Interpelacje RMG – 25 czerwca 2015 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

w sprawie

Termin
odpowiedzi

162/15

Magdalena
Olek

wiaty śmietnikowej przy
ul. Stryjewskiego 3 na
Stogach

21.05.15

170/15

Beata M.
Wierzba

braku zejścia na Wyspie
Spichrzów dla wózków
inwalidzkich i
dziecięcych

28.05.15

171/15

Beata
Dunajewska

problemów z
odwodnieniem w rejonie
przystanku
autobusowego na ul.
Nadwiślańska
(pętla)

2.06.15

odpowiedź

GZNK przygotuje i przeprowadzi warsztaty mające na celu opracowanie
spójnej koncepcji zagospodarowania wnętrza podwórzowego przy ul.
Stryjewskiego i ul. Tamka. O terminie powyższych warsztatów GZNK
powiadomi Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Panią Radną odrębnym
pismem.
Zjazd dla wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych na Wyspę
Spichrzów możliwy jest z ul. Motławskiej wzdłuż nabrzeża nr X (wykonany
w ramach budowy nabrzeży). Docelowo powstanie drugi zjazd (tym razem
na nabrzeże nr IX) w postaci pochylni przez działkę nr 38, której
właścicielem jest Spichlerz Ognisty Wóz sp. z o.o. Dla w/w działki
Prezydent Miasta zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na
budowę
zespołu
budynków
usługowo-mieszkalnych
wraz
z
zagospodarowaniem terenu i układem drogowym. Zatwierdzony projekt
uwzględnia również docelowy dojazd na nabrzeże dostosowany dla
potrzeb niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
przez pochylnię na działce nr 38 od ul. Stągiewnej. Tymczasowa
realizacja tej pochylni przed wykonaniem przebudowy ul. Stągiewnej z
uwagi na szczupłość terenu wiązałaby się z koniecznością jej rozbiórki na
czas przebudowy ulicy. Dla doraźnego ułatwienia zjazdu dla wózków
dziecięcych na nabrzeże nr IX z ul. Stągiewnej analizuje się możliwość
wykonania ślizgów (nakładek na schodach) w ramach bieżącego
utrzymania przez Zarząd Dróg i Zieleni.
Radykalne
wyeliminowanie
zjawiska
„ochlapywania”
(przez
przejeżdżające samochody) osób oczekujących na przystanku
autobusowym zlokalizowanym na ul. Świbnieńskiej (a nie jak mylnie
podano ul. Nadwiślańskiej) może nastąpić poprzez wykonanie systemu
odwodnienia ulicy lub modernizacji nawierzchni jezdni na fragmencie ulicy
(na odcinku ok. 200 mb) celem przeprofilowania niwelety jezdni
umożliwiającej powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych z jezdni
na tereny przyległe. Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni umieszczenie
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172/15

Beata
Dunajewska

173/15

Jarosław
Gorecki

174/15

Jarosław
Gorecki

modernizacji nawierzchni jezdni na przedmiotowym odcinku ulicy w
wykazie zadań przewidzianych do realizacji w 2016 roku. Jako działanie
doraźne (do czasu wykonania modernizacji nawierzchni ulicy) mające na
celu uchronienie osób oczekujących na przystanku przed ochlapywaniem
wodą opadową gromadzącą się na jezdni w terminie do 30 czerwca br.
zostanie odwrócona wiata przystankowa usytuowana we skazanej
lokalizacji.
Podest dla osób niepełnosprawnych na plaży na Wyspie Sobieszewskiej
(wejście nr 16 przy ul. Falowej) zostanie ułożony w taki sposób, że jego
koniec będzie znajdował się możliwie blisko brzegu.

przedłużenia podestu dla
niepełnosprawnych na
plaży na Wyspie
Sobieszewskiej
zaniedbanego i
rozwalającego się sklepu
przy ul. Wita Stwosza i
Obrońców Westerplatte

2.06.15

2.06.15

Przedmiotowy pawilon handlowy położony jest na działce gminnej nr
378/8 przy ul. Obrońców Westerplatte. Nieruchomość ta była
przedmiotem umowy dzierżawy zawartej przez Miasto Gdańsk z osobą
fizyczną. Po zakończeniu umowy dzierżawca nie wydał nieruchomości i w
związku z tym był obciążany za bezumowne korzystanie z gruntu
gminnego. Obecnie toczy się postępowanie w zakresie wydania
nieruchomości, jak również wyegzekwowania opłat, w tym opłaty z tytułu
bezumownego korzystania z nieruchomości gminnej. W tej sytuacji
rozbiórka przedmiotowego pawilonu uzależniona jest od zakończenia
postępowania dotyczącego wydania nieruchomości. Zdewastowany
drewniany garaż posadowiony przy ul. Polanki w rejonie skrzyżowania z
ul. Tetmajera przeznaczony jest do rozbiórki i będzie rozebrany przez
GZNK w terminie do dnia 31.08.2015r.

budowy chodnika
( Wita Stwosza/
Tetmajera)

2.06.15

Zgodnie ze złożoną deklaracją przedmiotowy chodnik zostanie wykonany
staraniem i na koszt inwestora OLIVIA BUSINESS CENTER. Aktualnie
trwa uszczegóławianie sposobu i terminu realizacji przedmiotowego
chodnika uwzględniające również zabezpieczenie przed dewastacją
przyległych zieleńców.
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175/15

Jacek W.
Teodorczyk

Doliny Radości na
terenie Trójmiejskiego
Parku Krajobrazowego

2.06.15

Sprawa prowadzonych prac na terenie Doliny Radości przy
ul. Bytowskiej jest wyjaśniana przez różne urzędy, w tym Prezydenta
Miasta Gdańska. Sprawa prowadzonych robót budowlanych i
wbudowania nowego przepustu DN 400 została przekazana przez
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do Pomorskiego
Wojewódzkiego
Inspektora
Nadzoru
Budowlanego.
RDOŚ
postanowieniem z dnia 18 maja 2015r. wszczął postępowanie
administracyjne w sprawie bezpośredniego zagrożenia szkodą w
środowisku polegającego na uszkodzeniu części chronionego siedliska
łęgu olszowego w wyniku nielegalnego i niezgodnego z przepisami
zagospodarowania obcych materiałów mineralnych poprzez nawiezienie
ich dużych ilości na ww. teren powodując przekształcenie ziemi w wyniku
którego uszkodzono część siedliska łęgu olszowego, który powstał na
skutek zarośnięcia i denaturalizacji dawnie istniejących stawów rybnych.
Tut. organ w celu formalnego uporządkowania toczącego się
postępowania zawiadomił właściciela terenu przy ul. Bytowskiej o
wszczęciu postępowania w sprawie nielegalnego zdeponowania
odpadów. Postępowanie jest w toku i zostanie zakończone stosowną
decyzją – nakazująca właścicielowi ww. działki usunięcie odpadów z
miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania bądź umorzeniem
postępowania. W dniu 28 maja 2015r. odbyły się kolejne oględziny terenu
zorganizowane przez Marszałka Województwa Pomorskiego, w celu
sprawdzenia, czy w wyniku prowadzonych prac doszło do naruszenia
obowiązujących na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
zakazów. W oględzinach brali również udział pracownicy Wydziału
Środowiska tut. Urzędu. Nie stwierdzono zalegania na terenie hałd
piasku, teren jest wyrównany i porośnięty trawą.

176/15

Emilia
Lodzińska

remontu placu zabaw w
dzielnicy Młyniska

4.06.15

Remont placu zabaw w dzielnicy Młyniska zostanie wykonany w III
kwartale 2015 r. Obecnie został wyłoniony wykonawca prac związany z
naprawą urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw. Place
zabaw będą podlegały okresowym przeglądom w celu zapewnienia ich
bezpiecznego użytkowania. Jednostką miasta realizującą przedmiotowe
remonty jest Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
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177/15

Beata
Dunajewska

wpisania do
harmonogramu remontu
chodników na 2017 rok

4.06.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni umieszczenie remontu chodników na
ulicach: Rozłogi, Niska, i Wrzosy w planie remontów chodników
przewidzianych do realizacji w 2017 roku.

178/15

Wojciech
Błaszkowski

sprzątnięcia i utrzymania
porządku w tunelu pod
Al. Żołnierzy Wyklętych i
ul. Reymonta

8.06.15

179/15

Beata
Dunajewska

wprowadzenia w sezonie
letni większej ilości
autobusów
„przegubowych”

8.06.15

Wskazany tunel objęty jest cykliczną usługa oczyszczania wykonywaną
na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku – 3 razy w tygodniu.
Usługa obejmuje zbieranie odpadów – śmieci bytowych, piasku i liści.
Niezależnie od powyższych tunel objęty jest usługą zmywania
wykonywaną średnio 1 raz w miesiącu, obejmującą zmycie posadzki,
ścian i schodów przy użyciu agregatu ciśnieniowego i środka
dezynfekującego. Termin odbioru ostatnio wykonanej usługi zmycia tunelu
to: 28.05.2015 r. Przeznaczone środki finansowe umożliwiają wykonanie
usług jedynie we wskazanych częstotliwościach i są to standardy ogólnie
przyjęte dla wszystkich obiektów o takim charakterze w Gdańsku.
Wszelkie operacje związane z alokacją taboru są zawsze poprzedzane
badaniem faktycznego popytu, co ma związek z ograniczoną liczbą
dostępnego konkretnego typu taboru. Aby skierować tabor wielkopojemny
na wybraną linię, należy ten tabor zwolnić z obsługi innej linii, co musi
zostać wcześniej rzetelnie zbadane i uzasadnione zapotrzebowaniem. W
aktualnej ofercie przewozowej dla Wyspy Sobieszewskiej funkcjonuje linia
autobusowa 112. Ze względu na największe zainteresowanie, kierowane
są do jej obsługi autobusy wielkopojemne. W bieżącym sezonie letnim
będą
przeprowadzone
obserwacje
napełnień
wszystkich
linii
obsługujących Gdańsk, które pozwolą ocenić dynamikę zmian w popycie i
odpowiednio dokonać alokację taboru. W zależności od wyników
obserwacji zostaną podjęte działania mające na celu zapewnienie
pasażerom większego komfortu podróży.
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180/15

Beata
Dunajewska

poprawy bezpieczeństwa
na ul. Turystycznej

8.06.15

181/15

Beata
Dunajewska

poprawy bezpieczeństwa
na drodze rowerowej na
ul. Wyzwolenia

8.06.15

182/15

Adam Nieroda

uszkodzeń płyt
chodnikowych i schodów
dokonanych przez
policyjny radiowóz na
Targu Rybnym w
18.05.2015r.

11.06.15

W 2014 roku został wprowadzony program uspokojenia ruchu tj. strefa
ograniczonej prędkości do 30km/h na obszarze od mostu pontonowego tj.
ul. Turystycznej do ul. Przegalińskiej. Stefa ta obejmuje również ulice
Nadwiślańską. Na ul. Nadwiślańskiej zostały przeprowadzone pomiary
prędkości, które pokazały zasadność wprowadzenia elementów
fizycznego uspokojenia ruchu. ZDiZ przewiduje wykonanie progów
wyspowych na przedmiotowej ulicy. Realizacja przedsięwzięcia z uwagi
na ograniczenia finansowe, będzie możliwa nie wcześniej niż w 2016
roku. Na ul. Turystycznej na wysokości ul. Kwiatowej, gdzie nie ma strefy
ograniczonej prędkości, ewentualne zastosowanie fizycznych urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie poprzedzone obserwacjami i
wykonaniem pomiarów natężeń i prędkości, które będą podstawą do
podjęcia decyzji w sprawie wykonania na w/w ulicy fizycznych środków
uspokojenia ruchu. Pomiary zostaną wykonane na przełomie czerwca/
lipca br.
Zarząd Dróg i Zieleni w wyniku przeprowadzonej wizji oraz obserwacji
ruchu, z uwagi na duże natężenie ruchu pieszego i rowerowego we
wskazanym rejonie, podjął decyzje o utworzeniu na drodze rowerowej
dodatkowego oznakowania poziomego w postaci mikro progów
zwalniających. Powyższe oznakowanie zostanie wprowadzone do końca
czerwca bieżącego roku.
Koszt naprawy przedmiotowych schodów wyniósł 1269,72 zł. Zarząd Dróg
i Zieleni w Gdańsku wystąpi z wnioskiem do Komendy Wojewódzkiej
Policji w Gdańsku o zwrot nakładów finansowych poniesionych na ich
remont.
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183/15

Adam Nieroda

liczby szaletów
publicznych działających
na terenie Głównego i
Starego Miasta

11.06.15

W chwili obecnej na tym obszarze działają wszystkie toalety publiczne
należące do Miasta, to znaczy 3 toalety automatyczne, 3 toalety
prowadzone przez Gdańską Spółdzielnię Socjalną, oraz toaleta należąca
do MOSiR. Toaleta przy ulicy Teatralnej została zlikwidowana –
znajdowała się w pomieszczeniach należących do Teatru Wybrzeże.
Obecnie poprawiane jest również oznakowanie dojścia do tych toalet (w
pierwszej kolejności do automatycznych – dodatkowe drogowskazy wg.
Systemu Informacji Miejskiej) oraz przygotowywane są ulotki informacyjne
do rozmieszczenia w punktach informacji turystycznej. Dodatkowo
ogólnodostępne są toalety w 2 lokalach gastronomicznych które podpisały
Umowy z Miastem na ich całoroczne udostępnianie. (taki wymóg znajduje
się w nowych Umowach wynajmu zawartych po roku 2010). Wydział
Gospodarki Komunalnej przeprowadził w dniu 29 maja kontrolę
dostępności dla turystów toalet w pozostałych lokalach gastronomicznych
które nie mają obowiązku ich udostępniania. Sprawdzono 57 lokali z ulic:
Długa, Długi Targ, Piwna, Chlebnicka, Mariacka, Ogarna oraz Długie
Pobrzeże. Okazało się że; 29 lokali udostępnia toaletę bezpłatnie (a tak
przynajmniej deklaruje), 16 za opłatą (1 do 5 zł) natomiast tylko w 12 są
toalety jedynie dla klientów.
Przed rozpoczęciem Jarmarku Dominikańskiego pojawią się również
dodatkowe toalety kontenerowe ustawiane sezonowo przez MTG. Na
obszarze Starego Miasta nie ma typowych toalet miejskich są natomiast
ogólnodostępne toalety w następujących lokalizacjach: Dworzec Główny
PKP (zaraz obok Starego Miasta), Kino Krewetka, Centrum Handlowe
Medison, budynek NOT, Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Dodatkowo
można też tam korzystać z toalet w części lokali gastronomicznych.
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184/15

Łukasz
Hamadyk

wydanych pozwoleń
budowlanych na budowę
sieci
elektroenergetycznej,
wodociągowej na
obszarze dzielnic Miasta
Gdańska tj. Orunia - św.
Wojciech - Lipce,
Olszynka, Rudniki,
Krakowiec - Górki
Zachodnie oraz Wyspa
Sobieszewska

11.05.15

Udostępnienie informacji dot. wydanych pozwoleń na budowę możliwe
jest wyłącznie w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu
publicznego. Wydział Urbanistyki Architektury i Ochrony Zbytków wydaje
średnio rocznie ok 3000 decyzji o pozwoleniu na budowę. Wśród nich są
decyzje dotyczące wyłącznie elementów infrastruktury technicznej takich
jak: sieci elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe,
ale również dotyczące obiektów kubaturowych , z którymi są związane
sieci służące ich obsłudze. Jedna czwarta z wydawanych rocznie decyzji
na budowę sieci elektroenergetycznej, gazowej, wodociągowej wynosi
około 7500 decyzji (750 decyzji x10 lat), które należy poddać analizie w
celu uzyskania oczekiwanych informacji. W odniesieniu do wskazania nr
działek i obrębów, jedna decyzja może dotyczyć kilku lub kilkudziesięciu
nieruchomości powodując tym samym, iż ilość wskazanych informacji tj.
działek z numerami obrębów i numerów ksiąg wieczystych może osiągnąć
wartość kilkunastu tysięcy. Przetworzenie tak ogromnej informacji
mogłoby doprowadzić do „paraliżu” funkcjonowania organu.

185/15

Łukasz
Hamadyk

naprawy placu zabaw dla
dzieci przy ulicy Jodłowej
( Wyspa Sobieszewska )

11.06.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku, aby uzupełnił
nawierzchnie żwirową, w trybie pilnym został zdjęty baner oraz uczytelnił
treść tablicy z regulaminem placu zabaw. Z wyjaśnień przekazanych
przez ZDiZ w Gdańsku wynika, że plac zabaw został wybudowany w
ramach konkursu skierowanego do jednostek pozarządowych
organizowanego prowadzonego przez Wydział Programów Rozwojowych
w 2011 r. i w marcu br. po trzech latach administrowania przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Wyspy Sobieszowskiej został przejęty i objęty
przez ZDiZ umową na serwis zestawów zabawowych i rekreacyjnych
(siłowni)
zamontowanych
na
terenach
zieleni
w
Gdańsku
administrowanych przez tę jednostkę. Z przekazanych informacji wynika,
że wszystkie elementy placu zabaw są na bieżąco naprawiane.
Urządzenia są estetyczne i nie wymagają pilnych działań
konserwacyjnych. Plac zabaw w ww. lokalizacji cieszy się dużą
popularnością i jego intensywne użytkowanie może przyczyniać się do
odsłaniania agrowłókniny.
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186/15

Łukasz
Hamadyk

rezygnacji z odpłatności
za korzystanie z
sezonowej linii
tramwajowej

11.06.15

188/15

Anna Wirska,
Kazimierz
Koralewski

przebudowy skweru Zieleńca przy ul.
Szerokiej ( w obrębie
ulic: Szeroka - Szklary Świętojańska - Grobla II)

15.06.15

W okresie letnim ZTM uruchamia cztery linie sezonowe: dwie tramwajowe
(68 i 63) oraz dwie autobusowe (606- na Westerplatte i 622 – do ZOO).
Nieuzasadnione byłoby promowanie poprzez bezpłatne przejazdy tylko
jednej z tych linii, ponieważ zarówno plaże w Brzeźnie oraz Stogach jak i
ZOO czy Westerplatte są atrakcjami turystycznymi. Koszt funkcjonowania
tych linii w okresie wakacyjnym wyniesie w 2015 roku łącznie ok. 2,8 mln
netto. Turyści mają świadomość, że w mieście turystycznym trzeba liczyć
się z różnego rodzaju kosztami, w tym również z kosztami przejazdów
komunikacją miejską. Na plaże w Brzeźnie, Stogach czy Jelitkowie można
dojechać, zarówno z Sopotu jak i centrum Gdańska, także rowerem.
Miasto Gdańsk zrealizowało wiele projektów inwestycyjnych związanych z
budową ścieżek rowerowych oraz podjęło wiele działań promocyjnych,
aby zachęcić do korzystania z tej ekologicznej formy transportu. Nie ma
zatem powodu dla rezygnacji z odpłatności za korzystanie z sezonowych
linii tramwajowych w celu promowania plaż w Brzeźnie i Stogach.
Celem planowanej przebudowy placu jest poprawa zagospodarowania
wskazanej przestrzeni publicznej w zakresie: estetyki (m.in. poprzez
zastosowanie kamiennych materiałów nawierzchniowych wysokiej jakości
w miejscu zniszczonej nawierzchni asfaltowej i starych płyt chodnikowych,
zastąpienie zniszczonej fontanny nową itp.), funkcjonalności (skrócenie
przebiegu ciągu komunikacji pieszej), ładu przestrzennego (usunięcie
dobudowanych
chodników
w
przypadkowych
przebiegach
i
nieużytkowanego od dawna wjazdu asfaltowego od ulicy Świętojańskiej),
bezpieczeństwa (usunięcie wysokich krzewów które stwarzają wrażenie
zagrożenia i osłaniają osoby bezdomne i spożywające alkohol oraz
załatwiające swoje potrzeby fizjologiczne), uporządkowania zieleni
(głównie przez usunięcie części drzew owocowych, zdegenerowanych,
samosiejek i posadzenie w szpalerach nowych drzew w odmianach
szlachetnych). Zgodnie ze sporządzonych kosztorysem inwestorskim w
ramach uprzednio opracowanej dokumentacji projektowej (2011r.)
całkowity koszt realizacji został oszacowany na kwotę 3.691.849,23 zł.
brutto. Wartość ta na pewno ulegnie zmianie (najprawdopodobniej
istotnemu zmniejszeniu) gdyż docelowy kształt realizacji projektu będzie
wynikiem konsultacji i warsztatów poprowadzonych dla mieszkańców
przez Organizację Pozarządową „ Inicjatywa Miasto” we współpracy z
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Urzędem Miejskim w Gdańsku. Obecnie nie został opracowany
harmonogram prac związanych z realizacją przebudowy skweru, zostanie
on sporządzony na etapie przygotowania zamówienia publicznego na
realizację robót budowlanych. Termin rozpoczęcia prac budowlanych
uzależniony jest od terminu określenia ostatecznej formy projektu oraz
pozyskania niezbędnych środków finansowych.
189/15

Dorota Dudek,
Jerzy Milewski,
Jacek
Teodorczyk,
Anna Wirska,
Grzegorz
Strzelczyk,
Piotr
Gierszewski,
Kazimierz
Koralewski

nadania nazwy
„Solidarność” obszarowi
funkcjonującemu dzisiaj
pod roboczą nazwą –
„Młode Miasto”

15.06.15

Zasady i tryb ustalenia, dokonywania zmian i znoszenia urzędowych nazw
miejscowości i ich części oraz urzędowych nazw obiektów fizjograficznych
uregulowane są ustawą z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach
miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 106, poz.1612 ze zm.)

190/15

Piotr
Czauderna

losów dzieci, którymi
początkowo zajmowała
się fundacja AGAWA, a
które po rozwiązaniu z
nią umowy przez miasto
umieszczono w innych
placówkach na terenie
Gdańska

16.06.15

W dniu 19.03.2015r. na terenie Szkoły Podstawowej Nr 84 w Gdańsku
miało miejsce zdarzenie z udziałem dzieci. Według relacji Dyrektora
Szkoły - dzieci swoim zachowaniem stwarzały zagrożenie dla pozostałych
uczniów, a rozmowy z nauczycielami nie przynosiły pożądanych
rezultatów. W skutek czego poproszono o wsparcie ze strony
funkcjonariuszy Policji z Wydziału ds. Nieletnich KMP w Gdańsku. W
opinii Dyrektor Szkoły wizyta Policji miała przebieg prewencyjny i polegała
na indywidualnych rozmowach z każdym z dzieci, prowadzonych wspólnie
przez
funkcjonariusza
i
wychowawcę
placówki
opiekuńczowychowawczej. W dniu 24.04.2015r. na terenie szkoły miała miejsce
kontrola Kuratorium Oświaty. Na podstawie przeprowadzonej kontroli
zalecono udoskonalenie współpracy pomiędzy szkołą a placówką
opiekuńczo-wychowawczą. Podczas kontroli nie zostały podważone
procedury dotyczące zasadności wezwania Policji, zastosowane przez
szkołę. W sprawie Aleksandry, w ocenie kadry placówki podopieczna przy
wsparciu wychowawców z placówki i specjalistów w prawidłowy sposób
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wypełniała opiekę nad córką, przestrzegając zaleceń lekarskich.
Dziewczyna została objęta pomocą i wsparciem Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Otrzymuje świadczenia finansowe w
ramach procesu usamodzielniania, wsparcie ze strony pracownika
socjalnego, asystenta rodziny, psychologa/doradcy zawodowego. Z uwagi
na brak zgody ze strony Wojewody na prowadzenie placówki w Gdańsku
przy ulicy Gościnnej ,od miesiąca maja 2015r. placówka opiekuńczowychowawcza „Radosny Dom” funkcjonuje w Gdańsku przy ulicy Jana
Sebastiana Bacha.
191/15 Beata
Dunajewska,
Magdalena
Olek, Lech
Każmierczyk

wykonania pochylni dla
osób niepełnosprawnych
na Oruni

23.06.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni przygotowanie dokumentacji
budowlano – wykonawczej na wykonanie przedmiotowej pochylni wraz z
uzyskaniem niezbędnych pozwoleń (pozwolenia wodno prawnego,
pozwolenia na budowę) i przekazanie zadania do realizacji w 2016 roku
przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

192/15

zabezpieczenia terenu
oraz szczątków ludzkich
w okolicy przystanku
autobusowego „Nowy
Port – Szaniec Zachodni”

24.06.15

Jednoosobowa spółka Miasta Gdańska Infrastruktura WodociągowoKanalizacyjna Sp. z o.o. działająca jako inwestor budowy magistrali
wodociągowej, powzięła powyższą informację na początku czerwca
2015r. i podjęto następujące działania: zostały wykonane prace
zabezpieczające tj. ogrodzenie terenu, sprawdzenie terenu pod kątem
wystąpienia szczątków ludzkich, zebranie i zabezpieczenie szczątków
ludzkich oraz rozplantowanie ok. 10 cm warstwy humusu i zasianie
trawy. Przedstawiciel GIWK wraz z archeologiem sprawującym nadzór
nad prowadzonymi robotami dokonali wizji i szczegółowego rozpoznania
na terenie budowy. Archeolog zebrał szczątki kości, w celu ich
zabezpieczenia do czasu decyzji Policji, co do dalszego trybu
postępowania. Wykonawca robót przyznał, iż w powyższej sprawie po
jego stronie nastąpił brak należytego nadzoru nad pracownikami
wykonującymi w tym terenie roboty. Nie zgłoszono jeszcze gotowości do
odbioru końcowego robót, pozostających nadal pod nadzorem
archeologicznym. Komisariat Policji Gdańsk Nowy Port przeprowadził
czynności wyjaśniające, protokół z czynności został wysłany do
Prokuratury Rejonowej Gdańsk Oliwa. W kwestii znalezionych kości
wypowiedział się biegły medycyny sądowej. Data znaleziska wskazuje, iż
są to szczątki liczące ok. 80 lat. Są mocno rozdrobnione i wg opinii

Łukasz
Hamadyk
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archeologa nie pochodzą ze szkieletów zalegających w jamach
grobowych, co wyklucza twierdzenie o zniszczeniu jakiejkolwiek krypty
grobowej. Jeśli postępowanie prowadzone w Prokuraturze zakończy się
postępowaniem, iż kości nie pochodzą z przestępstwa, wtedy
najprawdopodobniej zapadnie decyzja o przekazaniu szczątków w celu
pochówku.
193/15

Beata
Dunajewska

zagospodarowania
skweru przy
ul.Turystycznej

24.06.15

194/15

Beata
Jankowiak

oświetlenia ulicy
Stężyckiej

25.06.15

195/15

Beata
Jankowiak

wykorzystywania
uszkodzonych,
zniszczonych ławek
miejskich

25.06.15

Z przekazanych przez Zarząd Dróg i Zieleni informacji wynika, że podjęte
zostały już działania mające na celu poprawę estetyki wskazanego
zieleńca. ZDiZ prowadzi w br. pierwszy etap renowacji zieleńca na rogu
ulic: Turystyczna i Promienista. Prace te będą polegały na
uporządkowaniu istniejących nasadzeń krzewów, posadzenie 150 szt.
krzewów róży okrywowej oraz regeneracji istniejącego trawnika. Ponadto
zostaną ustawione 4 nowe ławki oraz 2 kosze na śmieci. Planowany
termin zakończenia ww. zakresu robót to 30 czerwca br. Zobowiązano
ZDiZ, aby przewidział w planie wydatków na 2016 r. realizację II etapu
prac remontowych, polegającą na wymianie nawierzchni z płyt
betonowych istniejących ciągów pieszych na kostkę brukową.
Dotychczasowe działania tj. udekorowanie mostu pontonowego oraz
ukwiecenie i ustawienie wież kwiatowych oraz realizacja ww. zakresu
prac na wskazanym zieleńcu w br. pozytywnie wpłyną na wizerunek
Wyspy Sobieszewskiej.

Zarząd Dróg i Zieleni dysponuje ławkami stalowo – drewnianymi,
wykorzystywanymi do obsługi imprez miejskich. Ławki te mimo tego, iż
zostały zakupione w 1987 roku, dzięki bieżącej konserwacji są nadal
wykorzystywane. Pozostałe ławki, zamontowane w parkach, zieleńcach
oraz w pasach drogowych to najczęściej ławki żeliwno – drewniane oraz
betonowo – drewniane, których zakup był sfinansowany ze środków
przeznaczonych na zakup elementów małej architektury przez ZDiZ oraz
ze środków specjalnie zabezpieczonych na ten cel przez Rady Dzielnic i
Osiedli. Z informacji przekazanych przez Zarząd Dróg i Zieleni wynika, iż
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196/15

Beata
Jankowiak

meleksów turystycznych

25.06.15

ławki ulegają aktom wandalizmu, jednak są na bieżąco naprawiane. Do
utylizacji trafiają tylko ławki, których uszkodzenia uniemożliwiają ich
ponowne wykorzystanie. Wszystkie ławki na terenach pozostających w
administracji ZDiZ są co roku konserwowane, co obejmuję wymianę
wypróchniałych elementów drewnianych oraz uzupełnienie brakujących
desek. Obecnie nie ma możliwości przekazania ławek do remontu celem
wykorzystania ich na terenie Gdańska- Szadółek. Zobowiązano Zarząd
Dróg i Zieleni, aby uwzględnił w planie wydatków na 2016r. możliwość
zakupu ławek na terenach pozostających w administracji tej jednostki w
Gdańsku - Szadółkach. Rady Dzielnic i Osiedli mają możliwość
dysponowania pewną pulą środków finansowych, przeznaczonych z
budżetu miasta na zadania jednostek pomocniczych, i w drodze uchwały
mogą zabezpieczyć środki na zakup elementów małej architektury w tym
np. ławek na doposażenie terenów ogólnodostępnych.
Wjazd pojazdów wolnobieżnych świadczących usługi turystyczne do
Strefy Ograniczonej Dostępności będącej częścią Głównego Miasta
reguluje Zarządzenie w sprawie wydawania i użytkowania identyfikatorów
uprawniających do wjazdu do Strefy Ograniczonej Dostępności na
obszarze Głównego Miasta dla pojazdów świadczących usługi
turystyczne, w szczególności pojazdów wolnobieżnych, wózków
rowerowych i zaprzęgów konnych oraz zasad poruszania się przez te
pojazdy w tej strefie. Zgodnie z dokumentacją, zgodę na wjazd do Strefy
Ograniczonej Dostępności uzyskały 22 podmioty. Zarząd Dróg i Zieleni
nie posiada informacji na temat wszystkich podmiotów posiadających i
użytkujących pojazdy wolnobieżne na terenie miasta Gdańska. Pojazdy
wolnobieżne świadczące usługi turystyczne poruszające się po Strefie
Ograniczonej Dostępności muszą posiadać identyfikator uprawniający do
wjazdu do tej Strefy, który wydaje Zarząd Dróg i Zieleni. Identyfikator
wydawany jest na określony pojazd. Ponadto pojazdy uprawnione do
wjazdu muszą mieć naklejone z przodu i z tyłu pojazdu naklejki
ewidencyjne ZDiZ. W bieżącym roku na terenie Strefy Ograniczonej
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Dostępności mogą poruszać się maksymalnie 22 pojazdy wolnobieżne,
natomiast na pozostałej części Głównego Miasta, ruch pojazdów
wolnobieżnych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnymi ustawy Prawo
o ruchu drogowym które nie regulują ilości pojazdów wolnobieżnych
poruszających się po drogach publicznych. Uprawnienia do wjazdu do
Strefy Ograniczonej Dostępności sprawdzane są każdorazowo w czasie
kontroli wykonywanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Kierowców pojazdów wolnobieżnych obowiązują przepisy ustawy Prawo
o ruchu drogowym w które określają miejsca, gdzie postój pojazdów jest
zabroniony. Zarząd Dróg i Zieleni nie wyznaczał miejsc postojowych dla
meleksów. Pojazdy wolnobieżne mogą parkować w miejscach, w których
jest to dozwolone analogicznie jak pojazdy samochodowe.
197/15

Marek Bumblis

uporządkowanie rejonu
przystani i nabrzeży
Starej Motławy na
Starym Przedmieściu

25.06.15

198/15

Marek Bumblis

znaku drogowegoprzejście dla pieszych
przy ul. Śluza przy
Szkole Podstawowej

25.06.15

199/15

Wojciech
Błaszkowski

usunięcie hałdy piasku i
żwiru z terenu byłego
stadionu Gedanii, na
rogu ul. Kościuszki i
Legionów

30.06.15

200/15

Marek Bumblis

przepełnionego
śmietnika przy
ul. Krowoderskiej

30.06.15

W chwili obecnej trwają prace związane z rewitalizacją ul. Łąkowej wraz
z ulicami przyległymi w tym ul. Śluza. W docelowej organizacji ruchu
zaprojektowano oznakowanie przedmiotowego przejścia dla pieszych,
które z pewnością zostanie ustawione.
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201/15

Anna Wirska

kryteriów podziału
przyznawania środków
dla Klubów Sportowych

30.06.15

202/15

Jaromir
Falandysz,
Łukasz
Hamadyk

pustostanu stojącego
przy ulicy Zimnej
(budynek dawnej
drukarni)

01.07.15

203/15

Jaromir
Falandysz,
Łukasz
Hamadyk

01.07.15

204/15

Jaromir
Falandysz,
Łukasz
Hamadyk
Beata M.
Wierzba

ułożenia nawierzchni i
chodnika przy ulicach
Zimnej i Hożej oraz przy
budynkach znajdujących
się między tymi ulicami
koszenia trawników na
terenie Biura Obsługi
Mieszkańców nr 1
odmowy dzierżawy przy
Cmentarzu Łostowickim
od ul. Armii Krajowej
kryteriów montowania na
ulicach miasta słupków
ograniczających
parkowanie
samochodów na
chodnikach
kryteriów wyrażania
zgody na zakup
mieszkań komunalnych
w obszarze starego
miasta

02.07.15

205/15

206/15

Piotr
Czauderna

207/15

Piotr
Czauderna

01.07.15

02.07.15

02.07.15
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208/15

Piotr
Czauderna

209/15

Łukasz
Hamadyk,
Lech
Kaźmierczyk,
Jaromir
Falandysz
Marek Bumblis

210/15

braku miejsc
parkingowych w okolicy
dwóch głównych
gdańskich szpitali:
COPERNICUS i UCK
zagospodarowania
terenu nabrzeża Martwej
Wisły w dzielnicy Stogi

02.07.15

rozpatrzenie skargi na
sąsiada

6.07.15

02.07.15
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