Interpelacje RMG – 25 kwietnia 2017 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

W sprawie

montażu oświetlenia
i monitoringu w okolicach
Cmentarza Żydowskiego na
Chełmie

Termin
odpowiedzi
prolongata
terminu
udzielenia
odpowiedzi

40/17

Adam Nieroda

74/17

Łukasz Hamadyk zmiany zapisów uchwał dot. 4.04.17
rozszerzenia stref
parkingowych

75/17

Marek Bumblis

pomocy dla wspólnoty
mieszkaniowej przy
ul. Dolnej 4

4.04.17

Odpowiedź

Zaplanowana poprawa bezpieczeństwa terenów w okolicy zabytkowego Cmentarza Żydowskiego na Chełmie zostanie
wdrożona poprzez:
- budowę oświetlenia fragmentu ul. Cmentarnej, która może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym. Zadanie
zostało ujęte w programie Jaśniejszy Gdańsk, etap II, z okresem realizacji w latach 2017-2018, pozycja 94;
- zapewnienie dodatkowego oświetlenia wejścia na cmentarz od stronu skrzyżowania ulic Reformackiej i Tadeusza Browicza
poprzez instalację naświetlacza. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni zrealizuje zadanie do końca marca 2017 r.;
- częściowe przycięcie drzew i krzewów wzdłuż płotu przy ul. Reformackiej. GZDiZ zrealizuje zadanie w terminie do
7.04.2017 r.
- zainstalowanie stałopozycyjnej kamery wyposażonej w lokalny system archiwizacji. Kamera skierowana zostanie na
wejście na teren Cmentarza Żydowskiego od strony ul. Tadeusza Browicza. Wydział Bezpieczeństwa i Zarzadzania
Kryzysowego zainstaluje kamerę do końca maja 2017 r.
Brak jest podstawy prawnej do ustanowienia w prawie miejscowym przepisów, które będą gwarantować przekazanie środków
z abonamentów mieszkańców, tylko „do inwestowania w dzielnicę” ponieważ:
1) zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o finansach publicznych środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą
być przeznaczane na finansowanie imienne wymienionych wydatków, chyba że odrębna ustawa stanowi inaczej,
2) zgodnie z art. 40a ust.1 ustawy o drogach publicznych opłaty za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych
w Strefach Płatnego Parkowania oraz opłaty dodatkowe za brak wniesienia tych opłat przekazywane są do budżetów
jednostek samorządu terytorialnego (z wyłączeniem przypadku gdy stanowią one przychody partnera prywatnego w
przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym).
Podobnie ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w art. 6r ust. 1aa stanowi, że „środki z opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele nie związane z pokrywaniem kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” czyli są to przychody wymienione imiennie ale nie mogą
one rekompensować uciążliwości funkcjonowania zakładu utylizacyjnego. W związku z wprowadzaniem nowych organizacji
ruchu drogowego dotyczących Strefy Płatnego Parkowania (SPP) w sposób naturalny mieszkańcy tej strefy są dodatkowo
preferowani. Wyznaczenie w tym samym obszarze (co w SPP) dodatkowo Strefy Ograniczonego Postoju, do której nie muszą
stosować się mieszkańcy powoduje, że mogą oni zatrzymywać swoje pojazdy w dowolnym miejscu, natomiast pozostali
kierowcy mogą parkować pojazdy tylko i wyłącznie na wyznaczonych płatnych stanowiskach.
Miasto nie zrealizuje wniosku Zarządu Wspólnoty o zmianę sposobu ogrzewania z piecowego (na paliwo stałe) na
ogrzewanie gazowe w lokalu użytkowym, znajdującym się w budynku przy ul. Dolnej 4, z uwagi na możliwość przyłączenia
nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Uchwała w powyższej sprawie, na wniosek Miasta, została przedstawiona
właścicielom w 2015 r. Niestety 39,41% właścicieli, łącznie z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej, podpisało się „przeciw”,
jedynie Miasto posiadające 37% udziałów głosowała „za” podjęciem uchwały. Wymiana okien oraz demontaż krat w gminnych
lokalach użytkowych zostaną przeprowadzone przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych podczas realizacji
inwestycji – remontu elewacji.
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76/17

Łukasz Hamadyk umieszczenia tablicy
informacyjnej na dawnym
schronie pod Placem
Dominikańskim

6.04.17

Jak wynika z opinii kompetentnych historyków, zdarzenie utopienia w 1945 r. wielu ludzi w dawnym schronie (dzisiaj klub U7),
nie zostało dotąd w sposób wystarczający udokumentowane. Mimo poszukiwań nie udało się odnaleźć dokumentów ani
żadnych materiałów źródłowych, które pozwoliłyby wyjaśnić jego przebieg, wskazać sprawców czy oszacować liczbę ofiar. W
dokumentach, ani w prasie z lat 1945–46 nie natrafiono na wzmianki potwierdzające, że owa tragedia miała miejsce (mogłyby
to być choćby wzmianki o wydobyciu ciał ofiar i ich późniejszym pochówku). Istnieje zatem możliwość, że cała historia,
o której informacje zaczęły krążyć po 1990 r., nie jest niczym więcej jak tylko ponurą legendą. Na stronach internetowych
można odnaleźć opinie kwestionujące techniczną możliwość celowego, a nawet przypadkowego zalania schronu wodą
w momencie, gdy nie działała miejska infrastruktura, w tym elektrownie i stacje pomp. W związku z powyższym, byłoby rzecz
niewłaściwą, by Miasto w sposób oficjalny wypowiadało się w sprawie tego wydarzenia, a zwłaszcza wskazywało
domniemanych sprawców zbrodni, zanim sprawa ta zostanie w należyty sposób wyjaśniona przez historyków.

77/17

Emilia Lodzińska parkowania na działkach o
Agnieszka
nr 50/2 i 52/2
Owczarczak

6.04.17

78/17

Łukasz Hamadyk budynków komunalnych
Jaromir
przy ul. Ptasiej 43
Falandysz

7.04.17

79/17

Łukasz Hamadyk samowoli budowlanej na
7.04.17
terenie Specjalnego
Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Nowym
Porcie

W celu uniemożliwienia wjazdu pojazdów na trawnik oraz przejazdu przez chodnik (działki nr 50/2 oraz 52/2 obręb 033),
wzdłuż al. Jana Pawła II, w marcu bieżącego roku ustawione zostały słupki blokujące. Planowane jest zagospodarowanie
przedmiotowego obszaru. Na etapie uzgodnień jest projekt rewitalizacji placu przy połączeniu al. Jana Pawła II z ul.
Meissnera uwzględniający ścieżki dla pieszych i obiekty małej architektury. Zostanie on zrealizowany przez Dyrekcję
Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017.
W trakcie wizji technicznej, która odbyła się w dniu 10.03.2017 r. w piwnicznej części klatki schodowej budynku przy ul.
Ptasiej 43 B, stwierdzono obecność wody na posadzce oraz odpadające części tynku z płyt gipsowych. Ustalenie przyczyny i
naprawę zawilgocenia natychmiast zlecono firmie zewnętrznej, wykonującej konserwację dla GZNK. W tym samym dniu
przeprowadzono wizję techniczną jednego lokalu w budynku przy ul. Ptasiej 43. Na jej podstawie stwierdzono dużą
wilgotność powietrza w lokalu w zakresie 55-60 %, zamknięte nawietrzaki w oknach oraz niedrożną kratkę wentylacyjną przyczyną zawilgocenia lokalu mieszkalnego jest jego niewłaściwa eksploatacja. Z uwagi na kwestionowanie powyższego
przez Najemcę przedmiotowego lokalu, podjęto decyzję o dokonaniu przeglądów wszystkich lokali mieszkalnych w
budynkach przy ul. Ptasiej 39, 41, 43, 45. W dniach 23 i 24.03.2017r. dokonano oględzin mieszkań, podczas których
sprawdzano wilgotność pomieszczeń, ciąg przewodów kominowych, czy występują usterki oraz zadawano pytanie, czy
lokator otrzymał instrukcję użytkowania mieszkania. W dniu 04.04.2017r. przy udziale niezależnych rzeczoznawców z
dziedziny budownictwa i kominiarstwa przeprowadzono wizję wszystkich lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Ptasiej 43B
oraz lokali w klatce C, przyległych do lokalu Najemcy lokalu nr 20 przy ul. Ptasiej 43B. Po dokonanej wizji zlecono
niezależnym rzeczoznawcom wykonanie ekspertyzy budowlanej oraz kominiarskiej, celem wskazania przyczyny
ewentualnych usterek i sposobu ich usunięcia. Dalsze działania zostaną podjęte po przedstawieniu przez rzeczoznawców
przedmiotowych ekspertyz.
W celu ustalenia sprawcy i terminu wykonania dobudówki nadzór budowlany wystąpił do Wydziału Rozwoju Społecznego UM,
DRMG oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 (SOS-W nr 2). DRMG poinformowała, że nie posiada
dokumentów archiwalnych dotyczących rozbudowy budynku usytuowanego na terenie działki nr 24/6 obr. 061. SOS-W nr 2
przesłał dokumenty dot. przedmiotowej rozbudowy:
1. kopię pisma Spółdzielni Inwalidów ,,Odrodzenie” z dnia 01.03.1988 r. skierowanego do Urzędu Wojewódzkiego Kuratorium
Oświaty i Wychowania z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie na terenie SOS-W nr 2 (przy ul. Łowczyńskiego 16)
wiaty magazynowej o pow. 300 m2 o konstrukcji metalowej rozbieralnej. Zgodnie z treścią ww. pisma Spółdzielnia
wynajmuje na terenie ośrodka budynek o pow. 286 m2 z przeznaczeniem na cele produkcyjne – Zakładu Pracy Chronionej.
2. upoważnienie Kuratorium Oświaty i Wychowania z dnia 09.06.1987 r. upoważniające dyrektora SOS-W nr 2 do załatwienia
spraw formalno-prawnych związanych z podpisaniem umowy najmu starego budynku stołówki.
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80/17

81/17

Łukasz Hamadyk interpelacji nr 37/17 dot.
7.04.17
tablicy informacyjnej na
budynku dawnej restauracji
i klubu „Wiking”
Wojciech Stybor możliwości renowacji boiska 7.04.17
sportowego przy ul. Bitwy
Oliwskiej (naprzeciwko
przystanku SKM ŻabiankaAWFiS)

3. kopię umowy z dnia 05.09.1991 r. pomiędzy SOS-W nr 2 a Oficyną Wydawniczą ,,Graf” – Edwin Myszk w Gdańsku przy
ul. Władysława IV nr 14. W § 2 ww. umowy stwierdzono, że Wynajmujący wydaje Najemcy w najem budynek byłej stołówki
wraz z terenem wokół budynku jak również plac pod wiatą stanowiącą własność Wielobranżowej Spółdzielni
Rzemieślniczej Kolimex w Kolbudach.
Na podstawie powyższych dokumentów nadzór budowlany stwierdził, że dokumenty potwierdzają, że były dzierżawca
budynku Spółdzielnia Inwalidów ,,Odrodzenie” w 1988 r. planowała wybudowanie wiaty o konstrukcji metalowej. Istnienie
wiaty w 1991 r. potwierdza umowa dzierżawy budynku byłej stołówki.
Z uwagi na powyższe nadzór budowlany rozpatruje sprawę na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane z 1974 r.,
które przewidują, między innymi, badanie zgodności wybudowanego obiektu z przepisami o planowaniu przestrzennym. Na
podstawie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 0405 i karty terenu 040-33 stwierdzono, że
ustalono ochronę układu urbanistycznego dawnego zespołu oświatowego: ochronie podlega układ zabudowy i zieleni.
Obiekty o wartościach kulturowych zaznaczone na rysunku planu: z zachowaniem historycznego charakteru budynków, detali
architektonicznego. Przebudowa dopuszczalna wyłącznie pod warunkiem zachowania właściwej dla budynku zasady
kompozycji i wystroju elewacji; dla projektów tych adaptacji wymagane jest opracowanie z pokazaniem elewacji całego
budynku wraz z detalem, kolorystyką i propozycja umieszczenia szyldu. W planie zapisano także, że teren położony jest w
granicach zabytkowego zespołu urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie wpisanego do rejestru zabytków pod nr
846, decyzją Wojewody Gdańskiego z dnia 08.06.1982 r., w strefie ochrony konserwatorskiej ,,A”.
Nadzór budowlany pismem z dnia 30.03.2017 r. zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
samowolnej rozbudowy budynku (byłej stołówki) usytuowanego na terenie nieruchomości SOS-W nr 2 przy ul. Góreckiego 16
w Gdańsku o budynek o konstrukcji stalowej (ściany z blachy) o wymiarach w planie 10,4 m na 14,0 m i budynek o ścianach
murowanych o wymiarach w planie 3,0 m na 5,6 m. Następnie postanowieniem z dnia 04.04.2017 r. nałożono na SOS-W nr 2
obowiązek przedłożenia w nadzorze budowlanym w terminie do dnia 31.10.2017 r. ekspertyzy technicznej rozbudowanej
części budynku (byłej stołówki) usytuowanej na terenie działki nr 24/6, obr. 061 (w północno-wschodnim fragmencie działki,
od wschodniej strony w stosunku do budynku przy ul. Na Zaspę 47) na nieruchomości SOS-W nr 2 przy ul. Góreckiego 16
wraz z uzgodnieniem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dalsze czynności w powyższej sprawie nadzór budowlany
podejmie po przedłożeniu wymaganej ekspertyzy technicznej.
Według informacji, powieść Stanisława Goszczurnego pt. „Mewy” powstała kilka lat przed zbudowaniem „Wikinga”, a jej
pierwsze wydanie ukazało się w 1961 r. Do odpowiedzi załączono kopię notki bibliograficznej książki.

W interpelacji nie jest wskazana lokalizacja boiska, nie jest również podany numer geodezyjny działki oraz obręb, a to sprawia
duże utrudnienia w ustaleniu położenia obiektu. Po analizie możliwej lokalizacji boiska będącego przedmiotem interpelacji
ustalono, że prawdopodobnie będzie to boisko zlokalizowane na działkach nr 42/2 i 43/3 w obrębie 014. Dysponentem tych
działek jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani”, której przekazano ów grunt w użytkowanie wieczyste. Ze względu na
ogromne i ważniejsze potrzeby inwestycyjne Gdańska oraz ograniczone zasoby finansowe każdy wpływający do tutejszych
władz samorządowych pomysł inwestycyjny podlega analizie. Po ewentualnym otrzymaniu statusu priorytetu rozpoczyna się
etap zabezpieczenia środków finansowych i przygotowania zadania do realizacji. Ze względu na istniejący stan formalny
terenu zostanie zorganizowane spotkanie w celu omówienia możliwości i uwarunkowań wnioskowanej realizacji obiektu
sportowego przy ul. Bitwy Oliwskiej.
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82/17

Beata M.
Wierzba
Agnieszka
Owczarczak

83/17

Emilia Lodzińska

84/17

Łukasz Hamadyk

85/17

Emilia Lodzińska
Adam Nieroda
Agnieszka
Owczarczak
Przemysław Ryś

86/17

Piotr Gierszewski
Grzegorz
Strzelczyk

87/17

Piotr Czauderna

biletu ulgowego dla
dodatkowej grupy uczniów
w Europejskim Centrum
Solidarności

12.04.17 Zgodnie z wyjaśnieniami Europejskiego Centrum Solidarności, nie wystąpiły sytuacje dyskryminacji jakiegokolwiek ucznia z
uwagi na wiek. Na podstawie przedstawionej legitymacji szkolnej uczniowie mieli prawo do zakupu biletu ulgowego.
Europejskiego Centrum Solidarności zmieniło Regulamin zwiedzania ECS-u, a zapis dotyczący ograniczenia wiekowego
uprawniającego do ulgi został wykreślony. Aktualny regulamin zwiedzania uwzględniający w/w zmiany został opublikowany na
stronie ECS (www.ecs.gda.pl) i obecnie „bilet ulgowy – przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów potwierdzających
prawo do ulgi następującym osobom: uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych; studentom; osobom odbywającym
studia doktoranckie; osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom; seniorom powyżej 65 roku życia / po okazaniu dokumentu
uprawniającego do zniżki;”.
bezpieczeństwa na
13.04.17 Na ul. Matejki (przy Parafii Wojskowo-Cywilnej pw. Matki Odkupiciela) zaplanowana jest budowa wyniesionego przejścia dla
skrzyżowaniu ulic Matejki i
pieszych. Inwestycja powstanie w ramach przebudowy budynku przy ul. Wassowskiego realizowanej przez prywatnego
Sobótki
przedsiębiorcę, który zobligowany jest do wykonania przejścia w ramach umów. Termin wykonania urządzenia brd jest
uzależniony od wszczęcia prac budowlanych przez inwestora.
zdecydowanych działań
17.04.17 Nieruchomości przy ul. Batorego 13 i 15 znajdują się w gestii Konsulatu Generalnego Rosji. Miasto we wszystkich sprawach
względem dzikich lokatorów
formalnych związanych z tymi nieruchomościami pełni rolę pomocniczą, wykonując zlecenia odpowiednich resortów, w tym
kamienicy przy ul. Batorego
Ministra Skarbu, Prokuratorii Generalnej, Ministra Spraw Zagranicznych. W związku z powyższym Miasto nie może działać
15
samowolnie i podejmować działań w stosunku do ww. budynków.
drugiego pasa ruchu do
20.04.17 Organizacja ruchu drogowego na skrzyżowaniu al. Żołnierzy Wyklętych z al. Grunwaldzką została zmieniona na wniosek
skrętu w lewo z al. Żołnierzy
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. W poprzedniej organizacji ruchu powstał punkt kolizji w rejonie wyspy
Wyklętych w al.
centralnej na skrzyżowaniu. Kierowca skręcający wewnętrznym pasem ruchu w lewo z al. Grunwaldzkiej w ul. Kościuszki,
Grunwaldzką
który nie zdążył opuścić skrzyżowania zatrzymywał się na wewnętrznym pasie ruchu w rejonie wyspy centralnej. Kierowca
skręcający zewnętrznym - prawym pasem ruchu w lewo z al. Żołnierzy Wyklętych w al. Grunwaldzką w rejonie wyspy
centralnej poruszał się zewnętrznym pasem ruchu. W chwili nadania sygnału zielonego pierwszy kierowca jechał na wprost,
natomiast drugi w lewo. Teoretycznie program sygnalizacji świetlnej nie dopuszczał do ww. sytuacji, jednak bardzo duże
natężenie ruchu oraz niezdyscyplinowanie kierowców, którzy wjeżdżali na skrzyżowanie na żółtym lub nawet na czerwonym
świetle, w konsekwencji prowadziły do opisanych wydarzeń. Celem nadrzędnym zarządzającego ruchem jest zapewnienie
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i w związku z tym na chwilę obecną nie rozważam zmiany
w organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej z al. Żołnierzy Wyklętych.
liczby osób i skutków
21.04.17 Deklaracje uczestnictwa w strajku zgłosiły 44 placówki oświatowe. Ostatecznie w strajku uczestniczyło 788 osób z 46
finansowych powstałych na
placówek. Za czas udziału w strajku potrącono wynagrodzenie w łącznej kwocie 99.174,90 zł. Wypłacono dodatkowo
skutek protestu nauczycieli
wynagrodzenie za zastępstwo doraźne w kwocie 25.565,07 zł.
w dniu 31.03.2017 r.
wyremontowania
25.04.17
nawierzchni ulic i
utworzenia chodników
części ulic Klonowicza,
Konwalii, Wrzeszczańskiej i
Kochanowskiego
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88/17

89/17
90/17
91/17

92/17

93/17
94/17

95/17

96/17

97/17

98/17

99/17

Piotr Czauderna

działki przeznaczonej pod
organizację skautowego
Jamboree
Piotr Czauderna ścieżki rowerowej przy
al. Hallera
Piotr Czauderna modernizacji Drogi
Królewskiej
Piotr Czauderna uzupełnienia odpowiedzi na
interpelację Nr 304/16 dot.
powodzi w lipcu 2016 r.
w Gdańsku
Emilia Lodzińska zorganizowania konkursu
na mural dla bocznej ściany
budynku przy ul. Bohaterów
Getta Warszawskiego 16
Jaromir
budowy drogi tzw. Nowej
Falandysz
Olchowej (026-KD80)
Marek Bumblis
braku numerów na
kamienicach przy Długim
Targu
Anna Wirska
spotkania Platformy
Łukasz Hamadyk Obywatelskiej w Dworze
Artusa

25.04.17

Andrzej
Kowalczys

4.05.17

budowy dodatkowego
oświetlenia oraz wybiegu
dla psów w Parku Millenium
na Zaspie
Andrzej
palarni znajdującej się
Kowalczys
w budynku Urzędu
Miejskiego
Andrzej
ograniczenia dojazdu
Kowalczys
i wyjazdu od ul. Pokoleń
Lechii Gdańsk na Stadion
Energa podczas imprez
masowych
Łukasz Hamadyk odmalowania krawężników
w parku przy
ul. Wyzwolenia

25.04.17
25.04.17
25.04.17 prolongata terminu do dnia 10 maja 2017 r.

27.04.17

27.04.17
2.05.17

2.05.17

Urząd Miejski nie był organizatorem, współorganizatorem, nie był też w żaden inny sposób zaangażowany
w przeprowadzenie spotkania Klubu Obywatelskiego, do którego doszło w dniu 10.04.2017 w Dworze Artusa. Pytania
dotyczące ewentualnego wynajmu Dworu Artusa dla potrzeb tego wydarzenia należy kierować do dyrekcji Muzeum
Historycznego Miasta Gdańska.

4.05.17

4.05.17

8.05.17

5

100/17 Łukasz Hamadyk powołania zespołu do
wypracowania stanowiska
w kwestii nieprawidłowości
i szkodliwości działania
spalarni odpadów
niebezpiecznych Port
Service
101/17 Beata
remontu chodnika przy ul.
Dunajewska
Siennickiej na odcinku do
mostu kolejowego
102/17 Beata
oczyszczenia, wykoszenia
Dunajewska
i udrożnienia rowów
melioracyjnych w dzielnicy
Letnica
103/17 Beata
remontu ul. Hożej
Dunajewska

8.05.17

8.05.17

8.05.17

8.05.17
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