Interpelacje RMG – 30 czerwca 2016 r. (kadencja 2014-2018)
Termin
odpowiedzi

Nr

Wnioskodawca

w sprawie

152/16

Jarosław Gorecki

stanu ulic w Oliwie, na
których rozkopywane były
chodniki i jezdnie

2.06.16

153/16

Grzegorz
Strzelczyk

kosztów funkcjonowania
systemu odbioru odpadów
komunalnych

2.06.16

154/16

Emilia Lodzińska

wykonania chodnika przy
ul. Baczyńskiego

7.06.16

155/16

Łukasz Hamadyk

wszczęcia kontroli na
terenie Stoczni Rybackiej
Spaw-Met przy ul. Siennej
na Przeróbce

10.06.16

Odpowiedź
Problem nieprawidłowego sposobu przywracania pasa drogowego do stanu pierwotnego po robotach rozkopowych w
dzielnicy Oliwa znany jest służbom Zarządu Dróg i Zieleni. Część z wymienionych robót nie została jeszcze zwrotnie
przejęta przez ZDiZ, a pozostałe objęte są dwuletnią gwarancją udzieloną przez Inwestora, tj. w tych przypadkach Polską
Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Pracownicy ZDiZ dokonują, bądź już dokonali przeglądu lokalizacji robót rozkopowych w
dzielnicy Oliwa, w tym m.in. ulic Derdowskiego i Kwietnej, gdzie potwierdzono nieprawidłowości. Stosowne zalecenia
zostały, bądź zostaną przekazane do Inwestora celem wyeliminowania nieprawidłowości. Znak drogowy (rejon
skrzyżowania Polanki/Żeromskiego) usytuowany na przejściu dla pieszych zostanie przestawiony najpóźniej do 3.06.2016 r.
W zakresie zabezpieczenia, czy zagospodarowania trawników, zniszczonych przez parkujące pojazdy w rejonie ul. Polanki
18 i posesji sąsiednich, ZDiZ wystąpi do Rady Dzielnicy Oliwa o przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących
wyboru sposobu zagospodarowania ww. terenu, poprzez:
 wykonanie miejsc postojowych,
 wykonanie nasadzeń krzewów,
 wygrodzenie słupkami blokującymi.
W zależności od stanowiska Rady Dzielnicy, ZDiZ podejmie stosowne działania.
W odpowiedzi przedstawiono w tabeli rzeczywiste dochody i wydatki funkcjonowania systemu gospodarki odpadami
komunalnymi w latach 2013 - 2015, zamykające się nadwyżką dochodów w 2013 r. w wys. 8.075.546 zł, w 2014 r. 19.112.364 zł, w 2015 - 14.945.259 zł . Nadwyżka dochodów może być zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach wydatkowana tylko i wyłącznie na system gospodarki odpadami komunalnymi. W latach 2016 – 2018 planowane
jest wydatkowanie nadwyżki na budowę 6 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), których koszt
budowy szacuje się na minimum 12 mln złotych. Budowa PSZOK-ów stanowi obowiązek ustawowy gmin. Dodatkowo, w
związku z zapowiadanym wprowadzeniem od 1.01.2017 r. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, w którym gminy zobowiązane zostaną do pełnej selektywnej
zbiórki trzech frakcji odpadów surowcowych, powodując tym samym znaczące zwiększenie kosztów transportu odpadów
komunalnych, pozostała nadwyżka pokryje zwiększone koszty systemu bez konieczności wzrostu stawki dla mieszkańców.
Wykonanie chodnika przy ul. Baczyńskiego 7 (na połączeniu ul. Baczyńskiego z al. Hallera) zostanie uwzględnione w
planach remontowych Zarządu Dróg i Zieleni w 2017 r. Zadanie zostanie zrealizowane ze środków finansowych ZDiZ
przeznaczonych na bieżące utrzymanie ulic.
W dniu 6.06.2016 r. inspektorzy Wydziału Środowiska przeprowadzili wizję lokalną na terenie Stoczni Rybackiej
„SPAWMET” Sp. z o.o. przy ul. Siennej 33. Wizja odbyła się bez uprzedniego poinformowania przedstawicieli zakładu. W
dalszej części odpowiedzi przedstawiono szczegółowo ustalenia kontroli prowadzonej przez zakład działalności w zakresie
remontu małych jednostek pływających oraz wykonywania konstrukcji stalowych na zlecenie firm zewnętrznych. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren stoczni znajduje się na obszarze w strefie nr 038 - 41 – strefa
produkcyjno – usługowo - składowa z preferencją działalności wykorzystującej dostęp do nabrzeża. Natomiast budynek
mieszkalny przy ul. Siennej 33A, leżący za wschodnią granicą terenu stoczni, zlokalizowany jest na terenach zamkniętych –
1

156/16

Łukasz Hamadyk

środków na rozbudowę
nabrzeża oraz budowę
przystanku tramwajowego
wzdłuż nabrzeża na
Przeróbce

10.06.16

157/16

Łukasz Hamadyk

zmiany nazwy przystanków 10.06.16
autobusowych i
tramwajowych z „Brzeźno”
na „Brzeźno Kurort”

158/16 Łukasz Hamadyk

identyfikatorów dla
mieszkańców Brzeźna

14.06.16

159/16 Marek Bumblis

przydziału lokalu
socjalnego mieszkańcowi
ul. Szczyglej

21.06.16

kolejowych i jest administrowany przez Zarząd Budynków Mieszkalnych PKP. Budynki mieszkalne zlokalizowane przy ul.
Siennej 27 i 29 są administrowane przez Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. Ponieważ znajdują się na terenie
przeznaczonym pod działalność produkcyjno – usługowo – składową, przewidziane są do rozbiórki, a mieszkańcy będą
wykwaterowywani do innych pomieszczeń. W czasie wizji lokalnej nie stwierdzono uciążliwości spowodowanych
zanieczyszczeniem powietrza, jak również hałasowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku tereny przeznaczone pod działalność produkcyjno – usługowo – składową
nie należą do terenów chronionych akustycznie. Interpelacja przesłano również przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego do załatwienia według właściwości przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Zadanie polegające na przebudowie nabrzeża Szyprów (na odcinku około 382 m) przy Martwej Wiśle w Gdańsku zostało
zgłoszone przez Urząd Morski w Gdyni do Ministerstwa Rozwoju w ramach projektu pn. „Modernizacja wejścia do portu
wewnętrznego (w Gdańsku)” Etap III. Nabrzeże zostało zaprojektowane jako nabrzeże płytowe z przeznaczeniem do
tymczasowego postoju jednostek pływających. Na nabrzeżu przewidziano urządzenia cumownicze, odbojowe, drabinki
wyłazowe, barierki ochronne i urządzenia ratownicze. Planuje się wydzielić pas, ścieżkę cumowniczą i równoległą
nawierzchnię komunikacyjną. W niedalekiej odległości zlokalizowany jest przystanek tramwaju wodnego wraz z pełną
infrastrukturą, mariną oraz przystanią żeglarską przy ul. Tamka, w związku z tym Miasto nie planuje lokalizacji dodatkowego
przystanku w tym rejonie.
Proponowana zmiana nazwy zespołu przystanków „Brzeźno” na „Brzeźno Kurort” (lub „Kurort Brzeźno”) zostanie
przedstawiona opinii publicznej, tak aby gdańszczanie mogli wyrazić swoje zdanie. Projekt konsultacji przewiduje m.in.
przeprowadzenie sondażu internetowego na stronie gdansk.pl. Propozycję trzeba rozważyć i wspólnie wypracować nazwę.
Rzetelna praca konsultacyjna jest niezbędna m.in. z powodu wysokich kosztów wymiany tablic i informacji przystankowych
(rozkładów jazdy). Dobrze zaplanowany projekt wyeliminuje ryzyko konieczności ponownej zmiany tablic w wyniku
popełnienia błędu. Do odpowiedzi dołączono wnioskowane opinie n/t zmiany nazwy.
Uchwała Rady Miasta Nr XXIV/663/16 z 31.05.2016 r. umożliwiła pobór opłaty za postój pojazdu samochodowego na
drodze publicznej w obszarze ograniczonym ulicami: Walecznych, Południową, Brzeźnieńską, Hallera, Wczasy, Dworską.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/680/12 mieszkańcy posesji graniczących z drogą publiczną w przypadku objęcia jej poborem
opłat w Strefie Płatnego Parkowania mają możliwość wykupienia niskopłatnych opłat zryczałtowanych. Zarządzający
ruchem na drogach może ale nie musi wprowadzić w Brzeźnie strefę płatnego parkowania jako środka regulacji ruchu. W
celu uporządkowania postoju pojazdów w okresie letnim został zainicjowany w pasie nadmorskim, w tym w Brzeźnie,
pilotażowy program parkingów. Wnioski z funkcjonowania tego programu będą stanowiły podstawę do dalszych działań
zmierzających do poprawy niewątpliwie niekorzystnej sytuacji panującej w rejonach przyplażowych w okresie wakacyjnym.
Ewentualne wprowadzenie w Brzeźnie opłaty za postój pojazdu samochodowego na drodze publicznej w strefie płatnego
parkowania konsultowane będzie z Radą Dzielnicy i jeśli zachowania kierowców nie będą wskazywały na chęć parkowania
na terenie „osady rybackiej” nie będzie potrzeby wprowadzania poboru opłaty na tym obszarze.
Budynek przy ul. Szczyglej nie należy do mieszkaniowego zasobu Miasta, stanowi własność Towarzystwa Budownictwa
Społecznego „Motława” Sp. z o.o. W związku z brakiem możliwości zapewnienia zainteresowanemu lokalu zamiennego,
Spółka zwróciła się do Miasta o wykwaterowanie lokatora z budynku w zamian proponując inny lokal mieszkalny przy ul.
Kolorowej o pow. 37,64 m2, z możliwością wynajęcia przez Miasto rodzinie oczekującej na mieszkanie. Lokal przy ul.
Kolorowej ma zostać przekazany przez Spółkę do dyspozycji Miasta w okresie najbliższych 2 m-cy. Miasto wskaże
zainteresowanemu lokal zamienny w trybie pilnym, niezwłocznie po pozyskaniu odpowiedniego lokalu w swoim zasobie.
Zarówno zainteresowany jak i TBS „Motława” Spółka z o.o. zostaną powiadomieni o ofercie lokalu zamiennego.
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160/16 Jarosław Gorecki

ograniczenia zakazu
parkowania przed szkołą
przy ul. Wąsowicza

21.06.16

161/16 Dorota Dudek

kosztów pikniku
rodzinnego pod nazwą
„uwaga szkło”

23.06.16

162/16 Marek Bumblis

wykoszenia i wycinki
krzaków na poboczu
ul. Kartuskiej
uporządkowania terenów
zielonych w okolicy
ul. Myśliwskiej

24.06.16

163/16 Dorota Dudek

29.06.16

Obowiązująca organizacja ruchu zabraniająca, znakiem B-36 (zakaz zatrzymywania się), z tabliczką o treści „obowiązuje w
dni powszednie w godz. 10 - 15”, parkowania przy szkole na ul. Wąsowicza, jest zgodna z wypracowanymi ustaleniami na
spotkaniu z mieszkańcami, które odbyło się w budynku szkoły, przy udziale przedstawicieli Rady Dzielnicy Oliwa.
Wprowadzenie postulowanej zmiany sprowadziłoby się wyłącznie do umożliwienia parkowania pojazdów wzdłuż szkoły
pracownikom OBC, które to było przyczyną wprowadzenia zmian. Rodzice dzieci przywożonych do szkoły i odbieranych z
niej, mogą parkować na pobliskim odcinku ul. Wąsowicza, po lewej stronie od ul. Derdowskiego lub w zatokach postojowych
po drugiej stronie jezdni. Egzekwowanie stosowania się kierowców do postoju pojazdu do 15 min musiałoby skutkować
stałym lub wydłużonym nadzorem uprawnionych służb w przypadku konieczności podejmowania interwencji. Problem
parkowania pojazdów na ul. Wąsowicza i innych ulicach Oliwy zostanie w znacznym stopniu ograniczony po wprowadzeniu
strefy płatnego parkowania, której wdrożenie planowane jest na przełomie września i października br.
Za kwotę 270.196 zł zakupionych zostało na cele pikniku pod nazwą Piknik Rodzinny Uwaga! Szkło! łącznie 55.250 sztuk
eko-materiałów edukacyjnych i promocyjnych. W dalszej części odpowiedzi przedstawiono wykaz wydanych podczas
pikniku nagród w konkursach, quizach i zadaniach ekologicznych, uczestniczącym w pikniku mieszkańcom Gdańska (na
podstawie kuponów). Po pikniku pozostało łącznie 31.009 sztuk materiałów sygnowanych logiem Czyste Miasto Gdańsk
(między innymi plecaki - worki, maskotki, piłki, odblaski, zestawy kredek, baloniki, eko-batoniki i soczki). Ilości tych
materiałów potwierdzone są protokołem zdawczo-odbiorczym. Wszystko to jest obecnie wykorzystywane jako materiały
uzupełniające spotkania edukacyjno-informacyjne z mieszkańcami, jak również jest zapleczem podczas wydarzeń, w
których uczestnikiem jest ZDiZ/Czyste Miasto Gdańsk w ramach działań edukacyjno-informacyjnych związanych z
wprowadzaniem segregacji szkła oraz segregacją odpadów (pikniki w ramach Dni Sąsiadów, pikniki ekologiczne w szkołach
i przedszkolach Wodna Fiesta, której Czyste Miasto, podobnie jak Miasto Gdańsk jest partnerem). Materiały te pełnią
również rolę dopełnienia/gadżetów w ramach kampanii edukacyjnej prowadzonej już we wszystkich gdańskich
przedszkolach (przedstawienia edukacyjne pt. „Śmieciuchy na wagę złota” – każde dziecko po obejrzanym przedstawieniu
otrzymuje jeden gadżet - sok lub batonik). Do końca roku przedstawienia obejrzy łącznie 12.628 przedszkolaków. Od
września planowane są kolejne działania edukacyjne przeznaczone dla pozostałych grup wiekowych gdańskich uczniów
(klasy 1-3, 4-6, gimnazjum, młodzież starsza z liceów i innych placówek oświatowych - łącznie około 60 tysięcy dzieci i
młodzieży) – wszyscy uczestnicy działań otrzymywać będą ww materiały. Planowane jest, iż od września b.r. dzieci szkolne
(klasy 4-6) uczestniczyć będą w specjalnych warsztatach przygotowywanych dla nich przez Centrum Hewelianum, dla
pozostałych grup wiekowych przygotowywana jest właśnie oferta edukacyjna, która zostanie uruchomiona od nowego roku
edukacyjnego 2016/2017. W ramach wszystkich zajęć, oprócz nauki, przewidziano również drobne eko-upominki
nawiązujące do tematu segregacji. Piknik w sobotę 30.04 odwiedziło około 6000 osób (uczestników zliczały zamontowane
na bramkach wejściowych liczniki). Postępowanie przetargowe obejmowało wydatkowaną kwotę 270.196 zł.
Prace polegające na wycięciu krzewów oraz wykoszeniu terenu przylegającego do pobocza ul. Kartuskiej (pomiędzy
kościołem przy ul. Pólnicy a ul. Damroki) będą wykonane w terminie do 15.07.2016 r. i zostaną uwzględnione w
harmonogramie robót w następnym roku budżetowym.
Pobocze drogi ul. Myśliwskiej na odcinku od ul. Kartuskiej do ul. Pagórkowej zostanie wykoszone w terminie do 15 lipca br.
Istniejący drzewostan przy zbiorniku wodnym wymaga przeprowadzenia prac konserwacyjnych i sanitarnych, polegających
na wycięciu jednego drzewa ze względu na zły stan zdrowotno – techniczny i usunięciu posuszu w koronach pozostałych
drzew. Prace te zostaną wykonane w terminie do 30.11.2016 r. Według stanu formalno – prawnego, drzewa przy ul.
Myśliwskiej, bliżej ul. Kartuskiej, rosną na terenach prywatnych i ewentualna ich wycinka może nastąpić po uzyskaniu
wcześniej decyzji na wniosek właściciela nieruchomości.
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164/16 Jerzy Milewski

uzupełnienia odpowiedzi
na interpelację w sprawie
przeprowadzenia linii
tramwajowej przez
ul. Bohaterów Getta
Warszawskiego

29.06.16

165/16 Beata M. Wierzba termomodernizacji
budynku Gimnazjum nr 20
przy ul. Zgody II/6

29.06.16

166/16 Marek Bumblis

29.06.16

zamiany lokalu
mieszkalnego

W odpowiedzi przedstawiono wnioskowane informacje dotyczące Trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz:
 Biuro Projektowe MOSTY KATOWICE dysponuje wstępnymi badaniami geologicznymi i geotechnicznymi wykonanymi na
etapie koncepcji. Uszczegółowienie dokumentacji geologicznej i geotechnicznej powstanie na etapie projektu
budowlanego. Koszty tych opracowań ujęte są w kosztach opracowania dokumentacji projektowej.
 Na chwilę obecną bez kosztorysów nie jest możliwe wskazanie ostatecznych kosztów inwestycji. W projekcie budżetu
zadania, które powstanie po wyborze konkretnego wariantu do realizacji oraz po opracowaniu dokumentacji projektowej,
która pozwoli na przybliżenie tych kosztów, zostaną zapewnione środki finansowe na sytuacje nieprzewidziane na etapie
projektowania. Dokumentacja projektowa, a także późniejsza inwestycja zostaną przygotowane zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Nie ma możliwości aby nastąpiła realizacja inwestycji, która w jakikolwiek sposób miałaby
zagrażać mieniu czy bezpieczeństwu mieszkańców.
 Na obecnym etapie, kiedy nie jest przesądzona realizacja inwestycji, nie ma na nią zabezpieczonych środków w
budżecie, tym samym nie ma zabezpieczonych środków na ew. odszkodowania. Miasto nie podejmie się realizacji
zadania, które miałoby powodować zagrożenia dla istniejących budynków bądź katastrofę budowlaną.
 W dalszej części odpowiedzi wymieniono budynki do wyburzenia, zlokalizowane w rezerwie pod ulicę tzw. Nową
Politechniczną w ramach mpzp nr 0808 i nr 1014. Zinwentaryzowana liczba mieszkań w budynkach przewidzianych do
wyburzenia wynosi 58. W mieszkaniach tych zameldowanych jest 131 osób (dane na koniec 2014 r.). Wariant czerwony
przewiduje rezygnację z budowy 4 pasm jezdni i ograniczenie jej tylko do linii tramwajowej. Wówczas ograniczona
zostanie liczba wyburzeń o około 6 sztuk (w tym 2 budynki mieszkalne). Na trasie zgodnej z mpzp rezerwa drogowa
pozostaje na ewentualne poszerzenie ulicy w przypadku powstania takiej konieczności w przyszłości.
 Firma Mosty Katowice została wybrana w przetargu ograniczonym przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska. Jest to
profesjonalna firma projektowa o dużym dorobku. W pracach nad koncepcją wykonano prognozy natężeń ruchu, zarówno
dla transportu zbiorowego, jak i ruchu indywidualnego, w oparciu o aktualny model transportowy BRG. Jednocześnie w
koncepcji zostały uwzględnione warunki podane w Wytycznych do Projektowania ZDiZ, ZTM, BRG, Gdańskich Melioracji
i innych instytucji mających wpływ na uwarunkowania projektowe. Nie można więc twierdzić, że dane zawarte w
koncepcji są niewiarygodne.
 W analizie wielokryterialnej przeanalizowano 14 wariantów, łącznie z wariantem czerwonym, który biegnie w rezerwie
Nowej Politechnicznej do Placu Komorowskiego przez ul. Miszewskiego. Na chwilę obecną nie wybrano żadnego
wariantu, dlatego nie można twierdzić, że odstąpiono od któregokolwiek z wariantów.
W sprawie wnioskowanego przeprowadzenia termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 20 przy ul. Zgody II/6, a także
zagospodarowania terenu w zakresie nawierzchni z płyt chodnikowych (od strony boiska), uporządkowania okablowania na
zewnątrz szkoły, remontu boiska asfaltowego wskazać należy, że obecnie lista obiektów użyteczności publicznej
planowanych do termomodernizacji w latach 2017-2020 w ramach dofinansowania z mechanizmu ZIT-Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych została zamknięta. Gimnazjum nr 20 nie zostało ujęte na tej liście. Zostało ujęte w planach
modernizacji placówek oświatowych na lata 2017-2018 z wnioskowanym zakresem.
Wyrokiem sądu z dnia 23.09.2010 r. nakazano zainteresowanemu opuszczenie i opróżnienie lokalu mieszkalnego przy ul.
Sierocej ze wszystkich rzeczy i wydanie go powodowi Miastu Gdańsk. W wyroku orzeczono o braku uprawnienia
pozwanego do otrzymania lokalu socjalnego. Celem realizacji przedmiotowego wyroku sądu w dniu 19 kwietnia br. została
wydana zainteresowanemu oferta zawarcia umowy tymczasowego pomieszczenia przy ulicy Wyzwolenia 48, w którym
prowadzone jest Centrum Treningu Umiejętności Społecznych w ramach umowy z dnia 02.04.2014 r. zawartej pomiędzy
Gdańskiem a Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta, Koło Gdańskie. Z przedłożonych do akt sprawy dokumentów
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wynika, że zainteresowany przebywa poza granicami kraju w Islandii. W trakcie wykonywania czynności egzekucyjnych
przez komornika sądowego w dniu 22.06.2016 r. okazało się, że w lokalu przy ulicy Sierocej swoje centrum życiowe posiada
matka zainteresowanego. Biorąc pod uwagę jej szczególną sytuację, upoważniono wymienioną do zamieszkania w
tymczasowym pomieszczeniu na okres szczęściu miesięcy. Na koncie lokalu przy ul. Sierocej figurują zaległości w
wysokości przekraczającej kwotę czterdziestu tysięcy złotych i do dnia dzisiejszego nie zostały podjęte czynności
zmierzające do spłaty zadłużenia przez dłużnika.
167/16 Beata Jankowiak

168/16 Wojciech
Błaszkowski
169/16 Marek Bumblis

zwiększenia środków
7.07.16
finansowych na realizację
Domu Sąsiedzkiego przy
ul. Jaśkowa Dolina 105
skoszenia trawy i
7.07.16
chwastów za drogą na
wysokości ul. Słowackiego
55-57
wymiany okien w
8.07.16
mieszkaniu przy ul. Wróblej
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