dyrektora BZP stanowi podstawę do
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Wojciech
Błaszkowski

wycięcia topoli z Ogródka
Jordanowskiego przy ul.
Mickiewicza 23-45

22.03.17
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Wojciech Stybor

zaznaczenia miasta
partnerskiego – Odessy
aranżacją przestrzeni w
parku gdańskim

24.03.17
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Andrzej
Kowalczys

odmalowania pasów na
przejściu dla pieszych przy
ul. Czerwony Dwór

24.03.17
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Marek Bumblis

uprzątnięcia terenu
24.03.17
pomiędzy ul. Warszawską a
Piotrowską

64/17

Anna Wirska

uruchomienia linii
autobusowej od strony ul.
Cedrowej w rejonie
Cmentarza Łostowickiego

24.03.17

dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej. Karta zamówienia, wraz z ofertami oraz zapytaniem ofertowym przechowywana
jest przez komórkę organizacyjną przez okres 4 lat.
Topole z Ogródka Jordanowskiego znajdującego się na zapleczu bloku przy ul. Mickiewicza 23-45 rosną na terenie działki,
która stanowi własność Gdańska (nr ew. 991/1). Teren jest administrowany przez Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych. Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody, z wnioskiem
o usunięcie ww. zieleni GZNK winien wystąpić do Marszałka Województwa Pomorskiego. Do wniosku o usunięcie zieleni, w
przypadku ewentualnego posadzenia nowych drzew w zamian za usuwane, należy dołączyć plan nasadzeń
kompensacyjnych wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki podając liczbę drzew do
nasadzenia ze wskazaniem gatunków lub odmian drzew oraz planowany ich termin wykonania.
Współpraca z partnerami na Ukrainie jest dla Miasta jednym z priorytetów współpracy międzynarodowej. Jest to zrozumiałe,
zarówno w kontekście sytuacji geopolitycznej, jak też coraz większej rzeszy mieszkańców Ukrainy decydującej się na
przyjazd do Polski (w tym również do Gdańska). Miastu bardzo zależy na zainicjowaniu u partnerów procesów demokratyzacji
i podwyższania kompetencji wymiaru partycypacji społecznej. Powyższy powód legł u podstaw wstąpienia Gdańska w szeregi
międzynarodowego stowarzyszenia ALDA, którego priorytetem jest poszerzanie świadomości obywatelskiej w krajach
Partnerstwa Wschodniego. Jednym z najważniejszych narzędzi, jakimi w trakcie realizacji tych postulatów posługuje się
ALDA, są tzw. Lokalne Agendy Demokratyzacji (LDA). ALDA od kilku lat próbuje powołać do życia oddział LDA właśnie w
Odessie. Perspektywa włączenia się w ten proces była dla Gdańska na tyle nęcąca, że ostatecznie przesądziła o
członkostwie w ALDA. Rozmowy z Odessą wydawały się być na tyle zaawansowane, że pod koniec ubiegłego roku Gdańsk
był gotowy podpisywać list intencyjny mówiący o konkretnej „mapie drogowej” powstania LDA. Wtedy to nastąpił wyraźnie
odczuwalny regres. Objawiał się on brakiem satysfakcjonującej reakcji lub brakiem jakiejkolwiek informacji zwrotnej.
Ostatecznie Odessa bez miarodajnego wyjaśnienia odstąpiła od realizacji pomysłu powstawania LDA w tym mieście. Tym
samym kilkumiesięczny wysiłek poszedł na marne. Aktualnie, wspólnie z ALDA, Gdańsk rozpoczyna proces poszukiwania
alternatywnego miasta dla zlokalizowania LDA na Ukrainie. Z tego powodu pomysł wykonywania gestów kurtuazyjnych
wydaje się być aktualnie nieuzasadniony. Gdańsk jest bardziej zainteresowany realnym wymiarem współpracy, do tego
potrzebne jest jednak poważne traktowanie przez partnerów zasady wywiązywania się ze składanych wzajemnie deklaracji.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni wykonuje prace w zakresie drogowego oznakowania poziomego zgodnie z przyjętym
harmonogramem, raz w roku kalendarzowym, w ramach wiosenno-letniego odtwarzania znaków poziomych. Odnowienie
przejścia na ul. Czerwony Dwór (odmalowanie oznakowania poziomego typu p10 - przejście dla pieszych) planowane jest w
pierwszej kolejności przy sprzyjających warunkach atmosferycznych tj. do 20 kwietnia br.
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni oraz Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w ramach wspólnych działań interwencyjnie
oczyszczą działkę nr 62/2 w terminie do 31.03.2017 r. Inspektorzy GZDiZ zobligowani zostali do systematycznego
kontrolowania wskazanej nieruchomości, a w przypadkach wymagających interwencji do wydania dyspozycji uporządkowania
terenu. Wszelkie zgłoszenia można kierować do Dyżurnego Inżyniera Miasta, który przyjmuje zgłoszenia w trybie ciągłym i w
przypadku zaistnienia potrzeb uruchamia stosowne służby interwencyjne GZDiZ bądź powiadamia zgodnie z kompetencjami
inne jednostki.
Przewiduje się uruchomienie komunikacji autobusowej na ul. Cedrowej. Aktualne parametry tej ulicy na odcinku zbiornik
retencyjny – Kartuska są niewystarczające (zbyt wąska ulica, ograniczenie do 3,5 tony). Dlatego w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego przewidziano budowę nowej ulicy omijającej newralgiczny odcinek, tzw. „Nową Olchową”.
Projekt budowlany ulicy przygotowała firma NERET, który w 2015 r. został zaakceptowany pod kątem funkcjonowania
komunikacji miejskiej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Po zakończeniu prac inwestycyjnych i oddaniu do użytku
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ul. „Nowej Olchowej” zostanie uruchomiona komunikacja autobusowa.
Łukasz Hamadyk zabezpieczenia przed
27.03.17 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, jako administrator terenu (działka nr 97), został zobowiązany do rozpatrzenia
niszczeniem trawnika przy
sprawy i podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania procederu niszczenia zieleni.
ul. Marynarki Polskiej 11
Dorota Dudek
dostosowania części terenu 28.03.17 Ulice Lastadia, Św. Piotra, Toruńska i Żabi Kruk są drogami publicznymi i zgodnie z ustawą o drogach publicznych może
Gimnazjum nr 8 na potrzeby
korzystać z nich każdy zgodnie z ich przeznaczeniem. Wyznaczenie miejsc postojowych wyłącznie dla pracowników
parkingu
Gimnazjum czy rodziców dowożących swoje dzieci byłoby niezgodne z zapisami ww. ustawy. W chwili obecnej trwają
Marek Bumblis
29.03.17 procedury związane z wyłonieniem wykonawcy i operatora parkingu kubaturowego przy ul. Podwale Przedmiejskie w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego, co złagodzi problemy parkingowe w tym rejonie miasta.
Wojciech
wycięcia drzew przy ul.
28.03.17 Dwa drzewa rosnące w pasie drogowym ul. Mickiewicza są w stanie zdrowotno – technicznym nie kwalifikującym się obecnie
Błaszkowski
Mickiewicza
do ich wycinki. Jedno z drzew jest naturalnie pochylone i nie stwarza zagrożenia wywrotem. Drzewa były w latach ubiegłych
poddawane zabiegom pielęgnacyjnym. W celu poprawy widoczności Gdański Zarząd Dróg i Zieleni usunie odrosty
korzeniowe przy pniach przedmiotowych drzew. Zobowiązano GZDiZ do bieżącego monitorowania stanu drzew i podjęcia
natychmiastowych działań prewencyjnych w sytuacji zaistnienia jakichkolwiek zagrożeń.
Mariusz
działki przy ul. Wąsowicza 28.03.17 Nieruchomość gruntowa przy ul. Wąsowicza naprzeciwko Zespołu Szkół nr 17 obejmuje działki ewidencyjne nr 165/13,
Andrzejczak
naprzeciwko ZKPiG nr 17
165/14, 171/9 oraz 171/11, stanowiące własność Miasta. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Oliwa Górna w rejonie ulic Wita Stwosza i Stanisława Wąsowicza o numerze ewidencyjnym nr 0253 i kartą
terenu oznaczonego symbolem 001-U33 dla tego rejonu, ustala się przeznaczenie terenu zabudowy usługowej - usługi
oświaty: m.in. przedszkole w obszarze wyznaczonym linią podziału wewnętrznego oznaczonego literą „b”. Zgodnie z
Zarządzeniem nr 246/17 Prezydenta Miasta z dnia 15.02.2017 r. nieruchomości gruntowe położone przy ul. Wąsowicza,
obejmujące działki nr 165/5, 165/10, 165/14 i 171/11 zostały przeznaczone do oddania w odpłatne użytkowanie w trybie
bezprzetargowym na rzecz Fundacji Pozytywne Inicjatywy z siedzibą w Gdańsku w celu budowy i prowadzenia placówki
oświatowej - przedszkola publicznego. Zagospodarowanie przedmiotowego obszaru nastąpi przez przyszłego użytkownika
zgodnie z obowiązującymi zapisami mpzp nr 0253. W chwili obecnej parkowanie samochodów odbywa się na działkach
gruntowych nr 165/14 i 171/11, które faktycznie zostaną przekazane przyszłemu inwestorowi w drodze realizacji Zarządzenia.
Mariusz
zapisów w mpzp w rejonie 28.03.17 W świetle zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz – Strzyża II – Oliwa, na terenie działki
Andrzejczak
ZKPiG nr 17 przy ul.
szkolnej przy ul. Stanisława Wąsowicza 30 – w Zespole Szkół Nr 17 jest możliwa budowa boiska i rozbudowa sali
Wąsowicza
gimnastycznej. Działka ma powierzchnię 11.467 m2, zaś powierzchnia zabudowy budynku szkolnego wynosi 1.580 m2.
Zapisy w karcie terenu nr 007 powyższego planu umożliwiają pokrycie działki zabudową do 20%, przy zachowaniu min. 50%
powierzchni biologicznie czynnej i współczynnika intensywności zabudowy do 0.30. Z powyższego wynika, że salę
gimnastyczną można rozbudować o dodatkowe 713 m2, zaś boisko przy założeniu nawierzchni nieprzepuszczalnej
(niewliczanej do powierzchni biologicznie czynnej) wraz z terenem utwardzonym może w tym wariancie zająć do 1.860 m2
działki szkoły.
Agnieszka
miejsc postojowych na ul.
28.03.17 Oznakowanie miejsc postojowych na ul. Arkońskiej przy skrzyżowaniu z ul. Kołobrzeską zostało wykonane przez zarządcę
Owczarczak
Arkońskiej przy
nieruchomości, w celu wskazania kierującym istniejących zjazdów. Pomimo tego działania kierowcy pozostawiali pojazdy na
skrzyżowaniu z ul.
części przeznaczonej dla pieszych i utrudniali przejście. W związku z zaistniałym problemem w dniu 14.03.2017 r. zarządca
Kołobrzeską
drogi ustawił słupki blokujące, co wyeliminowało problem zastawiania części chodnika przeznaczonej dla pieszych.
Beata Jankowiak przypisania ul. Życzliwej do 29.03.17 Zgodnie z Uchwałą nr XXXIV/935/17 Rady Miasta w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego
rejonu Pozytywnej Szkoły
ustroju szkolnego ulica Życzliwa należy do obwodu Szkoły Podstawowej nr 84. Pozytywna Szkoła Podstawowa przy ul.
przy ul. Azaliowej
Azaliowej 18 jest szkołą publiczną prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego, więc
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zgodnie z art. 58 ust.2 ustawy o systemie oświaty obwód szkoły został ustalony na wniosek organu prowadzącego Pozytywną
Szkołę Podstawową. W piśmie z dnia 29.12.2016 r. dyrektor Pozytywnej Szkoły Podstawowej poinformował Wydział Rozwoju
Społecznego o braku planów dotyczących złożenia wniosku o zmianę obwodu szkoły. Obwody szkolne szkół podstawowych
prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ustalane są w drodze uzgodnień pomiędzy dyrektorami
sąsiadujących ze sobą szkół. W dniu 16.01.2017 r. odbyło się spotkanie w WRS, w którym uczestniczyli dyrektorzy Szkół
Podstawowych nr: 83, 84 i 85 oraz prezes Pozytywnej Szkoły Podstawowej. Na spotkaniu nie wniesiono żadnych uwag
dotyczących zmiany obwodu Pozytywnej Szkoły Podstawowej. W przypadku Pozytywnej Szkoły Podstawowej o zmianę
obwodu szkoły należy zwrócić się do organu prowadzącego szkołę – Pozytywne Inicjatywy-Edukacja sp. z o.o. z siedzibą w
Pucku.
73/17

Kazimierz
infrastruktury technicznoKoralewski
użytkowej oraz
Piotr Gierszewski przygotowania miejsc
pochówku na cmentarzu
Łostowickim

29.03.17 Prace związane z rozbudową Cmentarza Łostowickiego zostały wykonane w oparciu o pozwolenie na budowę z dnia
9.07.2008 r. Przedmiotem ww. zadania było zagospodarowanie terenu pod kwatery grzebalne, wykonanie alejek asfaltowych
wraz z odprowadzeniem wody opadowej poprzez kanalizację deszczową oraz doprowadzenie wody do punktów czerpalnych.
W ramach rozbudowy prowadzonej przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, teren przeznaczony pod nekropolię został
przebadany pod względem geotechnicznym. Analiza gruntu, przeprowadzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Gospodarki Komunalnej dot. warunków wymaganych dla terenów przeznaczonych pod cmentarze wykazała, że obszar objęty
inwestycją spełnia wymagania gruntowo – wodne, a według opinii geotechnicznej został określony jako teren korzystny dla
potrzeb grzebalnictwa. Po zakończeniu budowy, w dniu 19.11.2014 r. nowo wybudowany fragment Cmentarza Łostowickiego
przekazano do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. Po doniesieniach medialnych, w dniu 17.03.2017 r., przy udziale
przedstawicieli Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Przedsiębiorstwa ProdukcyjnoUsługowego „Zieleń” sp. z o.o. - administratora cmentarza oraz Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Gdańsku,
przedmiotowy teren poddano kontroli, podczas której stwierdzono lokalne zapadnięcia się mas ziemnych na głębokość około
30 cm, w miejscach ostatnio dokonanych pochówków. Pozostałe kwatery, przeznaczone do przyszłego grzebania zmarłych,
były w stanie nienaruszonym. Powyższe może oznaczać, że zapadanie się nowych grobów ziemnych spowodowane jest
dokonywaniem pochówków w okresie mrozów oraz późniejszym rozmarzaniem gruntu. Z wieloletniej obserwacji wynika, że
zapadanie się mogił dotyczy większości nowoutworzonych grobów i jest procesem naturalnym, występującym gwałtowniej w
okresie jesienno- zimowym. Po tym czasie sytuacja się stabilizuje. Zawsze, również w okresie intensywnych opadów deszczu
mających miejsce na początku marca br., przy pojawianiu się problemów z nadmiernym rozmiękaniem wierzchniej warstwy
gruntu, zarządca oraz administrator cmentarza podejmują prace naprawcze, mające na celu poprawę warunków korzystania
z kwater grzebalnych. Przejścia między grobami oraz najniżej położone części kwater są podsypywane piaskiem i żwirem w
celu odsączenia wody powierzchniowej, a dodatkowo, przy niesprzyjającej pogodzie, pochówki prowadzone są przemiennie
na różnych kwaterach. Stałą praktyką jest również powiadamianie przez administratora cmentarza zakładów pogrzebowych o
konieczności pilnej naprawy i ponownego uformowania grobów zgodnie z Regulaminem korzystania z cmentarzy
komunalnych w Gdańsku. Mając na uwadze konieczność zapewnienia należytych warunków grzebania zmarłych na
Cmentarzu Łostowickim, GZDiZ zamierza zlecić wykonanie kompleksowego opracowania, które wskaże przyczyny
występowania złych warunków terenowych oraz określi sposób ich trwałego usunięcia. W tym celu GZDiZ zwrócił się do
Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej z prośbą o przekazanie informacji na temat możliwości
wykonania takiej ekspertyzy, która będzie podstawą do dalszych działań naprawczych w obrębie nowych kwater grzebalnych
na Cmentarzu Łostowickim.
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Łukasz Hamadyk zmiany zapisów uchwał dot.
rozszerzenia stref
parkingowych
Marek Bumblis
pomocy dla wspólnoty
mieszkaniowej przy
ul. Dolnej 4
Łukasz Hamadyk umieszczenia tablicy
informacyjnej na dawnym
schronie pod Placem
Dominikańskim
Emilia Lodzińska parkowania na działkach o
Agnieszka
nr 50/2 i 52/2
Owczarczak
Łukasz Hamadyk budynków komunalnych
Jaromir
przy ul. Ptasiej 43
Falandysz
Łukasz Hamadyk samowoli budowlanej na
terenie Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Nowym
Porcie
Łukasz Hamadyk interpelacji nr 37/17 dot.
tablicy informacyjnej na
budynku dawnej restauracji
i klubu „Wiking”
Wojciech Stybor możliwości renowacji boiska
sportowego przy ul. Bitwy
Oliwskiej (naprzeciwko
przystanku SKM ŻabiankaAWFiS)
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