Interpelacje RMG – 29 stycznia 2015 r. (kadencja 2014-2018)
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Odpowiedź
Wysokość dotacji przyznawanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań
publicznych na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosiła:
25.368914,- zł w 2010 r., 27.596.745,- zł w 2011 r., 32.569.511,- zł w 2012 r., 33.960.794,- zł w
2013 r. Kwota wydatkowana na dotacje w 2014 r. będzie znana po zamknięciu okresu
sprawozdawczego za rok 2014 i rozliczeniu przyznanych dotacji. Konkursy na rok 2015 jeszcze
trwają a ich rozstrzygnięcia następują sukcesywnie, zgodnie z terminami zapisanymi w
szczegółowych warunkach konkursu. Konkurs rozpisany przez Wydział Rozwoju Społecznego
zostanie rozstrzygnięty do 31.01.2015 r. Planowane kwoty na dofinansowanie poszczególnych
zadań zostały zapisane w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami
pozarządowymi na rok 2015”, przyjętym uchwałą Nr LVIII/1448/14 z dnia 30.10.2014 r. Dotacje
podmiotowe dla instytucji kultury, przyznane na rok 2015 w dziale 921, wynoszą: Rozdz. 92109 Gdański Archipelag Kultury – 7.123.374,- zł, Rozdz. 92114 – Europejskie Centrum Solidarności –
4.040.000,- zł, Instytut Kultury Miejskiej – 3.850.565,- zł. W dalszej części odpowiedzi
przedstawiono wysokość dotacji podmiotowych w podziale na działalność merytoryczną i koszty
utrzymania ww. instytucji. Organizatorami Europejskiego Centrum Solidarności są Gdańsk,
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwo Pomorskie. Wszyscy
organizatorzy przekazują ECS środki finansowe w formie dotacji. Planowana na rok 2015 łączna
dotacja podmiotowa od organizatorów stanowi kwotę 11.840.000,- zł. Wydział Rozwoju
Społecznego nie przyznaje dotacji instytucjonalnych. Każdy z oferentów ma prawo przeznaczyć
część budżetu otrzymanego grantu na zadania związane z koordynacją projektu. Kosztorysy
podlegają ocenie komisji konkursowych, które zalecają, aby koszty administracyjne były jak
najniższe, zwykle nie przekraczają one 10 % kosztów zadania.
W dniu 18.12.2014 r. inspektorzy Zarządu Dróg i Zieleni podczas kontroli terenu przy parkingu u
zbiegu ulic Bzowej i Chociszewskiego ustalili, że znajdują się tam głównie odpady w postaci
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpady budowlane, które nie są odpadami
odbieranymi w ramach gminnego systemu GOK (suche, mokre). Miejsce zalegania odpadów
zlokalizowane jest na terenie zabudowanym (mieszkaniowym), administrowanym przez Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych, dlatego niniejsza interwencja przekazana została do GZNK z
wnioskiem o uprzątnięcie terenu. Zgodnie z uchwałą nr XXXII/684/12 w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska, odpady komunalne odbierane są z
punktów gromadzenia odpadów, odpady budowlane i rozbiórkowe właściciele nieruchomości mają
obowiązek przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady budowlane, a zużyty sprzęt
elektryczny i elektroniczny - podmiotowi zbierającemu tego typu odpady lub w trakcie objazdowej
zbiórki Zakładu Utylizacyjnego. Mieszkańcy mają również możliwość samodzielnego i bezpłatnego
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oddania sprzętu RTV-AGD oraz 1 tony gruzu, przekazując odpady bezpośrednio do PSZOK-u,
zlokalizowanego w ZUT Szadółki. W nowelizowanej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, gmina uzyska możliwość rozliczenia likwidacji nielegalnych wysypisk w kosztach opłaty
za gospodarowanie odpadami. Aby przeciwdziałać powstawaniu nielegalnych wysypisk planowane
jest wprowadzenie w nowej umowie wykonawczej na transport i odbiór odpadów odbioru gruzu od
gospodarstwa domowego z limitem do 1 tony. W kwestii zbiórki odpadów zużytego sprzętu RTVAGD (ZSEE), Gdańsk dopuści ich odbiór przez podmioty prywatne, które w systemie odbioru na
zgłoszenie telefoniczne lub internetowe są skłonne odebrać tego typu odpady bezpośrednio z
mieszkań. Przygotowywana jest stosowna informacja na stronę Czyste Miasto Gdańsk. Podmioty,
które już wyraziły chęć udziału w przedsięwzięciu, zobowiązały się do przeprowadzenia stosownej
kampanii informacyjnej dla mieszkańców Gdańska.
Przedstawione w interpelacji uwagi i propozycje uwarunkowań zostały dołączone do dokumentacji
sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja zakładu „Port Service” Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul. Mjr.
H. Sucharskiego 75. Będą one rozpatrzone w trakcie ustalania konkretnych warunków realizacji
ww. przedsięwzięcia. Do całości zgromadzonych wniosków i uwag, zarówno od stron
postępowania, jak i społeczeństwa, Prezydent Miasta odniesie się w uzasadnieniu decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Dla wskazanego obszaru przy ul. Olsztyńskiej na Przymorzu nie został uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. W związku z powyższym, Zarząd Dróg i Zieleni wystąpi o
uzyskanie decyzji lokalizacyjnej, na podstawie której zostanie stwierdzona możliwość
zlokalizowania miejsc postojowych. Uzyskanie decyzji pozwoli na dalsze postępowanie mające na
celu realizację zadania. Warunkiem koniecznym przystąpienia do powyższych działań jest
umieszczenie zadania w Bazie Projektów Inwestycyjnych Gdańska.
W terminie do końca II kwartału 2015 r. Zarząd Dróg i Zieleni wyremontuje schody terenowe
zlokalizowane pomiędzy budynkami przy ul. Leśna Góra 3 i Leśna Góra 5B.

Zjawisko dot. umieszczania drobnych, nielegalnych reklam, plakatów i ulotek na słupach, znakach
drogowych, rynnach, płotach obecne jest niestety na terenie Gdańska, a szpecący efekt tych
działań można również zobaczyć na wielu budynkach i elementach infrastruktury miejskiej.
Proceder nielegalnego umieszczania ulotek i plakatów stanowi wykroczenie opisane w art. 63a § 1
Kodeksu wykroczeń. Zachowanie się sprawcy wykroczenia z art. 63a polega na osobistym
umieszczeniu w miejscu publicznym, do tego nieprzeznaczonym lub wystawianiu na widok
publiczny w innym miejscu, bez zgody zarządzającego tym miejscem, ogłoszenia, plakatu, afiszu,
ulotki, lub rysunku, a funkcjonariusz musi być naocznym świadkiem tego czynu, aby mogło dojść
do ukarania sprawcy. Nie ma więc prawnych możliwości ukarania bądź nakazania usunięcia tego
typu reklam czy ulotek firmom zlecającym ich kolportaż, gdyż wykroczenie popełnia tylko i
wyłącznie osoba fizycznie umieszczająca taką reklamę w miejscu publicznym. Nie bez znaczenia
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są prowadzone działania prewencyjne wykonywane podczas codziennych patroli Straży Miejskiej,
które dyslokowane są w miejsca szczególnie atrakcyjne pod kątem umieszczania nielegalnych
reklam. Następnym czynnikiem wpływającym bezpośrednio na porządek w strefie miejskiej jest
działalność monitoringu wizyjnego obsługiwanego przez strażników, którzy wszelkie zauważone
nieprawidłowości, zgodnie z porozumieniem przekazują do realizacji funkcjonariuszom Policji. W
celu ograniczenia skali nielegalnego umieszczania ulotek na elementach infrastruktury
komunikacyjnej, na przystankach komunikacji miejskiej ustawione zostały specjalne tablice do tego
służące. Mając na uwadze jeszcze szerszy problem nielegalnych reklam, Prezydent
Zarządzeniem Nr 459/12 z 28.03.2012 r. upoważnił wskazane w zarządzeniu osoby, do usuwania
w jego imieniu obiektów umieszczanych bezprawnie na nieruchomościach stanowiących własność
Miasta oraz nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa, znajdujących się w
granicach administracyjnych Gdańska. Ponadto, dbając o wizerunek miasta utworzony został
Referat Estetyzacji Miasta, który zajmuje się uzgodnieniami reklam w miejscach publicznych.
Szeroko pojęte akcje, z uwzględnieniem powyższych zagadnień, kontynuowane będą w 2015 r. i w
przyszłych latach.
Proceder nielegalnego malowania graffiti stanowi wykroczenie opisane w art. 63a kodeksu
wykroczeń. Z tego względu przeciwdziałanie oraz ściganie takich czynów leży w kompetencji
Policji oraz Straży Miejskiej. Ponadto, art. 5 ust. 2 Prawa Budowlanego nakłada na właściciela
obiektu budowlanego obowiązek utrzymania go w należytym stanie technicznym i estetycznym, co
stanowi m.in. zobowiązanie do usuwania skutków działalności typu nielegalne graffiti. W przypadku
stwierdzenia oszpecenia konkretnego obiektu budowlanego, należy skierować wniosek do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który może w drodze decyzji administracyjnej
nakazać przywrócenie obiektowi należytego stanu estetycznego. W strukturach Komendy Miejskiej
Policji w Gdyni funkcjonuje grupa do walki z nielegalnym graffiti. Wniosek o powołanie podobnej
grupy w Gdańskiej Komendzie Miejskiej podnoszony był m.in. przez Komisję Rewitalizacji Rady
Miasta Gdańska ubiegłej kadencji. Podczas jednego z posiedzeń, na którym obecny był
Komendant Miejski Policji, wskazał on, iż podobne inicjatywy podejmowane były w ramach
Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, w ramach których skutecznie udało się rozpracować
szczególnie aktywnego w Gdańsku „grafficiarza”. Jednakże, działania te nie skutkowały skazaniem
sprawcy przez sąd, który wskazując na „niską szkodliwość społeczną czynu” umorzył
postępowanie. W ocenie Komendanta, wobec takiej postawy Sądu Rejonowego w Gdańsku, nie
warto podejmować ponadstandardowych działań w ramach zwalczania procederu nielegalnego
graffiti.
Rewitalizacja ul. Wajdeloty, realizowana jest w oparciu o projekt budowlany, opracowany przez
Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego, zatwierdzony decyzją Prezydenta z 30.04.2008 r.
Projekt ten, przygotowany w 2006 r., wykonany został przez uprawnionych projektantów i uzyskał
wszystkie wymagane przepisami prawa niezbędne pozwolenia i opinie, w tym konserwatora
zabytków, którego stanowisko jest przesądzające. Ławki kamienne CHRONOS MO-6, jako
element wyżej przywołanego projektu, wykonane zostały zgodnie z zatwierdzonym projektem.
Zastosowanie, stylizowanych na historyczne, ław kamiennych nie jest błędem, choć może nie
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wszystkich takie rozwiązanie zadowala. W związku z realizacją projektu posiadającego
dofinansowanie z UE nie ma możliwości zdemontowania ław kamiennych i zastąpienia ich innymi
przez okres trwałości projektu, tj. do roku 2021. W 2011 r. powołano Referat Estetyzacji, który ma
za zadanie m.in. koordynować jakość i estetykę mebli miejskich. Projekt powstał w 2006 r.,
pozwolenie na budowę uzyskał w 2008 r. i w związku z tym nie podlegał procedurze uzgodnienia w
Referacie Estetyzacji.
W ramach zadania Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskie etap III A, przy kładce dla pieszych
nad Al. Rzeczypospolitej w Gdańsku Zaspie od strony Przymorza, zostało zainstalowanych sześć
wind, które miały za zadanie w pełni skomunikować przystanki komunikacji miejskiej. Budowa wind
spełniła zakładany cel, za wyjątkiem części osiedli po drugiej stronie al. Jana Pawła II (od
Wrzeszcza), gdzie dojście na przystanek powoduje konieczność pokonania ulicy w poziomie
terenu, co stanowi wydłużenie drogi i stwarza dodatkową trudność dla osób niepełnosprawnych.
Budowa dwóch wind przy kładce od strony Wrzeszcza nie została uwzględniona ze względu na
planowaną kompleksową przebudowę skrzyżowania, w ramach której przewiduje się m.in.
rozbiórkę tej części kładki dla pieszych oraz niekwalifikowane koszty ich budowy w ramach GPKM.
Ze względu na koszty budowy wind, które wg szacunku wynoszą około 500 tys. zł, kwalifikuje się
je do zadań inwestycyjnych. Zarządowi Dróg i Zieleni polecono złożenia wniosku do Bazy
Priorytetów Inwestycyjnych o przebudowę przedmiotowej kładki i dostosowanie dla osób
niepełnosprawnych.
Wskazane przejścia podziemne na Zaspie i Przymorzu zostały kompleksowo oczyszczone
8.01.2015 r. Przeprowadzona kontrola terenowa inspektorów Zarządu Dróg i Zieleni w dniu
9.01.2015 r. potwierdziła realizację oczyszczenia przedmiotowego terenu. Zgodnie z zawartą
umową, usługa oczyszczania tuneli przeprowadzana jest 3 razy w tygodniu, natomiast zmycia
(posadzek, balustrad, ścian) w tunelach 7 razy w roku w okresie od 01.04 do 31.10.
Przedstawiona propozycja analizy możliwości realizacji nowego pieca zamiast przedsięwzięcia pn.:
Przebudowa, rozbudowa i modernizacja zakładu „Port Service” Sp. z o.o. w Gdańsku przy ul.
Sucharskiego 75, została dołączona do dokumentacji sprawy i zostanie przekazana wnioskodawcy
celem zajęcia stanowiska.
Zainteresowana w 2005 r. złożyła wniosek o udzielenie pomocy mieszkaniowej z zasobów gminy i
została umieszczona na wykazie osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego ze
względu na niskie dochody, jako 1-osobowe gospodarstwo domowe. W dniu 5.08.2009 r.
zaproponowano jej lokal przy ul. Szuwary o powierzchni użytkowej 23,70 m². Zainteresowana
przyjęła lokal bez zastrzeżeń, a następnie odebrała ofertę do zawarcia umowy najmu lokalu,
deklarując, że niezbędny remont wykona w własnym zakresie. W dniu 28.12.2009 r.
zainteresowana złożyła wniosek o wymianę lokalu ze względu na jego zły stan techniczny.
Przychylając się do złożonego wniosku w dniu 20.01.2010 r. wydano ofertę do zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Ubocze. Lokal składa się z 1 pokoju o powierzchni 25,40 m²,
kuchni, łazienki i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 40,70 m². Od 2011 r.
wnioskodawczyni zamieszkuje wraz z mężem i córką. Zainteresowana złożyła kolejny wniosek o
wymianę lokalu w dniu 16.02.2012 r. i oczekuje lokalu zamiennego o większej powierzchni
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użytkowej, w innym budynku mieszkalnym. Pismem z dnia 23.11.2012 r. została poinformowana o
braku możliwości udzielenia kolejnej pomocy mieszkaniowej. Aktualnie na wymianę lokalu
oczekuje w Urzędzie około 800 wnioskodawców, w tym około 180 to osoby zajmujące mieszkania
o ponadnormatywnej powierzchni, których najemcy wnioskują o wymianę zajmowanego lokalu na
mniejszy. Ilość wolnych lokali, którymi Gmina dysponuje jest zbyt mała w stosunku do wszystkich
zarejestrowanych potrzeb mieszkaniowych. Obejmują one nie tylko wnioski o wymianę lokali, ale
również obowiązek zapewnienia lokali zamiennych najemcom pozbawionym mieszkań w wyniku
zdarzeń losowych (pożary), zamieszkującym w budynkach przeznaczonych do rozbiórki. Wymiany
lokali o ponadnormatywnej powierzchni są realizowane w pierwszej kolejności. Lokal zajmowany
przez rodzinę zainteresowanej do takich lokali nie zalicza się, jego powierzchnia mieści się w
granicach normy. Biorąc pod uwagę bardzo trudną sytuację mieszkaniową zainteresowanej,
przedmiotowy wniosek będzie ponownie rozpatrywany pod kątem wskazania lokalu zamiennego o
większej powierzchni użytkowej na przełomie lutego/marca br. w sąsiednim nowo wybudowanym
budynku przy ul. Ubocze.
Ogłoszonym w przeszłości konkursem objęto cały teren północnego cypla Wyspy Spichrzów
należącego do Gminy. Nawet „cząstkowe” projektowanie zagospodarowania nie groziłoby
zatraceniem unikalnego charakteru Wyspy Spichrzów. Plan Miejscowy, rygorystycznie utrzymujący
dawne podziały własnościowe i siatkę ulic, gwarantuje utrzymanie ładu urbanistycznego zgodnego
z historyczną parcelacją, zaś architektura poszczególnych obiektów zawsze powstawała w
rozwiązaniach indywidualnych – cząstkowych i odzwierciedlała ducha epoki, talent architekta oraz
ambicje i możliwości inwestora. Brak od wielu lat zainteresowania inwestowaniem, również
ostatnie wycofanie się Polnordu z inwestowania na północnym cyplu Wyspy Spichrzów,
wskazywało na konieczność podniesienia atrakcyjności inwestowania. Uznano za celowe zmienić
wymogi parkingowe aby uniknąć konieczności realizowania kosztownych dwukondygnacyjnych
parkingów podziemnych oraz zwiększyć wskaźnik powierzchni mieszkaniowej w stosunku do
usług. Taki kierunek działań był przedmiotem analiz i uzgadniania stanowisk Miasta, służb
konserwatorskich, Komisji Rady Miasta i był publicznie prezentowany w trybie prac nad planem
miejscowym. Teren podlega szczególnej ochronie urbanistycznej - honoruje historyczną siatkę ulic
oraz parcelacje i nakazuje odzwierciedlenie jej w elewacjach budynków. Teren podlega też
szczególnej ochronie konserwatorskiej oraz objęty jest decyzją Prezydenta RP o ustanowieniu
Pomnika Historii. Każda decyzja wydawana w trybie prawa budowlanego musi być poprzedzona
stanowiskiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Postępowanie służb miejskich, w tym
przede wszystkim Prezydenta działającego, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej,
jest w całości zdeterminowane obowiązującym prawem – w tym planem miejscowym
opracowanym z uwzględnieniem warunków konserwatorskich i ze służbami konserwatorskimi
uzgodnionym. Zgodnie z przepisami prawa budowlanego organ administracji architektonicznobudowlanej „nie może odmówić” pozwolenia na budowę, przebudowę i rozbiórkę, jeżeli
zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami prawa. W ostatnich latach odbyło się kilka
seminariów i konferencji na temat odbudowy Wyspy Spichrzów z udziałem architektów o uznanej
renomie. Zabudowa Wyspy Spichrzów była też tematem kilku prac dyplomowych studentów
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Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. W 2010 r. przeprowadzono konkurs
architektoniczno-urbanistyczny na zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów z
udziałem 10 zaproszonych zespołów projektowych z całej Polski. W odróżnieniu od znanych
konkursów, jak np. na Teatr Szekspirowski, rygorystyczne zapisy miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego dot. wysokości, podziałów elewacji, nachylenia dachów itp.,
determinują w znacznym stopniu rozwiązania architektoniczne i dają małe pole do swobodnej
inwencji twórczej w konkursie urbanistyczno-architektonicznym. Konkursy architektoniczne dla
poszczególnych kwartałów są zalecane w zapisach planu miejscowego. Przyszły inwestor może
więc organizować konkursy architektoniczne, np. pod kątem wymagań przyszłych (nieznanych)
użytkowników, w ramach wynegocjowanej i zaakceptowanej przez Miasto oraz Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Budynek
Hotelu PURO realizowany przez GENFER HOTEL Gdańsk Sp. z o.o. przy ul. Stągiewnej 26, wg.
projektu budowlanego nie przekracza maksymalnej dopuszczalnej wysokości określonej w planie
miejscowym, tj. 33.00 m n.p.m. Zarówno plan miejscowy, jak i projekt budowlany otrzymały
uzgodnienia Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wobec spełnienia warunków z
planu miejscowego, jak również po uzyskaniu pozytywnej decyzji konserwatora zabytków, nie ma
podstaw do kwestionowania realizacji hotelu. Uwarunkowania konserwatorskie są obligatoryjne, a
uznaniowość urzędnicza jest przy Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków.
W latach 2015 i 2016 priorytetem będzie przeniesienie studia lokalnego z aktualnej siedziby
Komisariatu II Policji przy ul. Piwnej, do nowej lokalizacji, planowanej przy ul. Wiesława, a także
wykonanie paszportyzacji istniejącego systemu. Aktualnie w rejonie Głównego Miasta
zainstalowanych jest 37 kamer obrotowych i 43 kamery stacjonarne w tunelach dla pieszych i przy
parkingach rowerowych. Obraz z tych kamer dochodzi do studia lokalnego w Komisariacie II
Policji, w którym zbudowane zostały dwa stanowiska do obsługi tych kamer i obserwacji
bezpośredniej oraz serwerownia do archiwizacji obrazów. Przeniesienie obrazów z w/w kamer do
nowego planowanego do budowy Komisariatu II Policji, wymagać będzie zbudowania nowej
infrastruktury teletechnicznej, pomiędzy ul. Piwną, a nową lokalizacją Komisariatu, jak również
zbudowania nowego studia. Jest to duże zadanie zaplanowane do realizacji w 2016 r.,
wymagające zapewnienia środków finansowych, nie mniejszych niż 500-600 tys. zł. Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przygotowuje plany dalszej rozbudowy miejskiego
monitoringu wizyjnego, w tym również Głównego Miasta. W ramach przyszłej rozbudowy
planowanych jest 17 nowych punktów kamerowych, które mogłyby być zainstalowane przede
wszystkim w rejonie nowych deptaków ul. Piwna oraz ul. Ogarna, w rejonie ulic Heweliusza,
Rajskiej, Korzennej, Kowalskiej i Podwale Staromiejskie. Koszt takiej inwestycji wynosiłby ok. 1–
1,3 mln zł. Wymagać to będzie również stworzenia nowego stanowiska odglądowego (trzeciego w
KPII), co skutkować będzie koniecznością zapewnienia dodatkowych stałych środków finansowych
na etaty dla operatorów zatrudnionych w Straży Miejskiej.
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Obecnie nie ma uzasadnienia likwidacji tunelu dla pieszych w ciągu ul. Wita Stwosza, przy
Uniwersytecie Gdańskim. Tunel ten stanowi bezpośredni łącznik budynków uniwersyteckich z
budynkami akademików UG, zlokalizowanych po drugiej stronie ul. Wita Stwosza oraz dojście do
przystanków tramwajowych z terenów uniwersytetu. Z wykonanego niedawno przejścia dla
pieszych na poziomie jezdni korzystają osoby idące na przystanki tramwajowe. Funkcjonujące
obecnie oba przejścia przez ulicę, tunelem i na poziomie jezdni i torów, stwarzają wybór dla
pieszych w celu bezpiecznego przejścia na przystanki lub drugą stronę ulicy. Do czasu
wybudowania przez Uniwersytet Gdański nowego połączenia budynków uniwersytetu z
akademikami nie jest wskazana likwidacja tego tunelu.
Zgoda na władanie terenem celem postawienia pomnika upamiętniającego śmierć Antoniego
Browarczyka i wszystkie ofiary stanu wojennego została już wydana. Miasto akceptuje i popiera
inicjatywę Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, Stowarzyszenia Kibiców Lechii Gdańsk
„Lwy Północy” i Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Szanuje również zaangażowanie p.
Zbigniewa Wnuka, reprezentującego powyższe organizacje, w w/w sprawę, tym bardziej, że
inicjatywa wzniesienia pomnika ofiar stanu wojennego jest również bardzo ważna dla Gdańska, co
zostało wyrażone Uchwałą nr LV/1273/14 Rady Miasta. Wskazany pod budowę pomnika teren,
oznaczony w ewidencji gruntów, jako działka nr 229/1, jest objęty równie ważną dla Gdańska
inwestycją pn.: „Zagospodarowanie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku”, realizowaną
przez Forum Radunia Sp. z o.o. Zgodnie z planami zagospodarowania terenu na w/w działce
przewidziano nowe nasadzenia zieleni i budowę uzbrojenia, co może doprowadzić do kolizji i
skutkować przesunięciem pomnika. Przedłużający się czas wydania zgody związany był z
uzyskiwaniem uzgodnień w kontekście obu tych projektów. Spółka Forum Radunia przewiduje
zagospodarowanie działki w drugiej połowie 2016 r. i wówczas należy kontaktować się z
przedstawicielami w/w spółki w celu koordynacji postawienia pomnika.
Wdrożone zostaną działania w celu realizacji prac polegających na ułożeniu chodnika do budynku
przy ul. Na Zaspę 42. Teren jest zlokalizowany w obszarze wpisanym do rejestru Zabytków –
zespołu urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, w strefie konserwatorskiej „A” oraz w
obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego są określone wymogi co do
zachowania powierzchni biologicznie czynnej działki, powierzchni terenu pod zadrzewienia,
zachowania historycznych linii podziału. W związku z tym, realizacja wszelkich robót budowlanych,
w tym zagospodarowanie działki, wymaga opracowania dokumentacji projektowej z pozyskaniem
decyzji konserwatora zabytków i pozwolenia na budowę. Z rozeznania sprawy wynika, iż
dokumentacja winna obejmować kompleksowe zagospodarowanie terenu, w tym ułożenie
chodnika (ewentualnie ciągu pieszo jezdnego) o długości 30m oraz odwodnienie i utwardzenie
placu o powierzchni około 600m2. Zarządca terenu tj. GZNK nie posiada rezerw w planie
finansowym, które pozwoliłyby na realizację od razu wszystkich prac na terenie przyległym do
budynku. Powyższa okoliczność oraz występująca nadal potrzeba realizacji przez GZNK przede
wszystkim niezbędnych przedsięwzięć zapewniających utrzymanie w odpowiednim stanie
technicznym budynków i lokali tworzących zasób mieszkaniowy Gminy powoduje, że przewidziane
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do wykonania roboty mogą być zrealizowane tylko etapami. GZNK zobowiązany został do
wywiązania się z obietnicy danej mieszkance budynku przy ul. Na Zaspę 42 i: 1) opracowania w
2015 r. dokumentacji technicznej oraz wykonanie chodnika (ewentualnie ciągu pieszo jezdnego);
2) zaplanowania i wykonania w 2016 r. pozostałych robót objętych dokumentacją.
Najbliższa reorganizacja tras linii autobusowych 158 i 188 i dostosowanie oferty przewozowej do
istniejącego popytu nastąpi w okresie otwarcia tunelu pod Martwą Wisłą. Sugestie zawarte w
interpelacji zostaną przeanalizowane pod kątem faktycznych potrzeb przewozowych i zostaną
ujęte w pracach projektowych na etapie opracowania kompleksowych zmian układu tras linii
tramwajowych i autobusowych, wynikających z prognozowanych zmian w zachowaniach
transportowych mieszkańców, po oddaniu do eksploatacji nowej przeprawy.
Zarząd Dróg i Zieleni rozważa możliwość oświetlenia ul. Mylnej w Nowym Porcie. Do realizacji
tego zadania niezbędna jest dokumentacja projektowa, do której opracowania ZDiZ planuje
przystąpić niezwłocznie, w ramach środków finansowych na oświetlenie ulic w planie finansowym
na rok 2015. Obecnie nie można przesądzić o realizacji oświetlenia w roku przyszłym - w
kontekście posiadanych dokumentacji projektowych, złożonych mieszkańcom obietnic przez
Prezydenta na oświetlenie innych ulic w mieście i posiadanych środków finansowych.
Toaleta przenośna dla kierowców autobusów funkcjonowała na przystanku przy ul. Gościnnej. Na
wniosek Zarządu Osiedla Orunia – Św. Wojciech – Lipce Zarząd Dróg i Zieleni pismem z dnia
23.01.2012 r. cofnął Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Spółce z o.o. pozwolenie na
ustawienie w/w przenośnej toalety. Dostęp do punktu sanitarnego na w/w przystanku kierowcom
autobusów zapewnia umowa udostępnienia toalety wraz z dostępem do ciepłej wody, zawarta
pomiędzy Spółką a przychodnią „REMED –LECTUS” Sp. z o.o. przy ul. Gościnnej 8.
Plan modyfikacji nazwy przystanku autobusowego „Nowy Port” na „Szaniec Zachodni” nadal jest
aktualny. Zgodnie z przyjętymi zasadami nadawania nazw przystankom krańcowych wg nazw
dzielnic i/lub ulic, istniejąca nazwa „Nowy Port” zostanie uzupełniona o człon „Szaniec Zachodni”.
Zmiana zostanie wprowadzona w życie w pierwszym kwartale 2015 r.
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Marek Bumblis usunięcia drzewa z ul.
Bitwy pod Lenino
Przemysław
uporządkowania
Ryś
zaniedbanego terenu
przy al. Jana Pawła II
na Zaspie
Beata Wierzba uporządkowania terenu
„ryneczku” w centrum
Zaspy od strony Zaspy
Młyńca
Marek Bumblis likwidacji za wysokich
krawężników przy
wyjściu z tunelu przy
Bramie Żuławskiej oraz
ustawienia tablic na
ogłoszenia przy
przystankach trasy
tramwajowej na
Przeróbkę
Marek Bumblis budowy wiaty
śmietnikowej przez
Wspólnoty
Mieszkaniowe Św.
Barbary
Marek Bumblis oprawy warunków
technicznych dostawy
wody do osiedla
Leszczynowego na
Jasieniu
Emilia
realizacji wniosku o
Lodzińska
wykup mieszkania
komunalnego przy ul.
Chrobrego
Jarosław
Gorecki

informacji n/t
nieruchomości
komercyjnych
sprzedanych w
poprzedniej kadencji
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Marek Bumblis przywrócenia
ogrzewania lokalu
mieszkalnego przy ul.
Angielska Grobla
Magdalena
przejazdu przez tory
Olek
kolejowe linii E-65, na
wysokości ul. Gościnna
i Smętna w Oruni
Anna Wirska
zwodzonej kładki
pieszej na Ołowiance
Marek Bumblis poprawy widoczności
tablic informujących o
Rondzie Ofiar Katynia
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