Interpelacje RMG – 24 listopada 2016 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

264/16 Łukasz Hamadyk

W sprawie
wpisania parku na Lipcach
na listę gdańskich parków

268/16 Anna Kołakowska wysokości zadłużenia
mieszkania przy ul.
Zaroślak

269/16 Anna Kołakowska terminu przyłączenia do
sieci grzewczej budynku
przy ul. Zaroślak 7

271/16 Wojciech Stybor

fontanny przy deptaku na
Żabiance

Termin
odpowiedzi
28.10.16

Odpowiedź

Nie ma takiej oficjalnej listy, na którą należałoby wpisać dany teren aby móc podejmować działania inwestycyjne. Park lipiecki
w dzielnicy Orunia – Św. Wojciech – Lipce stanowi las komunalny – park leśny pozostający w administracji Zarządu Dróg i
Zieleni. Teren ten objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Lipce – skarpa Wysoczyzny Gdańskiej
w mieście Gdańsku (nr ew. planu 1909). Biorąc pod uwagę, iż obszar ten zagrożony jest erozją i ruchami masowymi ziemi
oraz objęty jest zakazem zabudowy, działania inwestycyjne są ograniczone. Niemniej, rewitalizowanie na tym terenie w
zakresie między innymi odtworzenia na wybranych obszarach kompozycji parkowo – ogrodowej czy modernizacji i
odtworzenia ścieżek i ciągów pieszych jest jak najbardziej możliwe. W związku z powyższym nie ma obecnie formalnych
przeszkód do procedowania i podejmowania działań w kierunku rewitalizacji tego terenu. Pozostaje jednak kwestia
znalezienia środków finansowych na ten cel. Miasto zgodnie z przyjętymi priorytetami inwestycyjnymi w zakresie zieleni na
najbliższe lata prowadzi obecnie działania rewaloryzacji między innymi Parku Oruńskiego, Parku Oliwskiego, Parku im. Jana
Pawła II, zieleńca miejskiego przy zbiegu ulic: Wita Stwosza, Żeromskiego, Grottgera oraz zieleńca przy ul. Heleny – Diany.
Istnieje jednak możliwość rozpoczęcia realizacji tego przedsięwzięcia w ramach Budżetu Obywatelskiego, co wymaga jednak
przygotowania i złożenia w 2017 r. odpowiedniego wniosku przez zainteresowanych mieszkańców oraz uzyskania dla tego
zadania wystarczającego poparcia w głosowaniu internetowym.
28.10.16 Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych przekazanie informacji o wysokości zadłużenia w opłacie
czynszu i świadczeń zainteresowanej dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę. W
aktach sprawy brak jest pełnomocnictwa zainteresowanej udzielonego interpelującej do występowania w sprawie jej
zadłużenia. Informacja o wysokości zadłużenia za korzystanie z komunalnego lokalu mieszkalnego przy ul. Zaroślak została
udzielona zainteresowanej w osobnym piśmie. Wszyscy korzystający z lokali komunalnych w Gdańsku mogą samodzielnie
sprawdzić stan swojego konta finansowego we właściwym Biurze Obsługi Mieszkańców.
28.10.16 Miejska sieć ciepłownicza należy do Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami
uzyskanymi w GPEC Sp. z o.o. Wspólnota Mieszkaniowa Zaroślak 7 w dniu 20.06.2016 r. uzyskała warunki przyłączenia
węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej GPEC, w których została poinformowana, że inwestycja jest możliwa pod warunkiem
uzyskania wszystkich niezbędnych zgód właścicieli nieruchomości oraz jest powiązana z przyłączeniem budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zaroślak 8. Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej Zaroślak 7 przedstawił powyższe
informacje właścicielom i oczekuje na ich stanowisko. Z chwilą ich zaakceptowania zostanie sporządzona stosowna uchwała
o przyłączeniu się do sieci ciepłowniczej i wykonaniu wewnętrznej instalacji c o. oraz sposobie finansowania inwestycji.
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych w imieniu Miasta głosuje pod takimi uchwałami „za”.
28.10.16 Dokonano szczegółowej analizy (przy udziale spółek Gdańskie Melioracje i Gdańska Infrastruktura WodociągowoKanalizacyjna) stanu prawnego i technicznego fontanny znajdującej się przy Parafii Matki Bożej Fatimskiej w GdańskuŻabiance. Przeszkodą do podjęcia jakichkolwiek działań rewitalizacyjnych fontanny jest zawikłany stan prawny. Wedle
posiadanych informacji fontanna zbudowana została z nakładów spółdzielni mieszkaniowej „Żabianka” i do 2005 r. przez tę
spółdzielnię była eksploatowana. W wyniku rosnących kosztów niezbędnych remontów Spółdzielnia podjęła decyzję o jej
wyłączeniu. Fontanna znajduje się na działce należącej do parafii. Z tych względów aby możliwe było podjęcie jakichkolwiek
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272/16 Wojciech Stybor

28.10.16
działań poprawiających
komfort życia mieszkańców
Matarni

273/16 Wojciech Stybor

miejsc parkingowych przy
ZSSiO przy ul. Subisława
22

28.10.16

275/16 Beata
Dunajewska

wymiany wiaty
przystankowej przy ul.
Lenartowicza

28.10.16

276/16 Beata
Dunajewska

sfinansowania zakupu rolet 28.10.16
do pracowni
matematycznej w IV LO

działań ze strony Miasta lub jego jednostek – Miasto musi posiadać prawo do tego terenu; jednocześnie zaś SM powinna
zrzec się wobec Miasta i parafii wszelkich roszczeń z tytułu poczynionych nakładów na zbudowanie fontanny. Dopiero
wówczas możliwe będzie podjęcie prac renowacyjnych. Istotnym problemem mogą być prawa autorskie twórców samego
kształtu fontanny. Z formalnego punktu widzenia stanowi ona dzieło i nawet zmiana detali może stanowić pewne naruszenie
praw twórcy. Nie do końca jasne jest autorstwo koncepcji i wykonania ceramicznej części fontanny. W środowisku
rzeźbiarskim zajmującym się ceramiką funkcjonuje inna, niż ustalona swego czasu przez trójmiejską „GW”, wersja. W dalszej
części odpowiedzi przedstawiono ustalony przez GIWK stan fontanny oraz prace/nakłady niezbędne dla jej uruchomienia.
Wyjaśnienia wymaga także stan techniczny instalacji doprowadzających media do fontanny. Prawdopodobnie zajdzie
potrzeba budowy nowych przyłączy wody, kanalizacji i energii elektrycznej. Szacunkowe koszty uruchomienia fontanny bez
szczegółowej diagnozy to kwota ok. 100-200 tys. zł netto. Po wyjaśnieniu i uregulowaniu spraw terenowo prawnych i
formalnych (w tym praw autorskich) optymalnym rozwiązaniem problemu byłoby wnioskowanie o wykonanie rewitalizacji
fontanny w ramach Budżetu Obywatelskiego.
Koszenie trawników z grabieniem i wywozem skoszonej trawy wokół budynków przy ul. Kadetów na terenie dzielnicy Matarnia
wykonano dwukrotnie w okresie od czerwca do września br. Na terenach administrowanych przez Gdański Zarząd
Nieruchomości Komunalnych nie są stawiane kosze na śmieci. W celu prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynków i
urządzeń położonych na działkach przyległych do budynków Wspólnot Mieszkaniowych należy uzyskać tytuł prawny poprzez
ich wykup lub dzierżawę, co pozwoli Wspólnotom Mieszkaniowym decydować o sposobie zagospodarowania terenu, w tym
ustawieniu koszy na śmieci. Na najpilniejsze potrzeby i zadania poprawiające estetykę i funkcjonalność osiedla mieszkańcy
mogą wystąpić z wnioskiem do Budżetu Obywatelskiego. Na terenie ww. osiedla przy ul. Podchorążych powstał w 2015 r.
teren rekreacyjny obejmujący boisko, urządzenia siłowni zewnętrznej i elementy małej architektury, tj. ławki i kosze. W b.r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska realizuje projekt pn. „Budowa nowego placu zabaw z elementami sportowymi przy ul.
Podchorążych w Gdańsku w ramach Budżetu Obywatelskiego” z przeznaczeniem dla dzieci 3-12 lat. Tym samym powstanie
kompleks rekreacyjno- zabawowy o łącznej pow. ok 2 500 m2, który powinien w pełni zaspokoić potrzeby mieszkańców ul.
Kadetów, Elfów i Podchorążych. Oba ww. obiekty rekreacyjne będą administrowane przez Zarząd Dróg i Zieleni.
Budynek, w którym funkcjonuje Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących przy ul. Subisława 22, znajduje się na terenie
będącym pod zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej Żabianka. Również droga dojazdowa prowadząca od ul. Subisława do
przedmiotowej posesji zlokalizowana jest na terenach Spółdzielni. W efekcie nie ma podstaw prawnych do podejmowania
działań w zakresie zmian w organizacji ruchu drogowego w rejonie analizowanego obszaru. Niemniej mając na uwadze
wskazany problem deficytu miejsc postojowych oraz wynikające z tego dodatkowe zagrożenia w zakresie
utrudniania/blokowania przejazdu, zastawiania ciągów pieszych, wystosowane zostało do Spółdzielni odrębne pismo, w
którym przedstawiona została ww. kwestia miejsc parkingowych oraz deklaracja pomocy i współpracy ze strony Zarządu Dróg
i Zieleni.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach jednego zadania realizuje wymianę nawierzchni przystanków tzw.
„wiedeńskich” w ul. Siennickiej i Lenartowicza, przestawienie stojaków rowerowych w rejonie pętli tramwajowej Przeróbka
oraz wymianę wiaty na przystanku autobusowo – tramwajowym „Przeróbka” przy ul. Lenartowicza w kierunku Centrum. Ze
względów technologicznych (uzyskanie odpowiednich temperatur wiązania mas bitumicznych oraz betonu) wymiana wiaty na
ul. Lenartowicza możliwa jest dopiero na wiosnę 2017 r.
Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 1230/16 z dnia 12.08.2016 r. zwiększony został o kwotę 1.200 zł plan wydatków Zespołu
Szkół Ogólnokształcących nr 5 z przeznaczeniem na zakup rolet.
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277/16 Marek Bumblis

poprawy komunikacji w
rejonie pętli Kampinoska

31.10.16

278/16 Mariusz
Andrzejczak

naprawy dachu budynku
przy ul. Tysiąclecia 13A

9.11.16

279/16 Anna Wirska

budowy ścieżki rowerowej i 1.11.16
remontu chodnika przy al.
Grunwaldzkiej 112/116

280/16 Anna Wirska

wydzielenia z drogi
wewnętrznej chodnika dla
mieszkańców ul. Sychty i
Chrzanowskiego

1.11.16

281/16 Andrzej
Kowalczys
282/16 Andrzej
Kowalczys

oznakowania ronda im.
Tadeusza Mazowieckiego
stadionu przy ul.
Meissnera

4.11.16
4.11.16

Zmiany wprowadzone kilka miesięcy temu były konsultowane z mieszkańcami. Do Zarządu Transportu Miejskiego nie
wpływały jak dotąd negatywne opinie w sprawie funkcjonowania komunikacji miejskiej w rejonie pętli Kampinoska. Jednak
mając na względzie uwagi pasażerów, które skierowane zostały do koordynatora bloga gdanskpoludnie.pl, rozkłady jazdy linii
przebiegających w tym rejonie ponownie zostaną przeanalizowane.
Budynek przy ul. Tysiąclecia 13 A został oddany w odpłatne użytkowanie na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gdańsku zgodnie z Zarządzeniem Nr 1658/08 Prezydenta Miasta z dnia 28.10.2008 r,
a Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych sprawuje tylko nadzór właścicielski nad sposobem użytkowania
przedmiotowej nieruchomości. W powyższej sprawie w GZNK interweniowała Pełnomocnik Prezydenta ds. osób
niepełnosprawnych. Przeprowadzona została wizja lokalna w sprawie stanu technicznego dachu w budynku, w wyniku której
ustalono, że kapitalnego remontu wymaga pokrycie dachowe. Koszt wykonania prac oszacowany został na kwotę 150 000 zł
netto. W związku z powyższym GZNK skierował wniosek w trybie szczególnym o umieszczenie w Wieloletnim Planie
Inwestycyjnym Miasta Gdańska prac remontowych związanych z wymianą pokrycia dachowego na całej połaci dachu z
obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz remontem kominów.
Realizowany projekt przebudowy ciągu pieszego na żadnym odcinku nie zakłada wydzielonej drogi dla rowerów. Cały zakres,
od skrzyżowania z ul. Dekerta, aż do ul. Do Studzienki został zaprojektowany jako ciąg pieszy z dopuszczonym ruchem
rowerów, a więc de facto jest to chodnik, o czym można się przekonać naocznie, gdyż na przeważającym fragmencie została
już ułożona docelowa nawierzchnia. Projekt zakłada uporządkowanie parkowania, wyznaczenie miejsc postojowych a tam
gdzie było to nielegalne – montaż słupków. Tak będzie właśnie na wysokości poczty, gdzie do tej pory parkujący
uniemożliwiali pieszym swobodne poruszanie się, a po zakończeniu przebudowy piesi zyskają szerokie przejście. Odnośnie
do zjazdów, ciągłość nawierzchni chodnika w tym miejscu wypływa z zasady, że kształt infrastruktury powinien być spójny z
przepisami prawa o ruchu drogowym. W tym miejscu kierowca włączający/wyłączający się z ruchu powinien ustąpić
pierwszeństwa pieszym. Zachowanie ciągłości nawierzchni chodnika ma kierowcy o tym przypominać. W takim przypadku
kierowca zachowuje większą uwagę i przejeżdża przez chodnik z mniejszą prędkością, co bezpośrednio wiąże się z poprawą
bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.
Budowa chodnika na połączeniu komunikacyjnym pomiędzy ulicami Zamenhofa i Chrzanowskiego zostanie uwzględniona w
Programie modernizacji chodników w Gdańsku. Aktualnie lista chodników zgłoszonych do modernizacji w latach 2017-2018
(która nie obejmuje swym zakresem przedmiotowego chodnika) wyczerpuje limit środków finansowych przewidzianych na ten
cel do 2018 r. Wskazany do budowy chodnik zostanie wpisany do Programu modernizacji chodników w Gdańsku w 2019 r. W
zakresie prac będzie uwzględniona między innymi zmiana geometrii istniejącej jezdni (na wskazanym połączeniu
komunikacyjnym) celem pozyskania terenu pod budowę chodnika.
W sprawie oznakowania ronda im. Tadeusza Mazowieckiego wydano polecenie dostosowania treści tablic i zmiany napisu
„Pas Nadmorski” na wnioskowaną „Letnicę”. Prace z tym związane zostaną wykonane do końca IV kw. br.
W dniu 4.04.2016 r. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, zawarł umowę ze
Stowarzyszeniem Klub Tenisowych Asów z siedzibą we Wrocławiu, a w dniu 14.04.2016 r. przekazał obiekt dzierżawcy.
Stowarzyszenie zadeklarowało realizację inwestycji polegającej na zadaszeniu boiska piłkarskiego powłoką pneumatyczną. W
dniu 27.04.2016 r. Klub Tenisowych Asów wystąpił z wnioskiem zgłoszenia budowy i robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę dotyczących wzniesienia tymczasowego zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim o
wymiarach 75x111x18m, związanego z gruntem w sposób nietrwały, przewidzianego do rozbiórki po 120 dniach od dnia
rozpoczęcia budowy. W dniu 17.05.2016 r. wniesiono sprzeciw w sprawie w/wym. zgłoszenia oraz nałożono obowiązek
uzyskania pozwolenia na budowę. W dniu 8.08.2016 r. Inwestor złożył wniosek o odstępstwo od przepisu § 288 w/wym.
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283/16 Łukasz Hamadyk

odbudowy dawnego hotelu 7.11.16
„Danziger Hof”

rozporządzenia. W dniu 12.08.2016 r. wystąpiono do Ministra Infrastruktury i Rozwoju z prośbą o udzielenie upoważnienia do
wyrażenia zgody na odstępstwo, zgodnie z art. 9 w związku z art. 82 ustawy Prawo Budowlane. MOSiR kilkukrotnie
występował pisemnie do Klubu Tenisowych Asów o przedstawienie stosownych dokumentów, w tym m.in. pozwolenia na
użytkowanie obiektu, informując, że niedopuszczalnym jest rozpoczęcie użytkowania obiektu bez wymaganych przepisami
prawa dokumentów. Dzierżawca wielokrotnie zapewniał MOSiR, że prowadzona przez niego inwestycja przebiega w zgodzie
z wszelkimi obowiązującymi przepisami. W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych przez MOSiR stwierdzono, że
Inwestor rozpoczął użytkowanie obiektu. Fakt ten został zgłoszony do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w
Gdańsku. Jednocześnie MOSiR nałożył na Inwestora bezwzględny zakaz wprowadzania użytkowników na obiekt. W dniu
17.10.2016 r. Klub Tenisowych Asów Wrocław (nie czekając na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych) ponownie
wystąpił z wnioskiem zgłoszenia budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę dot. wzniesienia
tymczasowego zadaszenia pneumatycznego nad boiskiem piłkarskim. W dniu 20.10.2016 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie samowolnie wybudowanego
zadaszenia powłoką pneumatyczną boiska piłkarskiego przy ul. Meissnera. W dniu 25.10.2016 r. wniesiono sprzeciw na
zgłoszenie, ponieważ wniosek dotyczył budowy tymczasowego obiektu budowlanego w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.
Obecnie sprawę prowadzi Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i jest on właściwym organem do udzielania informacji.
Istotą sporu jest zapewnienie bezpieczeństwa dla użytkowników obiektu i zgodność realizacji przedsięwzięcia z przepisami
prawa. Pomimo faktu, że teren został oddany w dzierżawę i bezpośrednia odpowiedzialność za użytkowników obiektu
spoczywa na Inwestorze, to dbając o bezpieczeństwo i zgodność realizacji przedsięwzięcia z przepisami prawa, MOSiR
zmuszony był do zobligowania Inwestora do bezwzględnego zamknięcia obiektu do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy.
Zakres ochrony konserwatorskiej na terenach wpisanych do rejestru zabytków zależy od dwóch czynników:
1) zapisów konserwatorskich wpisanych do planu miejscowego na podstawie warunków określonych przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz potwierdzonych uzgodnieniem projektu planu miejscowego przez Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i uchwalonych przez Radę Miasta,
2) uznaniowego, ale niewykraczającego poza ustalenia planu miejscowego, stanowiska służb konserwatorskich (w
omawianym przypadku również Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) w toku postępowania administracyjnego o
pozwolenie na prowadzenie robót na terenie wpisanym do rejestru zabytków.
O ile warunki te będą spełnione, „organ administracji architektoniczno budowlanej nie może odmówić wydania pozwolenia na
budowę”. W odniesieniu do odbudowy Danziger Hof „w formie najbardziej zbliżonej do oryginału” zwrócić uwagę należy, że
współczesna doktryna konserwatorska określona m. in. w „Karcie Weneckiej” dopuszcza wierną rekonstrukcję tylko w
wyjątkowych wypadkach, z poszanowaniem dawnej substancji i elementów. Wszelkie pozostałe elementy uzupełniające
„winny nosić znamię naszych czasów”. Wprawdzie plan miejscowy nie wyklucza wiernej rekonstrukcji, jednak trudno byłoby
przekonać inwestora do takiej inwestycji, gdyż dzisiejsze potrzeby, technika, a także przepisy prawa wymagają innych
rozwiązań. Odbudowa „w możliwie wiernej formule” jest ahistorycznym podejściem do rozwoju miasta. Zawsze w przeszłości
budynki spalone, zburzone lub zdekapitalizowane zastępowano nowymi, większymi, solidniejszymi. Tak więc obok kamienicy
gotyckiej powstawała kamienica renesansowa, obok niej barokowa, klasycystyczna itd. itd. Dzisiaj powinniśmy dać
świadectwo naszej epoki, a nie stwarzać fałszywego wrażenia, że w Gdańsku nie było zniszczeń wojennych. Już dzisiaj wielu
turystów ze zdziwieniem ogląda zespół przy ul. Stągiewnej w przekonaniu, że wojna go nie naruszyła. Obecny właściciel
kontaktował się, przedstawiając koncepcję prowadzenia inwestycji, w tym ideę wyboru projektu w drodze konkursu
architektonicznego.
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284/16 Andrzej
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ochrony pasa zieleni
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remontu przejścia dla
pieszych przy Operze
Bałtyckiej
zespołu kamienic przy ul.
Kurzej, Szczygła, Wróbla

8.11.16

oznaczenia przejścia dla
pieszych przy falowcu w
Nowym Porcie

9.11.16

286/16 Łukasz Hamadyk

287/16 Łukasz Hamadyk

9.11.16

Zarząd Dróg i Zieleni potwierdził zasadność wykonania nasadzeń roślinności w pasach drogowych ulic Bergiela i
Porębskiego. Wykonanie nasadzeń punktowych nie wyeliminuje jednak problemu parkowania we wskazanej lokalizacji.
Powinny one zostać wykonane na całej długości pasa zieleni. Ze względu na wysoki koszt takich działań ZDiZ został
zobowiązany, aby uwzględnił wskazane lokalizacje w planie nasadzeń zastępczych, do których zobowiązani są inwestorzy
zewnętrzni w ramach rekompensaty za wycinki podczas realizowanych inwestycji. Nasadzenia te zostaną wykonane w
okresie wiosennym lub jesiennym przyszłego roku. Natomiast obecnie rozjeżdżone miejsca zostaną obsadzone krzewami w
terminie do końca listopada br.
Remont nawierzchni na przejściu dla pieszych przez al. Hallera (w sąsiedztwie Opery Bałtyckiej) zostanie wykonany w
terminie do końca br. w ramach zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2016. Zadanie zostało powierzone do
realizacji Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.
Z rozpoznania Towarzystwa Budownictwa Społecznego „Motława” Sp. z o. o., jako właściciela kamienic w kwartale ulic
Szczygla, Wróbla, Kurza, Reduta Wyskok na Dolnym Mieście, wynika, że pożar w kamienicy przy ul. Kurzej, który miał
miejsce 23.10.2016 r. nie był „samozapłonem deweloperskim”. Był to chuligański wybryk, a sprawa została zgłoszona przez
Towarzystwo policji, celem ścigania sprawców. Spółka corocznie przeznacza środki na zabezpieczenie pustych budynków
przed dostępem osób trzecich oraz na bieżąco sprawdza ich stan. Do tej pory otwory okienne i drzwiowe w ww. kwartale były
zamurowane lub zabite płytami OSB. Od końca października br. rozpoczęto zamurowywanie tych okien piwnicznych i
parterowych, które do tej pory były zabezpieczone jedynie płytami OSB. Zlecone zostało opracowanie dot. zabezpieczenia
konstrukcji dachu kamienicy dotkniętej pożarem. Roboty zostaną rozpoczęte przez Spółkę po ustaleniu rozwiązań
projektowych i wyborze wykonawcy. Ponadto, w październiku br. zakończono porządkowanie wnętrza kwartału. Spółka
przejęła od miasta część terenów na Dolnym Mieście, w tym wspomniany wyżej kwartał. Sukcesywnie, w miarę możliwości
organizacyjnych oraz dostępności środków, prowadzone są działania mające na celu rewitalizację tego obszaru. Aktualnie
prace na Dolnym Mieście dotyczą sąsiedniego kwartału – Kieturakisa, Wróbla, Szczygla, Reduta Wyskok. Wyremontowane
zostały budynki przy ul. Wróbla 24 i Reduta Wyskok 2. Zakończona została budowa budynku biurowego przy ul. Kieturakisa
10. W tym kwartale ulic przewiduje się jeszcze budowę 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z czego w marcu 2017 r.
planowane jest rozpoczęcie budowy pierwszego z nich (Kieturakisa 6), a prace projektowe dla kolejnego (Kieturakisa 4)
zostały już zlecone. Planowany jest również kolejny budynek biurowy przy ul. Reduta Wyskok 4/5. Wszystkie działania Spółki
prowadzone są w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Wskazany w interpelacji kwartał
Szczygla, Wróbla, Kurza, Reduta Wyskok zostanie objęty działaniami remontowo-rewitalizacyjnymi w dalszej kolejności.
Spółka dokłada wszelkich starań, aby do czasu realizacji inwestycji w powyższym kwartale chronić go przed zniszczeniami i
możliwym wandalizmem oraz utrzymać w należytym stanie.
Zgodnie z przepisami przejścia dla pieszych powinny być wyznaczane w zasadzie tylko przez ulice układu podstawowego i
koncentrować możliwie największą liczbę pieszych. Mając na względzie ww. zapis Zarząd Dróg i Zieleni wyznaczył przejścia
przez ul. Wyzwolenia, wyposażone w infrastrukturę zwiększającą bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu
(sygnalizacja świetlna, azyle dla pieszych oraz progi wyspowe). Po analizowanym sięgaczu ul. Wyzwolenia (w rejonie posesji
nr 51) odbywa się ruch lokalny, skierowany głównie do posesji zlokalizowanych w jego pobliżu. Doświadczenia w zakresie
bezpieczeństwa ruchu drogowego dowodzą, że wśród krajów Unii Europejskiej, Polska przoduje w ilości wypadków z
udziałem pieszych przy jednocześnie proporcjonalnie najwyższej liczbie wyznaczonych przejść. Zdaniem wielu ekspertów
wynika to m.in. z nierozważnego lokowania przejść dla pieszych poza układem drogowym podstawowym, wymagającym
wyznaczania takich przejść. Skutkuje to spowszednieniem tego elementu organizacji ruchu, a w konsekwencji brakiem
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właściwej reakcji kierowców (brak ograniczenia prędkości, brak szczególnej uwagi na otoczenie jezdni) w rejonie
zlokalizowanych przejść. Potwierdzają to publikowane badania różnych polskich jednostek badawczych. Dlatego wniosek nie
został przyjęty do realizacji.
9.11.16
interwencji w sprawie
Tereny zieleni wysokiej i lasy komunalne obok Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku leżą w granicach obwodu łowieckiego Nr
dzików
116, utworzonego uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego, a dzierżawionego przez Wojskowe Koło Łowieckie ”Raróg”
w Gdańsku. Ogranicza to w znacznym stopniu działania Miasta na tym terenie, uniemożliwiając odławianie i prowadzenie
odstrzału redukcyjnego dzików przez Miasto. Lasy znajdują się w granicach gminy Kolbudy. Na prośbę Miasta, w trosce o
bezpieczeństwo ruchu drogowego na ul. Jabłoniowej i Obwodnicy Trójmiasta, Koło zobowiązało się zintensyfikować
polowania na dziki w tym rejonie obwodu łowieckiego.
10.11.16 Remont fragmentu chodnika na ul. Siennej (na odcinku od ul. Bajki do posesji nr 26 – po stronie zabudowy o parzystych
naprawy chodnika na ul.
Siennej
numerach posesji) zostanie zrealizowany w 2017 r. w ramach zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego 2017. Remont
pozostałych fragmentów chodników w ciągu tej ulicy (na odcinku od ul. Krynicznej do posesji nr 26) zostanie uwzględniony w
Programie modernizacji chodników w Gdańsku. Aktualnie lista chodników zgłoszonych do modernizacji w latach 2017-2018
wyczerpuje limit środków finansowych przewidzianych na ten cel do 2018 r. Remont tych chodników zostanie wpisany do
Programu modernizacji chodników w Gdańsku w 2019 r.
naprawy nawierzchni placu 10.11.16 W terminie do 10 listopada br. nawierzchnia gruntowa placu pełniącego rolę parkingu osiedlowego, zlokalizowanego w
przy przedszkolu Muszelka
kwartale ulic: Szuwary, Kamienna Grobla i Podwale Przedmiejskie, zostanie wyprofilowana a istniejące w nawierzchni
zagłębienia zostaną zasypane „destruktem” bitumicznym.
10.11.16 Wysokość obręczy koszy (tablic do koszykówki) niezwłocznie zostanie wyregulowana.
boiska w parku przy ul.
Długie Ogrody Krowoderska
14.11.16 W najbliższych planach budżetowych brak zarezerwowanych środków na wykonanie chodnika prowadzącego do przystanku
budowy chodnika do
przystanku tramwajowego
tramwajowego „Gdańska” w Brzeźnie. Lista chodników planowanych do modernizacji wyczerpuje już środki na najbliższe dwa
„Gdańska”
lata, czyli do roku 2018. Wykonanie nowego chodnika jest możliwe poprzez wspólne działanie Rady Dzielnicy Brzeźno i
GZNK w roku 2017. Kierownik grupy remontowej GZNK skontaktował się już z Radnymi Miasta Gdańska z okręgu Brzeźno i
przekazał im informację dotyczącą wysokości kwoty niezbędnej do zakupu materiałów, która wynosi ok. 31.000,00 zł netto.
GZNK deklaruje ze swej strony partycypację w realizacji remontu chodnika w zakresie transportu, logistyki i siły roboczej.
Oświetlenie na odcinku ulic Gdańska/Dworska znajduje się w miejskim Programie "Jaśniejszy Gdańsk" na pozycji 84, co
oznacza realizację tego oświetlenia w ciągu najbliższych dwóch lat – czyli w latach 2017-2018.
14.11.16 Nielegalne graffiti na powierzchni muru oporowego przy ul. Gunerskiego na wysokości sklepu „Biedronka” zostanie usunięte
usunięcia graffiti przy ul.
Guderskiego
do 15 grudnia br.
przejścia dla pieszych na 16.11.16 Zarząd Dróg i Zieleni wykonał automatyczne pomiary natężenia i prędkości ruchu drogowego na ul. Chrobrego na wysokości
ul. Chrobrego
istniejącego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Lilii Wenedy. Wyniki wykonanych pomiarów przedstawiają się
następująco: 1. pomiary ruchu wykazują natężenie ruchu na poziomie około 5773 pojazdów/dobę; 2. 85% przebadanych
pojazdów nie przekroczyło prędkości 56,5 km/h; 3. średnia prędkość pojazdów na badanym odcinku ulicy wyniosła
44,9 km/h. Dane te wskazują, że najbardziej zasadnym rozwiązaniem, poprawiającym bezpieczeństwo pieszych, byłoby
wykonanie azylu dla pieszych. ZDiZ podejmie prace projektowe mające na celu realizację przedmiotowego zadania.
ochrony ul. Sandomierskiej 16.11.16 1) Obecnie Miasto posiada 4 kamery, które służą do analizy wykroczeń na tych ciągach komunikacyjnych, gdzie
przed ruchem
wprowadzone zostały ograniczenia dla pojazdów powyżej 24t. W przyszłym roku planowane jest objęcie monitoringiem ul.
samochodów ciężarowych
Sandomierskiej.
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remontu ogrodzenia SP nr
76 przy ul. Jagiellońskiej
14
uzupełnienia odpowiedzi
na interpelację w sprawie
odtworzenia pętli
autobusowej przy ul. Jana
z Kolna

2) Oznakowanie typu F-6 uprzedzające o występującym na ul. Sandomierskiej zakazie wjazdu dla pojazdów powyżej 3,5t. od
strony ul. Trakt Św. Wojciecha, z uwagi na trwającą przebudowę ul. Trakt Św. Wojciecha w obrębie ul. Sandomierskiej: - od
strony Pruszcza Gdańskiego zostało zdemontowane, - od strony Centrum jest zniszczone i mało czytelne. Zarząd Dróg i
Zieleni został zobowiązany zarówno do odtworzenia, jak i wymiany w/w znaków w terminie do 15 grudnia br.
3) Nie ma możliwości umieszczenia bramownicy nad jezdnią ul. Sandomierskiej uniemożliwiającej wjazd pojazdów powyżej
3,5t., gdyż na ul. Sandomierskiej obowiązuje ruch jednokierunkowy dla tego typu pojazdów w relacji do ul. Trakt Św.
Wojciecha.
4) Z uwagi na nierespektowanie przez kierowców samochodów ciężarowych obowiązującego oznakowania na ul.
Sandomierskiej, co jest przyczyną zwiększonych uciążliwości dla mieszkańców tej ulicy, Urząd zwróci się do Naczelnika
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku o objęcie tego rejonu szczególnym nadzorem i
przeprowadzenie kontroli pod kątem przestrzegania obowiązujących zakazów.
5) Przyjęty sposób zabezpieczenia chodnika przy ul. Sandomierskiej, po stronie z numerami parzystymi na odc. od ul. Trakt
Św. Wojciecha do przejazdu kolejowego, był uzgadniany z Radą Dzielnicy Orunia-Święty Wojciech-Lipce. Mając na uwadze
wniosek o wykonanie wygrodzeń również po stronie zabudowy z numerami nieparzystymi, ZDiZ został zobowiązany do
skontaktowania się z radą dzielnicy i wypracowania wspólnego stanowiska odnośnie zakresu i rodzaju proponowanych
wygrodzeń. Informacja o podjętych decyzjach zostanie przekazana odrębnym pismem.
6) W kwestii remontu chodników w ciągu ul. Sandomierskiej - w Programie modernizacji chodników w Gdańsku – edycja
2018r. zaplanowany został remont chodników w ciągu ul. Sandomierskiej na odc. od ul. Trakt Św. Wojciecha do przejazdu
kolejowego. Do czasu kompleksowej modernizacji w/w chodników, ZDiZ wykonywał będzie niezbędne bieżące naprawy
nawierzchni jezdni i chodników w miejscach zagrażających bezpieczeństwu użytkowników.
14.11.16 Wykonanie remontu ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 76 przy ul. Jagiellońskiej 14 wymaga przygotowania oraz
zabezpieczenia środków finansowych. Po oszacowaniu kosztów remontu zostaną zabezpieczone środki finansowe w 2017 r.
w ramach oszczędności poprzetargowych, które pozwolą na wykonanie remontu ogrodzenia.
16.11.16 Pętla przy ul. Jana z Kolna została zamknięta, gdyż na części byłej pętli autobusowej, zlokalizowany jest obecnie parking
wielopoziomowy. Na podstawie warunkowej umowy o oddanie nieruchomości w użytkowanie, zawartej w formie aktu
notarialnego w dniu 30.09.2013 r. grunt, na którym znajduje się parking został oddany w odpłatne użytkowanie do dnia
30.09.2033 r. Właścicielem nieruchomości jest i była Gmina, grunt nie został sprzedany, lecz ustanowione zostało na nim
ograniczone prawo rzeczowe – prawo użytkowania. Po zakończeniu umowy, tj. po 30.09.2033 r., nakłady poczynione na
gruncie pod parking wielopoziomowy przejdą na własność Gminy bez prawa do odszkodowania lub zwrotu ich wartości. Z
uwagi na fakt, że budowa parkingu nie skutkuje zmianą stanu własności terenu w w/w umowie nie nałożono na inwestora
obowiązku odtworzenia pętli autobusowej. Zgodnie z kartą terenu oznaczonego symbolem 003 – U33 Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego o numerze ewidencyjnym 1154 na w/w terenie dopuszczona była jedynie tymczasowa
lokalizacja pętli autobusowej.
Plac do postoju autobusów przy ul. Giełguda był rozwiązaniem, które pozwoliło na likwidację postojów technicznych wzdłuż
Traktu Konnego. Dzięki temu zdecydowanie polepszyły się warunki socjalne dla kierowców, którzy z tego placu korzystali
(miejsce na placu Giełguda umożliwiało tymczasową instalację urządzeń sanitarnych). Przed przystąpieniem do wykonania
placu dla autobusów w wersji docelowej projektant rozpoznał warunki techniczne i na tym etapie dostał opinię z Regionalnej
Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie zimowisk nietoperzy. Na terenie planowanego parkingu znajduje się schron, który ze
względów technicznych musiałby zostać zasypany w trakcie budowy parkingu. Tym samym zniszczono by miejsce zimowania
nietoperzy, które są objęte ochroną gatunkową ścisłą. Po tej opinii odstąpiono od inwestycji.
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Obecnie teren przy ul. Jana z Kolna pełni funkcję technologicznego placu postojowego dla autobusów. Przystankiem
początkowo-końcowym jest zespół przystanków przy ul. Wały Piastowskie i obsługę tych przystanków przejmie większość linii
autobusowych. Przygotowanie docelowego placu postojowego wraz z budynkiem socjalnym przy ul. Jana z Kolna nie jest
odtworzeniem dawnej klasycznej pętli, a zbudowaniem kompletnie nowego placu wraz z obiektem przy wykorzystaniu byłego
zieleńca, usytuowanego między ul. Jana z Kolna a parkingiem wielopoziomowym. Funkcja obecnej inwestycji jest różna od
pierwotnej pętli. Jest to typowy parking autobusowy, bez obsługi pasażerskiej, charakterystycznej dla pętli autobusowej.
Koszt przystosowania placu przy ul. Giełguda na potrzeby funkcjonowania pętli wyniósł 14.760 zł brutto. Zakres robót
obejmował dostarczenie na miejsce wbudowania „destruktu” bitumicznego (stanowiącego własność Miasta), rozplantowanie i
jego mechaniczne zagęszczenie. W okresie funkcjonowania tj. od 2014 r. do chwili obecnej Zarząd Dróg i Zieleni wydatkował
na utrzymanie nawierzchni pętli kwoty: w 2015 r. 758 zł, w 2016 r. 1.390 zł. Kwoty te były wydatkowane na profilowanie i
utwardzanie nawierzchni placu. Koszty Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gdańsku sp. z o.o. to nakłady inwestycyjne na
kontener socjalny: 88.107,03 zł netto (kontener zostanie wykorzystany w innym miejscu) oraz koszty związane z utrzymaniem
za okres od stycznia 2015 r. do końca września 2016 r.: 198.443,32 zł netto.
16.11.16 Budowa latarni w końcowym odcinku ul. Wassowskiego, w okolicach schodów prowadzących do Spółdzielni Podgrodzie,
może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym wyprzedzająco opracowania dokumentacji
projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Budowa
przedmiotowego oświetlenia została umieszczona w programie potrzeb budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne
lata (tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”) na 42 pozycji z ogólnej ilości 508 pozycji. Program „Jaśniejszy Gdańsk” ruszył w 2016 r. i w
ramach tego programu w pierwszym etapie do roku 2018 zostanie pobudowane oświetlenie uliczne w lokalizacjach z pozycji
od nr 1 do 96, w tym również na przedmiotowym fragmencie ul. Wassowskiego. Program modernizacji: ulic, chodników i
oświetlenia Miasta Gdańska jest realizowany w poszczególnych latach w zależności od dostępnych limitów inwestycyjnych.
16.11.16 W ramach odpowiedzi przedstawiono szczegółowe sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działań przeprowadzonych
przez Instytut Kultury Miejskiej – operatora starań o uzyskanie przez Gdańsk tytułu ESK 2016 oraz przedstawiciela Gdańska
w Koalicji Miast.
16.11.16

Konsultacje społeczne budżetu obywatelskiego dotyczą wyodrębnionej kwoty budżetu Gdańska, o którego przeznaczeniu
decydują mieszkańcy. Zgodnie z regulaminem konsultacji do Budżetu Obywatelskiego 2017 można było składać projekty
które: a) należą do zadań własnych gminy lub powiatu, b) są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2017, c)
są zlokalizowane na terenie, na którym gmina zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne. W
ramach budżetu obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które: a) dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i
placówki oświatowe, o których mowa w Ustawie o systemie oświaty, b) dotyczą budynków będących własnością miasta, w
których prowadzona jest działalność komercyjna, c) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji technicznej. Zakres
zgłaszanych projektów jest zatem bardzo szeroki, natomiast to sami mieszkańcy decydowali jaki charakter projektów jest w
ich opinii najważniejszy w danej dzielnicy czy w całym mieście. Jeśli więc mieszkańcy uznali np. remont chodnika czy budowę
progu zwalniającego za ważne dla społeczności lokalnej, a w głosowaniu poparli tę ideę kolejni mieszkańcy, to nie było
żadnego powodu by projekt taki był odrzucony. Trudno oceniać „obywatelskość” projektów. Urzędowi zależy bardzo by
mieszkańcy zgłaszali nie tylko infrastrukturalne propozycje, co też się z roku na rok się zmienia i coraz więcej jest tzw.
projektów „miękkich”. W tej edycji mieszkańcy złożyli np. propozycje organizacji zajęć karate, spacerów dla mam z wózkami,
szkolenia dla nauczycieli z udzielania pierwszej pomocy czy montaż defibrylatorów na terenie miasta. Część z tych projektów
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krótkoterminowych miejsc
postojowych przed
gdańskimi dworcami

wygrała głosowanie. W listopadzie gdańszczanie będą mogli ocenić budżet obywatelski wypełniając ankietę ewaluacyjną.
Jednym z pytań będzie m.in. pytanie, czy należy ściślej opracować czy ustalić kryteria zgłaszania pomysłów. Wyniki ankiety
będą zamieszczone na stronie internetowej Gdańska oraz przekazane Prezydentowi i Radnym.
16.11.16 Droga prowadząca z ul. Podwale Grodzkie pod dworzec kolejowy Gdańsk Główny znajduje się we władaniu Polskich Kolei
Państwowych S.A. Z informacji uzyskanych od spółki wynika, że przedstawione w interpelacji miejsca postojowe były
permanentnie blokowane przez pojazdy taxi i samochody dostawcze, przez co nie spełniały swojej funkcji jako miejsca
krótkiego postoju na czas wysadzania pasażerów. Istniejąca organizacja ruchu pomimo zawężenia przedmiotowego odcinka
drogi, nadal pozwala na krótkotrwałe zatrzymanie się i wysadzenia pasażerów, ale poprzez wymuszenie przejazdu nie
pozwala na długotrwałe parkowanie. Dla dłuższego postoju zarządca terenu wskazuje parking zlokalizowany przy budynku
dworca. Nie ma możliwości wyznaczenia miejsc krótkiego postoju w zatokach autobusowych zlokalizowanych w ciągu ul.
Podwale Grodzkie. W kwestii wyznaczenia miejsc krótkiego postoju w rejonie dworca kolejowego Gdańsk Wrzeszcz - Zarząd
Dróg i Zieleni został zobowiązany do przeanalizowania możliwości wprowadzenie podobnego rozwiązania jakie istnieje przy
dworcu Gdańsk Główny, co poprawi sytuację pasażerów.

Prolongata
uzupełnienia odpowiedzi
terminu do
na interpelację w sprawie 30.11.16
stosunków wodnych i
poziomu wód gruntowych
w Gdańsku
16.11.16 W odpowiedzi przedstawiono tabelę zawierającą zestawienie kwot dotacji, nazw otrzymujących je organizacji oraz tytułów
Piotr Czauderna dotacji i grantów dla
organizacji pozarządowych
zadań publicznych przekazanych do realizacji w latach 2012 – 2016. W zestawieniu nie ujęto krótkiego opisu każdego
udzielonych w latach 2012realizowanego zadania, na który dana organizacja otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej. Przygotowanie opisów
2016
wymagałoby przeanalizowania 3564 ofert i harmonogramów, stanowiących źródło informacji o realizowanych zadaniach, a
następnie wprowadzenia ich do komputera (oferty składane są w formie papierowej).
16.11.16 W odpowiedzi przedstawiono szczegółowo i chronologicznie otrzymywane dane i informacje oraz podejmowane działania
Piotr Czauderna uzupełnienia odpowiedzi
na interpelację w sprawie
wraz z ich uzasadnieniem w związku z zalaniem Gdańska 14 i 15 lipca br.
działań Gdańskich
Melioracji podczas lipcowej
powodzi
Emilia Lodzińska oświetlenia wokół zbiornika 16.11.16 Budowa oświetlenia wokół zbiornika retencyjnego „Srebrniki” może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym
retencyjnego „Srebrniki”
wymagającym wyprzedzająco opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień,
decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Budowa przedmiotowego oświetlenia została umieszczona w programie
potrzeb budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne lata (tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”) na 331 pozycji z ogólnej ilości 508
pozycji. Program „Jaśniejszy Gdańsk” ruszył w 2016 r. i w ramach tego programu oświetlenie we wszystkich lokalizacjach z
przedmiotowego programu powinno zostać pobudowane do końca 2025 r. Program modernizacji: ulic, chodników i
oświetlenia Miasta Gdańska jest realizowany w poszczególnych latach w zależności od dostępnych limitów inwestycyjnych.
18.11.16 Z powodu występujących zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu przy ul. Ogarnej, którego powierzchnia użytkowa wynosi
Anna Kołakowska najmu lokalu przy ul.
Ogarnej
51 m², zainteresowanemu wypowiedziany został najem lokalu ze skutkiem na dzień 31.10.2008 r. Z powodu występujących
zaległości w opłatach z tytułu najmu lokalu przy ul. Biskupiej, którego powierzchnia użytkowa wynosi 84 m², zainteresowanej
wypowiedziana została umowa najmu lokalu ze skutkiem na dzień 31.12.2006 r. Wnioski zainteresowanego z dnia
30.10.2009 r. o przywrócenie tytułu prawnego do lokalu i zainteresowanej z dnia 28.10.2009 r. o przywrócenie tytułu
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303/16

304/16

305/16

306/16
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307/16 Andrzej
Kowalczys

308/16 Wojciech
Błaszkowski
309/16 Andrzej
Kowalczys

prawnego do lokalu zostały rozpatrzone pismami z dnia 6.04.2010 r. odmownie - zgodnie z § 28 ust. 4, 5 Uchwały Nr
XXII/651/04 Rady Miasta w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta Gdańska oraz zasad udzielania pomocy w wynajęciu takich lokali w zasobach Towarzystw Budownictwa Społecznego.
Wyrażona została zgoda na przedstawienie rodzinie zainteresowanych oferty najmu lokalu mieszkalnego z zasobów
Towarzystw Budownictwa Społecznego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole przyjęć interwencji zainteresowanego
w dniu 15.12.2010 r. u Prezydenta Miasta, która dotyczyła spraw związanych z przywróceniem tytułów prawnych do ww. lokali
mieszkalnych, zainteresowany został poinformowany, że można przydzielić jeden lokal na rzecz jego rodziny. Zarówno
zainteresowany, jak również jego pełnomocnik, wyrazili wolę objęcia w najem przez rodzinę zainteresowanych lokalu przy ul.
Ogarnej. W wyznaczonym terminie, tj. do 2.03.2011 r., zainteresowani nie dostarczyli protokołu zdawczo-odbiorczego lokalu
przy ul. Biskupiej. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych został zobowiązany do wszczęcia procedur zmierzających do
odzyskania omawianych lokali. Zainteresowany do 9.11.2016 r. nie dostarczył do tut. Urzędu wyroku Sądu Rejonowego w
Gdańsku o ustalenie, że powoda - zainteresowanego i Miasto łączy stosunek najmu lokalu mieszkalnego przy ul. Ogarnej, w
celu jego realizacji. Prawomocne wyroki sądu w sprawach zainteresowanych będą podstawą do wskazania na ich rzecz
lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, w zależności od ustaleń. Dzieci zainteresowanych na podstawie ww.
uchwały, aktualnie mogą ubiegać się (w zależności od uzyskiwanego średniego miesięcznego dochodu) o najem: - lokalu
socjalnego (wynajem na okres 3-ch lat z możliwością przedłużenia umowy najmu na kolejny okres oznaczony jeżeli osoba
ubiegająca się o przedłużenie umowy nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej jej zawarcie), - lokalu mieszkalnego dla
rodzin o niskich dochodach, - lokalu mieszkalnego stanowiącego własność TBS.
21.11.16 Wystąpiono do Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska o uwzględnienie w planie modernizacji na 2017 r. zadania związanego z
inwestycji realizowanych
przez Radę Dzielnicy
kolejnym etapem robót w ramach inwestycji pn. „Budowa boiska piłkarskiego wraz z przebudową budynku na zaplecze
Zaspa Młyniec
szatniowo-sanitarne przy ul. Startowej w Gdańsku”. Rekomendowany przez WRS zakres robót do wykonania w 2017 r. to:
wykonanie ogrodzenia terenu objętego inwestycją, wykonanie monitoringu zewnętrznego w celu zabezpieczenia boiska przed
dewastacją przez osoby postronne, wykonanie zewnętrznego oświetlenia terenu objętego inwestycją. Otrzymano informację,
iż rekomendowany zakres robót wymaga opracowania dokumentacji technicznej, a jego realizacja będzie uzależniona od
posiadanych środków finansowych, które zostały uwzględnione w projekcie planu finansowego na 2017 r. W przekazanym
przez DRMG planie modernizacji na 2017 r. nie ma zabezpieczonego budżetu na wnioskowany zakres prac dotyczący boiska
administrowanego przez ZKPiG 13 przy ul. Startowej 9. Mając na uwadze potrzebę zabezpieczenia mienia administrowanego
przez szkołę, WRS będzie ponownie wnioskował do DRMG o środki na odpowiednie zabezpieczenie istniejącej inwestycji.
nielegalnego parkowania w 22.11.16 Teren przy ul. Do Studzienki jest w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej Podgrodzie. Wystosowane zostanie
okolicy ul. Do Studzienki
pismo do Zarządu Spółdzielni z prośbą o podjęcie wnioskowanych w interpelacji działań.
31C
zalewania domów przy ul. 23.11.16 Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Saur Neptun Gdańsk SA, sieć kanalizacji sanitarnej w ulicach Bażyńskiego i Wita
Bażyńskiego i Wita
Stwosza była poddawana okresowym przeglądom i czyszczeniu. Ostatni przegląd i czyszczenie sieci przy ul. Bażyńskiego
Stwosza
zostało przeprowadzone w dniu 5.11.2016 r. Bezpośrednią przyczyną występowania zalewania piwnic budynków jest brak
wymaganych prawem urządzeń przeciwzalewowych. Obowiązek montowania urządzeń przeciwzalewowych (np. klap
zwrotnych) w skanalizowanych pomieszczeniach piwnicznych nakłada na właścicieli nieruchomości Rozporządzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto, zgodnie z
Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska, do obowiązków Odbiorcy Usług
świadczonych przez SNG SA należy m.in. „zamontowanie na swój koszt niezbędnych urządzeń zabezpieczających przed
cofnięciem się ścieków z sieci kanalizacyjnej; dotyczy to w szczególności przypadku, gdy instalacja znajduje się poniżej
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poziomu ulicy, w której usytuowana jest sieć kanalizacyjna; ryzyko niezamontowania tych urządzeń obciążać będzie Odbiorcę
Usług”. Reasumując, aby budynki przy ulicach Wita Stwosza i Bażyńskiego były właściwie zabezpieczone przed zalaniem
ściekami z sieci kanalizacji sanitarnej, jak i ściekami z instalacji wewnętrznej z wyższych kondygnacji tych budynków, winny
być spełnione odpowiednie warunki, jakie musi spełniać wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej budynku, poprzez
prawidłowe zainstalowanie urządzeń przeciwzalewowych w budynkach i dbałość o stan techniczny tych urządzeń. W br.
została opracowana dokumentacja projektowa dla zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera,
Bażyńskiego, Tetmajera i Kasprowicza". Koszt szacunkowy inwestycji wynosi 11 mln zł. Zadanie to znajduje się w projekcie
"Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich - Miasto Gdańsk", przewidzianym do realizacji w
Wieloletnim Planie Finansowym Miasta Gdańska w latach 2017-2020. W przypadku oszczędności, po przetargach na innych
zadaniach branych pod uwagę w ww. projekcie, zostanie rozważona możliwość wykonania tego zadania w latach 2017 /
2018.
310/16 Agnieszka
Owczarczak

dokończenia realizacji
obiektu sportowego w
rejonie ulic Pilotów i
Startowa
311/16 Marek Bumblis
likwidacji kosza do
koszykówki na placu
pomiędzy ul. Zieloną i
Fundacyjną
312/16 Anna Kołakowska informacji n/t możliwości
udzielenia pomocy polskiej
rodzinie z Białorusi
313/16 Magdalena Olek topoli rosnących w pasie
nadmorskim na obszarze
Brzeźna
314/16 Piotr Gierszewski zlokalizowania biletomatu
na terenie Piecek-Migowa
315/16 Piotr Gierszewski dołączenia do miejskiego
systemu GD@NSKwifi
przystanku „Warneńska”
316/16 Piotr Czauderna szkód po parkowaniu na
pasie zieleni w dniu
1.11.2016 r. oraz
dokończenia skrzyżowania
WZ/Łostowicka
317/16 Piotr Czauderna przyznania abonamentów
parkingowych dla
pracowników obszarów
stref płatnego parkowania

29.11.16

29.11.16

29.11.16

6.12.16

6.12.16
6.12.16

6.12.16

6.12.16
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318/16 Marek Bumblis
319/16 Agnieszka
Owczarczak
Emilia Lodzińska
320/16 Piotr Czauderna

321/16 Beata
Dunajewska

uprzątnięcia nabrzeża
Starej Motławy przy ul.
Lastadia i Kotwiczników
zmiany lokalizacji
kontenerów na odpady
przy ul. Dmowskiego 16
zagrożenia dla ropuchy
szarej wskutek rozbudowy
osiedla VII Dwór i zmiany
mpzp nr 0262
odnowienia placu zabaw
przy Pogotowiu
Opiekuńczym

6.12.16

6.12.16

6.12.16

6.12.16
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