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Wojciech
Błaszkowski

likwidacji znaku
"nakazującego parkowanie
wzdłuż ulicy" przy ul.
Kochanowskiego 59
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Anna Wirska

realizacji zadań programu
wsparcia prokreacji
mieszkańców Gdańska w
latach 2017-2020

Termin
odpo- Odpowiedź
wiedzi
25.01.18 Obecnie obowiązująca organizacja ruchu drogowego, uwzględniająca postój pojazdów na jezdni równoległe do krawężnika,
została wprowadzona na wniosek mieszkańców w 2014 roku, po konsultacji ze Strażą Miejską. Przed ustawieniem znaku D18 z tabliczką T-30 na ul. Kochanowskiego kierowcy parkowali skośnie, jednakże pozostawiali swoje pojazdy zbyt głęboko i w
efekcie dochodziło do uniemożliwienia pieszym korzystania z chodnika oraz niszczenia zieleńca. Potwierdzały to liczne
zgłoszenia wpływające do służb porządkowych. Parkowanie pojazdów odbywało się na jezdni tylko w sposób częściowy,
naruszając przy tym bezpieczeństwo pieszych. Podjęto decyzję o ustawieniu oznakowania wskazującego określony sposób
parkowania pojazdów tj. na jezdni równolegle do jej krawędzi. Mając na względzie bezpieczeństwo ruchu drogowego obecna
organizacja ruchu jest optymalna pod kątem bezpieczeństwa pieszych oraz zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc
parkingowych. Wniosek o zmianę organizacji ruchu drogowego na ul. Kochanowskiego nie może zostać zrealizowany.
Usunięcie znaku D-18 z tabliczką T-30 skutkowałoby ponownym pojawieniem się opisanych problemów.
25.01.18 Jednym z modułów, przyjętego uchwałą nr XL/1117/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 5 czerwca 2017 roku „Programu
wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020”, jest moduł edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia
prokreacyjnego młodzieży. Zgodnie z założeniami, jego celem jest zwiększenie świadomości, podniesienie poziomu wiedzy
oraz promowanie zachowań prozdrowotnych młodzieży gdańskich szkół w zakresie zdrowia prokreacyjnego dotyczących
m.in. planowania rodziny i metod antykoncepcji, budowania relacji w związku, ryzykownych zachowań seksualnych oraz
chorób przenoszonych drogą płciową, przyczyn oraz metod leczenia niepłodności, a także niezbędnych zachowań
zdrowotnych i badań przesiewowych. Miasto nie dysponuje obecnie broszurą czy innymi materiałami, dotyczącymi edukacji
seksualnej. Uwzględnienie w przyjętym Programie modułów: edukacyjnego oraz wsparcia psychologicznego zostało
pozytywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W roku 2017 Miasto ogłosiło następujące
konkursy dotyczące modułu edukacyjnego:
1) 25 lipca 2017 roku na opracowanie programu edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży, w tym m.
in. opracowanie wzorcowego schematu prowadzenia zajęć edukacyjnych wraz z opracowaniem i wydrukiem materiałów
wraz z trzymiesięcznym pilotażem. Na zadanie to nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym konkurs został
unieważniony.
2) 22 września 2017 roku na opracowanie programu edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży, w
tym m. in. opracowanie wzorcowego schematu prowadzenia zajęć edukacyjnych wraz z opracowaniem i wydrukiem
materiałów. W konkursie tym pominięto realizację pilotażu, ze względu na zbyt krótki czas (do końca roku 2017), jaki
pozostałby na jego przeprowadzenie, zmniejszając oczywiście kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W wyniku
dokonanego rozstrzygnięcia, wyłoniono realizatora zadania – Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, z którym 31
października 2017 roku zawarto umowę.
Pomimo informowania o konkursie i zachęcania przez Miasto do udziału m. in. podmiotów zajmujących się naprotechnologią,
złożona oferta była jedyną, jaka wpłynęła na ogłoszenie o konkursie. Zgodnie z treścią umowy, Towarzystwo jest
zobowiązane do złożenia sprawozdania z realizacji umowy, w tym i przygotowanych przez siebie materiałów, do 30 stycznia
2018 roku. Następnie Miasto będzie mogło przeanalizować złożone sprawozdanie, w tym także opracowane materiały i w
zależności od oceny, przyjąć je bądź zwrócić się o dokonanie ewentualnych korekt, uzupełnień czy wyjaśnień. Dopiero po
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przyjęciu sprawozdania, Miasto będzie dysponowało opracowanymi materiałami czy publikacjami, wydanymi w związku z
realizacją zadania. Po przyjęciu materiałów i sprawozdania, Miasto planuje podjęcie dalszych działań w zakresie wdrażania
modułu edukacji, w tym ogłoszenia konkursu na realizację zajęć dla uczniów, z wykorzystaniem przygotowanych materiałów.
Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Towarzystwa, prezentowany w mediach egzemplarz broszury pn. „Zdrovve Love”
został wykorzystany oraz jest powielany i rozpowszechniany bezprawnie, bez jakiejkolwiek wiedzy i zgody obecnego
dysponenta tego materiału.
Łukasz Hamadyk bezpieczeństwa
29.01.18 W tunelu w ostatnim okresie występowały liczne dewastacje instalacji oświetleniowych (niszczenie okablowania zasilającego
mieszkańców w tunelu
oprawy oświetleniowe wraz ze zniszczeniem samych opraw). W każdym przypadku firma utrzymująca oświetlenie na terenie
prowadzącym do ul. Żabi
Gdańska przywracała sprawność oświetlenia. Po kolejnej dewastacji w dniu 11.01.2017 r. wymieniono istniejące oprawy
Kruk
oświetleniowe na oprawy o obudowie wandaloodpornej (oświetlenie tunelu uruchomiono dnia 15.01.2018 r.). Z uwagi na fakt,
że nie uchroniło to przed kolejnym ich zniszczeniem, podjęto decyzję o zamontowaniu dodatkowych krat lub dedykowanych
osłon z drutu osłaniających oprawy, co powinno ograniczyć kolejne akty wandalizmu. Realizacja planowana jest do
wykonania do dnia 05.02.2018 r. Po ostatniej dewastacji opraw w dniu 23.01.2018 r. sprawę zgłoszono na Policję. Wykonanie
prac związanych z odbudową uszkodzonego w wyniku wypadku muru okalającego wyjście z przejścia podziemnego dla
pieszych na przystanek prowadzący w kierunku Stogów zaplanowano na I połowę 2018 r.
Łukasz Hamadyk budynku mieszkalnego przy 29.01.18 W dniu 20.05.2016 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego wniosek o wynajem lokalu mieszkalnego. Jako osoba uprawniona do
ul. Kolonia Jordana
wspólnego zamieszkiwania został wskazany współmałżonek. W uzasadnieniu wniosku wskazywano na niedostateczne
warunki mieszkalne oraz zły stan techniczny zajmowanego lokalu i w związku z tym proszono o przydział lokalu, w którym
będzie można godnie mieszkać. Jednym z załączników do wniosku było zaświadczenie GZNK, BOM nr 8 z 05.05.2016 r., w
którym stwierdzono, że wnioskodawca zamieszkuje przy ul. Kolonia Jordana w charakterze użytkownika, a zaświadczenie
zostaje wydane celem przepisania uprawnień do lokalu po zgonie ojca. Z załączonej dokumentacji wynikało, że ani
wnioskodawca, ani współmałżonek, nie dysponują i nie dysponowali tytułem prawnym do lokalu. W takiej sytuacji nie było
możliwe rozpatrywanie wniosku w kontekście przyznania lokalu zamiennego. Prowadzone w sprawie czynności były
w głównej mierze nastawione na analizę ewentualnego wstąpienia z mocy prawa przez wnioskodawcę w stosunek najmu po
zgonie. W toku prowadzonego postępowania wyjaśniającego ujawniły się poważne wątpliwości co do wspólnego
zamieszkiwania w zajmowanym lokalu do chwili śmierci poprzedniego najemcy. W świetle powyższego, sprawa podlega
analizie pod kątem spełnienia przesłanek z § 27 ust. 8 Uchwały Nr XXII/651/04 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004
roku 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 Zgodnie
z zapisem ww. uchwały „w przypadkach szczególnie uzasadnionych społecznie Prezydent Miasta Gdańska może wyrazić
zgodę na zawarcie umowy najmu lokalu z osobami, które złożyły wniosek o zawarcie umowy najmu zajmowanego bez tytułu
prawnego lokalu również po dniu 31 marca 2006r., z pominięciem zasad określonych w niniejszym paragrafie - po
zasięgnięciu opinii właściwej Komisji Rady Miasta Gdańska”. Jeżeli potwierdzi się zaistnienie takiego szczególnie
uzasadnionego społecznie przypadku uzasadniającego nawiązanie najmu dotychczas zajmowanego lokalu, wówczas w
dalszej kolejności będzie rozpatrywana sprawa zapewnienia lokalu zamiennego.
Emilia Lodzińska wymiany oświetlenia przed 29.01.18 Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Baczyńskiego może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym
budynkiem przy
wyprzedzająco opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń,
ul. Baczyńskiego 12
w tym pozwolenia na budowę. Z uwagi na stan techniczny infrastruktury oświetleniowej na wskazanym rejonie oraz brak
i ul. Wrzeszczańskiej
możliwości uzyskania parametrów fotometrycznych zgodnych z obowiązującymi obecnie przepisami, wymiana przedmiotowej
infrastruktury oświetleniowej została ujęta w programie budowy oświetlenia w Mieście Gdańsku na kolejne lata tzw.
„Jaśniejszy Gdańsk”. Budowa oświetlenia na ulicy Baczyńskiego w tym również przy budynku nr 12 oraz za budynkiem od
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strony ul. Wrzeszczańskiej znajduje się na pozycji 143, oznacza to, że oświetlenie uliczne powinno zostać wybudowane do
końca 2019 r. Dla wskazanej lokalizacji zostały wydane warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w
użytkowanie oświetlenia. Na dzień dzisiejszy nie są planowane prace związane z modernizacją istniejących słupów i opraw z
uwagi na planowaną na przyszły rok budowę nowej infrastruktury oświetleniowej. Będą przeprowadzane jedynie bieżące
naprawy istniejącego oświetlenia w przypadku wystąpienia uszkodzeń.
Emilia Lodzińska oświetlenia ul. Dolne Młyny 29.01.18 Zarówno poprawa stanu technicznego drogi jak i budowa oświetlenia może być zrealizowana jedynie w procesie
od Potokowej (dojazd do os.
inwestycyjnym wymagającym opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień,
Nowiec)
decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Inwestycja swym zakresem winna w szczególności obejmować
przebudowę obiektu mostowego na potoku Strzyży z dostosowaniem go do układu przeciwpowodziowego Gdańska, a w
następnej kolejności przebudowę nawierzchni, budowę chodników i oświetlenia. Zgodnie z obowiązującymi zasadami
realizacja zadań inwestycyjnych jest możliwa w ramach procedur określonych dla Bazy Priorytetów Inwestycyjnych po
zabezpieczeniu środków w budżecie Gdańska w poszczególnych latach. Przedmiotowy fragment ul. Dolne Młyny zostanie
wpisany do „Programu modernizacji i przebudowy ulic na terenie miasta Gdańska”. Uzupełnienie oświetlenia na całej ulicy
Dolne Młyny polegające na budowie nowych punktów świetlnych zostało już przewidziane w programie budowy oświetlenia w
mieście Gdańsku, tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”. Do czasu realizacji powyższych programów zobowiązano GZDiZ do bieżących
napraw nawierzchni i likwidacji ubytków.
Emilia Lodzińska montażu dodatkowych
29.01.18 Montaż ławek przy ul. Baczyńskiego nr 10 i nr 12 nastąpi w I kwartale 2018 r. Kosze zostaną ustawione przez GZDiZ na placu
ławek i koszy na śmieci przy
zabaw usytuowanym przy ul. Bohomolca 2.
ul. Baczyńskiego 10 i 12
oraz na placu zabaw
Mateusz Skarbek poprawy bezpieczeństwa na 31.01.18 Docelowa organizacja ruchu funkcjonująca na przedmiotowym odcinku Traktu Konnego w sposób czytelny określa
Trakcie Konnym (od
dopuszczalną prędkość, z jaką mogą poruszać się pojazdy. Naprawa nawierzchni w znacznym stopniu przyczyni się do
ul. Śniadeckich do
poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w tej części miasta. Biorąc pod uwagę, że główną przyczyną zdarzeń drogowych
ul. Chodowieckiego)
w tym miejscu jest nieprzestrzeganie przez kierujących przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, polecono podległym
służbom omówienie problemu na jednym z posiedzeń Komisji do Spraw Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego,
odbywających się przy udziale przedstawiciela Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Wystąpiono do WRD
KMP w Gdańsku z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie niebezpiecznych sytuacji na Trakcie Konnym.
Wojciech
naprawy płyty schodowej na 31.01.18 Płyta schodowa na Długim Pobrzeżu została naprawiona w dniu 24.01.2018r.
Błaszkowski
Długim Pobrzeżu (przed ul.
Chlebnicką)
Marek Bumblis
oczyszczenia ścian tunelu 31.01.18 Usuwanie nielegalnego graffiti z powierzchni obiektów, które nie są objęte monitoringiem wizyjnym skutkuje wykonaniem na
pod Błędnikiem
nich kolejnych nielegalnych rysunków (jako przykład można wskazać wiadukt nad torami kolejowymi w ciągu Al. Żołnierzy
Wyklętych, gdzie „do zera” usunięto z przyczółków i filarów nielegalne graffiti, a po około 2-3 tygodniach powstało nowe).
Ciągłe czyszczenie powierzchni jest czynnością kosztowną, a z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, Miasto nie jest
w stanie ustawicznie usuwać nielegalnych graffiti. Usuwanie „malowideł” wykonywane jest natomiast każdorazowo
w przypadku rysunków i napisów obraźliwych oraz wulgarnych. Zobowiązano GZDiZ do złożenia wniosku do Bazy Priorytetów
Inwestycyjnych dotyczącego budowy monitoringu wizyjnego obejmującego swym zasięgiem tunel „Kupiecka”. Do czasu
wykonania systemu kamer obejmujących swym zasięgiem przedmiotowy tunel dla pieszych, GZDiZ w pierwszym etapie
planuje usunięcie graffiti z najbardziej wyeksponowanych części przejścia.
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Agnieszka
oświetlenia i monitoringu na 31.01.18 Cmentarz Pomnik Bohaterów Zaspa na mocy ustawy z dnia 28 marca 1933 roku o grobach i cmentarzach wojennych
Owczarczak
Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu
znajduje się pod opieką Państwa. Na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Pomorskim Miastem,
Emilia Lodzińska na Zaspie
administratorem Cmentarza jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, który utrzymuje m.in. wskazany obiekt ze środków
finansowych przekazanych przez Wojewodę. Wszelkiego typu inwestycje, prowadzone na tym Cmentarzu, finansowane są ze
środków budżetu państwa. W związku z powtarzającymi się w ostatnim czasie na terenie cmentarza aktami wandalizmu w
dniu 12.01.2018r. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. przedstawiciel Wojewody Pomorskiego, Straży Miejskiej i
Policji oraz przedstawiciele GZDiZ i WBiZK Urzędu Miejskiego. W trakcie spotkania omówionych zostało kilka propozycji
zabezpieczenia cmentarza przed dalszą dewastacją m.in. poprzez zainstalowanie monitoringu wizyjnego, oświetlenie
cmentarza czy założenie fotopułapek. W gestii Wojewody Pomorskiego pozostaje wybór metody zabezpieczenia cmentarza
przed kolejnymi aktami wandalizmu oraz sfinansowanie tej inwestycji. Do czasu podjęcia decyzji, przedstawiciele Policji i
Straży Miejskiej w Gdańsku zobowiązali się zwiększyć ilość patroli kontrolujących teren cmentarza. Zobowiązano GZDiZ do
poinformowania o ostatecznych ustaleniach w tej sprawie.
Jacek
uruchomienia komunikacji
01.02.18 Sprawa połączenia autobusowego z tym osiedlem była analizowana w 2016 r. ZTM analizował przebieg linii autobusowej
Teodorczyk
publicznej z Osiedlem
przez osiedle Nowiec i przeprowadził kilka wizji lokalnych na jego terenie. Układ drogowy osiedla nie posiada żadnego innego
Nowiec
miejsca do zawracania autobusu niż tzw. „pętlę uliczną” tj. przez ul. Wichrowe Wzgórze. Ulica Wichrowe Wzgórze jest
własnością prywatną, w związku z tym wystąpiono do zarządcy drogi – firmy Gestor z pytaniem o wyrażenie zgody na
przejazd autobusów i wykonaniem własnej infrastruktury przystankowej. W wyniku konsultacji, liczni mieszkańcy jako
współwłaściciele ulicy nie wyrazili zgody na uruchomienie linii autobusowej przebiegającej przez ul. Wichrowe Wzgórze.
Z uwagi na protesty jak i brak pozytywnego stanowiska zarządcy drogi, prace projektowe linii autobusowej zostały
wstrzymane.
Mateusz Skarbek ponownej informacji
01.02.18 Działania Straży Miejskiej dotyczące nieprawidłowego postoju pojazdów w Strefach Płatnego Parkowania zostały wpisane
dotyczącej stref płatnego
jako zadanie priorytetowe w 2018 r. W styczniu podjęto 337 interwencji w stosunku do kierujących nie przestrzegających
parkowania i działalności
przepisów w Strefie Płatnego Parkowania. 89 kierujących ukarano mandatami karnymi, w stosunku do 88 kierujących
Straży Miejskiej
zastosowano pouczenia, wystawiono 160 wezwań, 1 wniosek o ukaranie skierowano do sądu. Poza ww. działaniami,
funkcjonariusze SM wykonują również inne zadania wynikające z ich uprawnień. Przejazd strażników radiowozem Straży
Miejskiej w SPP i nie zatrzymanie się przy nieprawidłowo zaparkowanym pojeździe, nie świadczy o zaniedbaniu strażników
lub niechęci do podjęcia interwencji. Służba strażników miejskich w opisanej strefie obejmuje szeroki wachlarz działań
prewencyjnych oraz interwencji zlecanych, które w ramach dostępnych sił i środków muszą być na bieżąco realizowane.
Wyeliminowanie nieprawidłowego postoju pojazdów w strefach płatnego parkowania jest zadaniem priorytetowym,
wpisującym się w politykę parkingową realizowaną przez Miasto.
Mateusz Skarbek możliwości remontu
01.02.18 Gdańsk przeznacza znaczną część środków budżetowych na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. W sposób ciągły
pływalni przy SP Nr 42
planowana jest modernizacja istniejących i budowa kolejnych obiektów sportowych, jednak potrzeby modernizacyjne
przekraczają możliwości finansowe Miasta. Na zlecenie DRMG opracowano dokumentację projektową, a także pozwolenie na
budowę dla modernizacji basenu przy SP nr 42, ul. Czajkowskiego 1. Dokumentacja projektowa obejmuje m.in. modernizację
basenu, modernizację pomieszczeń sanitarno – szatniowych (szatnie damskie, męskie i rodzinne), a także modernizację
wentylacji mechanicznej w części basenowej oraz sali gimnastycznej. Szacowany koszt robót według dokumentacji
projektowej wynosi:
 modernizacja basenu wraz z wentylacją i technologią basenową ok. 3,6 mln zł;
 modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego ok. 2 mln zł brutto;
 wyposażenie ruchome ok. 0,25 mln zł brutto.
Plan finansowy DRMG na rok 2018 nie obejmuje realizacji przedmiotowego zadania. Zadanie zostanie ujęte w propozycji
4

22/18

Mateusz Skarbek objęcia kamerami
monitoringu miejskiego
kolejnych obszarów
dzielnicy Śródmieście
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planu modernizacji palcówek oświatowych na rok 2019. Realizacja inwestycji uzależniona będzie od ilości środków
finansowych przewidzianych na prace modernizacyjne w placówkach oświatowych, z uwzględnieniem zadania
priorytetowego, jakim w latach 2018-2019 jest przeprowadzenie kolejnych etapów prac dotyczących dostosowania
infrastruktury szkół do zmiany systemu oświaty.
01.02.18 Budżet inwestycyjny na monitoring wizyjny na rok 2018 r. został już zaplanowany. Obejmuje on instalację nowych kamer
przede wszystkim w rejonie Wrzeszcza – ulice Hallera i Partyzantów wraz z przystosowaniem do sterowania i archiwizacji
obrazu w studiu w Komisariacie III Policji oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu z terenu całego miasta. Cykl
inwestycyjny rozbudowy systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w rejonie Głównego Miasta obejmujący projektowanie i
wykonawstwo należy planować przynajmniej na dwuletni okres, ze względu na uzgodnienia z Miejskim i Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków oraz nadzorem prac budowlanych wykonywanym przez Nadzór Archeologiczny. Rozbudowa
systemu miejskiego monitoringu wizyjnego na terenie Śródmieścia zostanie wpisana do budżetu na 2019 r. Dokładne
lokalizacje usytuowania punktów kamerowych zostaną ustalone po szczegółowej konsultacji z Komendą Miejską Policji.
01.02.18 Nie ma możliwości zagospodarowania stawu w ramach środków inwestycyjnych bez wcześniejszej modernizacji tego
zbiornika i przystosowania go do funkcji retencyjnej. Zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2014, pierwszy etap
zagospodarowania wykonany na fragmencie działki nr 414/4 obr. 53 obejmował: wycinkę i karczowanie drzew i krzewów,
odtworzenie tras i punktów wysokościowych, wykonanie nawierzchni mineralnych i żwirowych, plantowanie i humusowanie
skarp, obsianie trawą, oczyszczenie stawu, montaż materacy i koszy gabionowych, palisad z drewnianych kołków, faszyny
kokosowej, maty kokosowej, montaż ławek, ustawienie koszy na śmieci, montaż zestawu do ćwiczeń. Koszt prac wyniósł 261
122 zł. Urządzona cześć terenu znajduje się w administracji GZDiZ. Pozostała część działki jako teren niezagospodarowany,
jest utrzymywany przez tę jednostkę interwencyjnie. Stałym utrzymaniem czystości i koszeniem traw objęto również fragment
terenu nieurządzonego zlokalizowanego na północno – zachodnim brzegu zbiornika. Koszenie wykonywano raz w miesiącu w
okresie wegetacji. W latach 2015, 2016 i 2018 propozycja dalszego zagospodarowania przedmiotowego terenu była
zgłaszana do kolejnych edycji Budżetu Obywatelskiego. Jednak w żadnej z tych edycji nie uzyskało odpowiedniego poparcia
w głosowaniu.
01.02.18 Do sporządzania planu przystąpiono uchwałą nr XXXVIII/1015/17 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2017 r. Cały
obszar planu objęty jest Gminnym Programem Rewitalizacji. Dla całego obszaru obowiązują dwa miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego: Nowy Port Zachód z 2003 roku oraz Młyniska - Letnica z 2002 roku, które dla
przedmiotowego terenu ustalają przeznaczenie usługowe, produkcyjno-usługowe i mieszkaniowe, a także wyznaczają
rezerwy terenu pod realizację nowego układu drogowego – ulicy tzw. Nowej Wyzwolenia oraz fragmentu ulicy Letnickiej.
Głównym celem planu jest weryfikacja ustaleń obowiązującego planu głównie w zakresie projektowanego w tym rejonie
układu komunikacyjnego. Od momentu uchwalenia ww. planów korekcie uległa koncepcja obsługi drogowej
niezagospodarowanych terenów na granicy Nowego Portu i Letnicy. Obecna koncepcja zakłada bardziej racjonalne (ze
względu na własność gruntów) przeprowadzenie projektowanych w tym rejonie dróg. O likwidację przebiegu projektowanej
ulicy Letnickiej, korektę przebiegu projektowanej tzw. Nowej Wyzwolenia oraz zmianę przeznaczenia części działki obecnie
przeznaczonej w planie pod funkcje produkcyjno-usługowo-składowe wnioskował również właściciel części tego terenu (I
wniosek z 2007 r., powtórzony w 2010 r.). Obecnie trwają prace koncepcyjno-projektowe nad przedmiotowym planem.
Badane są możliwości zmiany planowanych do tej pory na części terenu funkcji usługowych i przemysłowych i realizacji w tym
terenie funkcji mieszkaniowej bądź mieszkaniowo – usługowej, jako wzmocnienie procesu rewitalizacji poprzez uzupełnienie
tkanki miejskiej nową zabudową. Zgodnie z obwieszczeniem Prezydenta Miasta Gdańska, o podjęciu przez Radę Miasta
Gdańska uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego planu, zamieszczonym w Gazecie Wyborczej 10
maja 2017 roku, termin składania wniosków do planu (oraz prognozy) upłynął 8 czerwca 2017 roku. W ramach powyższej
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procedury właściciel gruntów prywatnych złożył pismo, w którym wnioskował jedynie o umożliwienie realizacji na jego
działkach zabudowy mieszkaniowej o konkretnej ilości kondygnacji. Dopiero w grudniu ubiegłego roku złożył pismo wraz z
alternatywną (w stosunku do koncepcji Biura Rozwoju Gdańska) propozycją układu komunikacyjnego w granicach planu.
Koncepcja ta była szczegółowo analizowana i dodatkowo konsultowana z GZDiZ. Przewiduje się, że w drugiej połowie roku
projekt planu zostanie skierowany do uzgodnień. Po uzyskaniu wszystkich uzgodnień projekt planu zostanie wyłożony do
publicznego wglądu. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w trakcie wyłożenia oraz 14 dni po
wyłożeniu będzie możliwość składania uwag do projektu planu.
Wielka Aleja Lipowa objęta jest stałym utrzymaniem przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. W ramach zabiegów
pielęgnacyjnych realizowane są prace ogrodnicze w pasie drogowym Al. Zwycięstwa (koszenie, wiosenne i jesienne grabienie
liści, renowacja trawników) oraz prace związane z utrzymaniem drzewostanu. Pod koniec 2017 r. wykonano przegląd
techniczny drzewostanu w Wielkiej Alei Lipowej (wzorem lat ubiegłych). Przegląd ma na celu wytypowanie drzew, których
stan techniczny stanowi zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. 4.09.2017 r. wystąpiono do Miejskiego Konserwatora
Zabytków z wnioskiem o wydanie decyzji na usuniecie 19 szt. drzew w pasie drogowym Al. Zwycięstwa, podając jako
przyczynę usunięcia fakt obumarcia drzew. Wniosek jest aktualnie procedowany. Zarządzeniem Nr 2115/17 Prezydenta
Miasta Gdańska z dnia 12.12.2017 r. powołano Radę Wielkiej Alei Lipowej w Gdańsku. Celem pracy Rady jest służenie
głosem doradczym dla Prezydenta i jednostek miejskich zajmujących się bieżącym utrzymaniem Wielkiej Alei oraz planowaną
rewaloryzacją obiektu. Rewaloryzacja Wielkiej Alei Lipowej jest wpisana w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych do roku 2023
jako „przedsięwzięcie do zaprogramowania”.
Miasto w obecnym okresie realizuje lub już zrealizowało cztery miejskie baseny. Basenami zakończonymi i obecnie już
użytkowanymi są baseny przy SP w Kokoszkach i SP w dzielnicy Osowa. W styczniu br. przekazano do użytkowania
następny basen położony w dzielnicy Stogi przy SP przy ul. Stryjewskiego. Czwartym basenem jest basen w dzielnicy Orunia
przy ul. Smoleńskiej, którego budowa zostanie zakończona w bieżącym roku. Taka liczba basenów powstająca w mieście
była zrealizowana ogromnym kosztem finansowym. Obecnie przygotowywany jest projekt przedsięwzięcia w ramach
partnerstwa publiczno-prywatnego budowy pływalni w Gdańsku Wrzeszczu na rogu ulic Kościuszki i Al. Legionów.
Zakończono negocjacje z potencjalnymi oferentami odnośnie warunków zawarcia umowy na realizację przedmiotowego
zadania w formule PPP i trwa proces przygotowania zaproszenia do skłaniania ofert. Termin do składnia ofert upłynie z
końcem kwietnia 2018 r.
Ze względu na znaczną odległość słupów oświetleniowych, które są posadowione w pasie rozdziału dwupasmowej ul. Jana
Pawła II oraz pobliskie zadrzewienie, nie ma możliwości oświetlenia Pomnika z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury
oświetleniowej. Oświetlenie obelisku może być zrealizowane jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio
opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym
pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacja zadań inwestycyjnych jest możliwa w ramach
procedur określonych dla Bazy Priorytetów Inwestycyjnych po zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta. Pomnik zostanie
umieszczony w wykazie potrzeb inwestycyjnych z zakresu iluminacji zabytków Gdańska.
Usługa flagowania z okazji świąt państwowych oraz uroczystości miejskich i okolicznościowych w Gdańsku realizowana jest
przez GZDiZ, który odpowiada za dekoracje ciągów ulicznych oraz masztów flagowych na cmentarzach wojennych i przy
pomnikach zgodnie z protokołem flagowym, oraz harmonogramem flagowania na obecny rok. Od dnia 01.06.2016r r. maszty
flagowe w tej lokalizacji dekorowane są w sposób ciągły flagą państwową i Unii Europejskiej. Z informacji przekazanych przez
GZDiZ wynika, że w dniu 03.01.2018r.,w trakcie wymiany stałych ekspozycji flag na Placu Gustkowicza, stwierdzona została
dewastacja systemu linek nośnych w masztach flagowych. Nie stwierdzono jednak konieczności wymiany flag na nowe.
Wymiana zniszczonych elementów masztów następuje przy użyciu podnośnika koszowego, bądź przez położenie masztów
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flagowych na ziemi. W związku ze złymi warunkami atmosferycznymi oraz ograniczeniami wynikającymi z przepisów bhp w
zakresie użycia podnośnika dopiero w dniu 26.01.2018 r. flagi zostały wymienione.
02.02.18 Lokalizacja w/w inwestycji znajduje się w granicach obszaru układu urbanistycznego Gdańska, wpisanego do rejestru
zabytków pod numerem 8-15, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 11.10.1947 r.; w granicach obszaru
zespołu umocnień Biskupiej Górki, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 266-475 decyzją Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z dnia 14.06.1968 r. oraz zespołu Reduty Biskupiej Górki, wpisanego do rejestru zabytków pod
numerem 267-476 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 14.06.1968 r. oraz w obszarze uznanym
zarządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z 8 września 1994 r. za pomnik historii. Projekt budowlany pn. „Budowa
zabezpieczeń przeciwosuwiskowych skarp w rejonie Biskupiej Górki”, datowany na październik 2015 r., autorstwa dr inż.
Marcina Blockusa, uzyskał pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków na mocy decyzji z dnia 12.11.2015 r. Projekt ten zakłada wykonanie trzech zejść eksploatacyjnych w postaci stopni
skarpowych z prefabrykowanych elementów betonowych, układanych na stabilizowanym podłożu, przy ulicy Na Stoku:
1 - na tyłach budynku nr 14
2 - przy północnej ścianie tylnej części budynku nr 23 (jako schody dwubiegowe)
3 – w obrębie południowo-wschodniego narożnika budynku nr 25 (w miejscu istniejących schodów).
Z uzyskanych informacji, wynika, że: (…)„materiał z demontażu schodów (bloki kamienne) w chwili obecnej jest składowany
na budowie, ale zgodnie z zapisami kontraktu zostanie przekazany przez Wykonawcę robót do GZDiZ. Ponadto DRMG
informuje, że granitowe schody zlokalizowane na skarpie za budynkami ul. Na Stoku 23 i 25 pozostaną na skarpie w stanie
nienaruszonym.” Odrestaurowanie schodów na Zroślaku nie jest przedmiotem w/w zamierzenia inwestycyjnego.
02.02.18 W chwili obecnej obiekt ten nie pełni funkcji zbiornika retencyjnego, zaś kanalizacja deszczowa odprowadzająca wody
opadowe do stawu z terenu osiedla położonego powyżej stawu jest w złym stanie technicznym i nie jest siecią miejską.
Zgodnie z opracowaną przez Gdańskie Wody w roku 2011 „Koncepcją programowo-przestrzenną odprowadzenia wód
opadowych ze zlewni Potoku Siedleckiego (Etap II)” aby przystosować staw do funkcji retencyjnej należy przebudować
kanalizację deszczową powyżej stawu na długości ca 300 m, włączając do zbiornika odwodnienie części ul. Rakoczego oraz
wybudować rurociąg o długości ca 50 m, odprowadzający nadmiar wód ze zbiornika do kanalizacji deszczowej w ul.
Piekarniczej. Należy również wykonać niezbędne prace w czaszy zbiornika. Koszt tych prac szacuje się ca 3,0 mln zł.
Inwestycje z zakresu odprowadzania wód opadowych i ochrony przeciwpowodziowej wykonywane są w ramach zadania
Gdański Program Przeciwpowodziowy (GPP) oraz projektu unijnego „Systemy gospodarowania wodami opadowymi na
terenach miejskich – Miasto Gdańsk”. Projekt unijny jest w tej chwili realizowany i nie ma możliwości jego rozszerzenia. Na
zadaniu GPP zgodnie z obowiązującą WPF do dyspozycji ca 19,1 mln zł (13.726.900 zł w roku 2018 i 5.400.000 zł w roku
2019). W odpowiedzi podano wykaz inwestycji przygotowywanych w zakresie GPP. Szacunkowa wartość zadań wynosi ca 80
mln zł i kilkukrotnie przekracza środki zabezpieczone w WPF. Zadania te powiązane są z innymi planowanymi przez Miasto
inwestycjami, jak np. budowa szkoły w rejonie ul. Jabłoniowej, budowa ul. Nowej Świętokrzyskiej, przebudowa infrastruktury
tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego i Nowotnej (w ramach GPKM IVA) lub mają kluczowy charakter dla poprawy
stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta. Przy ewentualnych oszczędnościach w projekcie unijnym w pierwszej
kolejności będzie brana pod uwagę budowa zbiorników retencyjnych na Potoku Oruńskim, Kowalskim oraz Strzyży. W
ramach Budżetu Obywatelskiego zagospodarowano teren w sąsiedztwie zbiornika przy ul. Piekarniczej. Prace obejmowały:
wycinkę i karczowanie drzew i krzewów, odtworzenie tras i punktów wysokościowych, wykonanie nawierzchni mineralnych i
żwirowych, plantowanie i humusowanie skarp, obsianie trawą, oczyszczenie stawu, montaż materacy i koszy gabionowych,
palisad z drewnianych kołków, faszyny kokosowej, maty kokosowej, montaż ławek, ustawienie koszy na śmieci, montaż
zestawu do ćwiczeń. Koszt prac wyniósł 261 122 zł. Na obecnym etapie realizacji inwestycji nie ma możliwości włączenia
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dostosowania do funkcji retencyjnej stawu w rejonie ul. Piekarniczej do GPP ani do „listy rezerwowej” zadań projektu
unijnego.
06.02.18 Działka 674 obręb 44 stanowi teren miejski ogólnodostępny. Nie ma podstaw formalnych do ograniczania komukolwiek
dostępu do terenu stanowiącego własność publiczną. W związku z powyższym nie ma możliwość ustawienia znaków
preferujących jedną z grup społecznych, jaką są mieszkańcy danego budynku. Mieszkańcy budynku Kochanowskiego 114120 stanowią wspólnotę mieszkaniową, której przysługuje prawo roszczenia do Miasta o wydanie w formie wykupu terenu
przyległego tj. części działki nr 674 obręb 44. Z uwagi na złożone procedury związane z wykupem terenu przyległego, GZNK
SZB zawiera dzierżawy, do czasu wykupu, w formie umów cywilnoprawnych. Zarządca WM Kochanowskiego 114-120 GESTIA sp. z o.o. był wielokrotnie wzywany do uregulowania stanu prawnego nieruchomości budynkowych wspólnot
mieszkaniowych, którymi zarządza. W przypadku WM Kochanowskiego 114-120 wezwania te pozostały bez odpowiedzi. Z
formalnego punktu widzenia nie ma przeszkód do wydzierżawienia części działki zaplecza podwórzowego na rzecz WM
Kochanowskiego114-120, a następnie wyrażenia zgody na ograniczenie dostępu do terenu dzierżawionego wyłącznie na
rzecz dzierżawców, czyli mieszkańców i służb komunalnych.
07.02.18 Udzielono szczegółowej 8-stronicowej odpowiedzi.

07.02.18 Zamówiona przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska dokumentacja zawierać będzie wielowariantową koncepcję
programowo-przestrzenną, która zostanie zaprezentowana m. in. Radnym Dzielnic Wrzeszcz Dolny i Brzeźno celem
omówienia i wypracowania najlepszego możliwego rozwiązania, które posłuży do przygotowania projektu budowlanego.
Beata M.Wierzba możliwości wykupu
07.02.18 Strefa Płatnego Parkowania wprowadzana jest w celu zmniejszania deficytu miejsc postojowych oraz zwiększania rotacji
abonamentu w strefie
parkujących pojazdów. Dzięki wprowadzeniu poboru opłat następuje ograniczenie ruchu pojazdów na ulicach, a tym samym
płatnego parkowania na
poprawia się jakość życia mieszkańców oraz wzrasta jakość obsługi transportowej. Obecnie wypracowane rozwiązania
czas krótszy niż miesiąc dla
pozwalają w znacznym stopniu połączyć potrzeby wszystkich użytkowników dróg, jednocześnie ruch ten porządkując.
firm budowlanych
Zgodnie z przepisami, pobór opłaty może odbywać się wyłącznie w pasie drogi publicznej, część kierowców chcąc uniknąć
opłat, szuka miejsc postojowych na drogach wewnętrznych i podwórzach. Spowodowało to, że wspólnoty mieszkaniowe
zaczęły dostrzegać potrzebę uporządkowania w zakresie parkowania terenów wokół swoich nieruchomości, co dało
pozytywny efekt w postaci poprawy estetyki tych miejsc. Stawki jednorazowych opłat oraz abonamentów określone zostały
uchwałą Rady Miasta Gdańska. Rodzaj opłat i stawki podlegają bieżącym zmianom wynikającym z regulacji przepisów na
poziomie ustawy ale również z potrzeb użytkowników korzystających ze stref płatnego parkowania. Przykładem są zmiany w
zakresie stawek abonamentowych. W przypadku potrzeby opłacenia postoju pojazdu w strefie płatnego parkowania na czas
kilku czy kilkunastu dni, istnieje możliwość uiszczenia takiej opłaty w parkometrze. W takim przypadku parkometr wskaże datę
i godzinę do której postój pojazdu został opłacony. Obecnie obowiązujące stawki oraz okres ich obowiązywania są wynikiem
kompromisu, którego celem jest zapewnienie potrzeb parkingowych wszystkich uczestników ruchu i koniecznej z tego
powodu rotacji parkingowej.
Dorota Dudek
wysokich słupów
12.02.18 Słupy realizowane są w związku z uzyskaną w dniu 26 lutego 2016r. przez Energa Operator S.A., decyzją o pozwoleniu na
energetycznych
budowę dwutorowej napowietrznej linii wysokiego napięcia na odcinku od GPZ Maćkowy do istniejącego słupa relacji Pruszcz
budowanych w okolicy ul.
Gdański – Straszyn. Przebieg linii napowietrznej został ustalony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego z
Starogardzkiej
2004 r., 2005 r. i 2007 r. Na podstawie tych planów realizowane były również osiedla mieszkaniowe i zabudowa indywidualna
w tym rejonie. Zatwierdzone projekty zagospodarowania terenu tych osiedli uwzględniały strefę ochronną od linii
napowietrznej. Wnioskowany przez mieszkańców, szczególnie Wspólnoty Mieszkaniowej „Osiedle Kazimierz”, wariant
poprowadzenia linii w formie kablowej był obszernie analizowany w toku przeprowadzonej oceny oddziaływania na
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36/18

Beata M.Wierzba możliwości wykupu
abonamentu w strefie
płatnego parkowania dla
firm, które mają siedziby
tam, gdzie podwórza są
zagospodarowane przez
wspólnoty mieszkaniowe

37/18

Beata
Dunajewska

defibrylatora w budynku
Rady Miasta Gdańska

środowisko oraz obszary Natura 2000, zakończonej wydaniem 1 lutego 2011 r. przez RDOŚ decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach. Tym samym organ administracji architektoniczno - budowlanej pozbawiony jest kompetencji, aby
samodzielnie badać środowiskowe uwarunkowania pozwalające na realizację przedsięwzięcia i wyprowadzać wnioski
odmienne od tych, które zaprezentował organ administracji, kompetentny do wydania decyzji środowiskowej. Określone w
obowiązujących planach miejscowych dopuszczalne maksymalne wysokości zabudowy odnoszą się do budynków. Słup
energetyczny, jako element sieci energetycznej, nie jest budynkiem. Mieszkańcy ulicy Starogardzkiej, jak również dzielnicy
Olszynka, brali udział w postepowaniach administracyjnych prowadzonych w ramach spornej inwestycji (decyzja
środowiskowa, pozwolenie na budowę). Składali sprzeciwy, odwołania oraz skargi do sadów administracyjnych. Organy
nadrzędne nie stwierdziły uchybień proceduralnych, jak również naruszenia prawa i decyzje pozostały w obrocie prawnym.
Budowa słupów energetycznych o wysokości ok.40 m wpływa na jakość przestrzeni publicznej. W przypadku spornej linii
energetycznej dokumentem, który rozstrzygnął kwestię jej przebiegu tj. napowietrzny zamiast kablowego, był mpzp.
Regulacje prawne zadziałały na niekorzyść mieszkańców i niestety nie pozwoliły na podjęcie rozstrzygnięć umożliwiających
rozwiązanie konfliktu w sposób satysfakcjonujący mieszkańców.
12.02.18 Strefa Płatnego Parkowania wprowadzana jest w celu zmniejszania deficytu miejsc postojowych oraz zwiększania rotacji
parkujących pojazdów. Dzięki wprowadzeniu poboru opłat następuje ograniczenie ruchu pojazdów na ulicach, a tym samym
poprawia się jakość życia mieszkańców oraz wzrasta jakość obsługi transportowej. Obecnie wypracowane rozwiązania
pozwalają w znacznym stopniu połączyć potrzeby wszystkich użytkowników dróg, jednocześnie ruch ten porządkując.
Zgodnie z przepisami, pobór opłaty może odbywać się wyłącznie w pasie drogi publicznej, część kierowców chcąc uniknąć
opłat, szuka miejsc postojowych na drogach wewnętrznych i podwórzach. Spowodowało to, że wspólnoty mieszkaniowe
zaczęły dostrzegać potrzebę uporządkowania w zakresie parkowania terenów wokół swoich nieruchomości, co dało
pozytywny efekt w postaci poprawy estetyki tych miejsc. Stawki jednorazowych opłat oraz abonamentów określone zostały
uchwałą Rady Miasta Gdańska. Rodzaj opłat i stawki podlegają bieżącym zmianom wynikającym z regulacji przepisów na
poziomie ustawy ale również z potrzeb użytkowników korzystających ze stref płatnego parkowania. Przykładem są zmiany w
zakresie stawek abonamentowych. Do niedawna każdy przedsiębiorca chcąc korzystać ze strefy zobowiązany był wykupić
abonament miesięczny w wysokości 500 zł. Obecnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą nabyć taki
abonament za kwotę 150 zł miesięcznie lub 900 zł rocznie. W przypadku potrzeby opłacenia postoju pojazdu w strefie
płatnego parkowania na czas kilku czy kilkunastu dni, istnieje możliwość uiszczenia takiej opłaty w parkometrze. W takim
przypadku parkometr wskaże datę i godzinę do której postój pojazdu został opłacony. Obecnie obowiązujące stawki oraz
okres ich obowiązywania są wynikiem kompromisu, którego celem jest zapewnienie potrzeb parkingowych wszystkich
uczestników ruchu i koniecznej z tego powodu rotacji parkingowej.
12.02.18 Defibrylator został zakupiony. Z uwagi na ograniczenia konserwatorskie obowiązujące w budynku nie można powiesić
urządzenia na ścianie. Konieczny jest zakup wolnostojącego stojaka. Docelowo stojak zostanie ustawiony na parterze
budynku, tymczasowo urządzenie AED znajduje się w pomieszczeniu ochrony 004. Odrębnym zadaniem jest kontynuacja
montażu defibrylatorów w przestrzeni publicznej. W ramach budżetu obywatelskiego na rok 2018 realizowany będzie projekt
montażu 26 defibrylatorów, a także w ramach umowy z Fundacją Ratuj Życie miasto otrzyma 5-6 defibrylatorów. Lokalizacje
AED w projekcie budżetu obywatelskiego zostały określone na podstawie analizy miejsc, w których w przestrzeni publicznej
najczęściej dochodzi do zatrzymania krążenia. W związku z realizacją zeszłorocznego projektu część lokalizacji wskazana
w projekcie została już wyposażona w AED, stąd w porozumieniu z wnioskodawcami ustalone zostaną nowe miejsca
instalacji. Propozycja objęcia terenów Przeróbki Rudnik, Olszynki, Górek Zachodnich, Stogów, Nowego Portu, Brzeźna,
Letnicy, Młynisk, Kokoszek czy Osowy zostanie przestawiona wnioskodawcom jako miejsca zamienne za już zainstalowane
defibrylatory.
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remontu ul. Lenartowicza

39/18

Beata
Dunajewska

kanalizacji w ul. Forsycji

40/18

Mateusz Skarbek zakupu drona, który
umożliwiłby skuteczna
walkę ze smogiem oraz
paleniem niedozwolonych
substancji w piecach
Emilia Lodzińska remontu chodnika na ul. Lilli 14.02.18 Remont chodnika został uwzględniony w Programie modernizacji chodników w Gdańsku. Realizacja zadania planowana jest
Wenedy
w 2018 r. Zakres robót będzie obejmował remont nawierzchni chodników wraz z modernizacją nawierzchni jezdni.

41/18
42/18

Emilia Lodzińska wymiany urządzeń
zabawowych na placu
zabaw dla dzieci małych i
dużych w Parku nad
Strzyżą

43/18

Agnieszka
Owczarczak

budowy oświetlenia wzdłuż
al. Jana Pawła II

12.02.18 Wzdłuż budynku ul. Lentrowicza 18 w śladzie obecnej drogi będzie prowadzona przez GIWK wymiana instalacji kanalizacji
sanitarnej, a na pozostałym terenie będą prowadzone inne prace związane z przebudową układu torowego i drogowego
związanego z inwestycjami portowymi, w których uczestniczy Miasto. Ze względu na konieczność zachowania trwałości
projektu unijnego związanego z realizacji GPKM III C wszelkie sieci będą modernizowane/układane w oparciu o układ
drogowy związany z zapleczem ulicy Lenartowicza i Siennickiej objęty interpelacją. Po wykonaniu wszystkich ww. robót
będzie można określić zakres interwencji ze strony Miasta w poprawę jakości tego układu drogowego.
12.02.18 GIWK w swoich wieloletnich planach inwestycyjnych uwzględnia budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Forsycji na Wyspie
Sobieszewskiej. Do tej pory intensywność zabudowy tego obszaru jest niższa niż progowa dla uzyskania dofinasowania ze
środków UE. Z uwagi na duże potrzeby inwestycyjne w innych rejonach Gdańska, o większej intensywności zabudowy,
budowanie infrastruktury kanalizacyjnej umożliwiającej przyłączenie pojedynczych zabudowań było niewspółmierne do
ponoszonych kosztów. W ostatnich latach odnotowano jednak intensyfikację wniosków inwestorów o warunki techniczne
podłączenia nowych budynków do sieci wod - kan. W związku z tym GIWK rozpoczęła prace przygotowawcze do
projektowania budowy kanalizacji, o czym spółka poinformowała zainteresowanych – pismem z sierpnia 2017 r. Kluczowym
warunkiem jednak dla wykonania projektu i rozpoczęcia kanalizowania zabudowań w ul. Forsycji będzie możliwość
zlokalizowania przepompowni ścieków przy ul. Turystycznej oraz ok. 690 m grawitacyjno-tłocznego kanału sanitarnego.
Wszystkie działki wzdłuż planowanego kanału sanitarnego stanowią własność prywatną i powodzenie zadania zależeć będzie
w dużej mierze od zgody właścicieli na podział i wykup nieruchomości pod przepompownię oraz lokalizację sieci w drogach
prywatnych należących do około 60 osób.
14.02.18 Prolongata - odpowiedź zostanie udzielona do 28 lutego br.

14.02.18 Wszystkie urządzenia zabawowe będące w administracji Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni objęte są umową na „Serwis
zestawów zabawowych i rekreacyjnych (siłowni) zamontowanych na terenach zieleni miejskiej w Gdańsku”. W ramach
zawartej umowy wykonawca ma obowiązek przeprowadzać kontrole regularne, funkcjonalne i podstawowe oraz naprawę i
wymianę zużytych elementów. W wyniku prowadzonych czynności kontrolnych wykonawca tej usługi nie wyłączył z
eksploatacji wskazanych urządzeń, oceniając ich stan jako bezpieczny dla użytkowników placu. Plac zabaw dla małych dzieci
powstał w latach 2000-2001r. ze środków inwestycyjnych, natomiast plac zabaw dla dzieci dużych powstał w 2012 r. z
inicjatywy Forum Rad Dzielnic. Zobowiązano GZDiZ, aby w terminie do 30.03.2018r. doprowadził do wymiany lin w piramidzie
wspinaczkowej na placu zabaw dla dzieci dużych oraz rozważył w ramach posiadanych środków finansowych,
przeznaczonych na zakup elementów małej architektury w 2018r., możliwość wymiany najstarszych urządzeń zabawowych.
15.02.18 Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Jana Pawła II na odcinku od Al. Rzeczypospolitej do ul. Hynka jest zapisana w Programie
„Jaśniejszy Gdańsk” na pozycji 60. W związku z pojawieniem się dużego inwestora (BUDIMEX S.A.) i prawdopodobnym
obowiązkiem podpisania tzw. „umowy szesnastkowej” z tą firmą na zakres obejmujący omawiany odcinek Al. Jana Pawła II
(wraz z oświetleniem), oraz mając na uwadze trwające prace planistyczne w rejonie przebiegu ul. Jana Pawła II na
omawianym odcinku, istnieje potrzeba koordynacji zadaniowo – finansowej zamierzeń inwestycyjnych miasta i spółki.
W związku z powyższym, nie jest znany precyzyjny termin wykonania oświetlenia.
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Agnieszka
Owczarczak

remontu fragmentu ul.
Jagiellońskiej

45/18

Agnieszka
Owczarczak

remontu ul. Piastowskiej

46/18

Emilia Lodzińska placu zabaw przy
Przedszkolu nr 7

47/18

Beata
Dunajewska

szybkiej budowy placu
zabaw przy SP 72

48/18

Piotr
Walentynowicz

kontroli PINB na
nieruchomości przy ul.
Krętej i wyjaśnienia
zaistniałej tam sytuacji

15.02.18 Działka będąca drogą prowadzącą do SP 44 oraz Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 (nr 15/20 obr. 017) jest do 2064 r.
w użytkowaniu wieczystym Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYMORZE” i na niej ciąży obowiązek poprawy stanu
nawierzchni drogi. Dla większej części wskazanej nieruchomości brak jest opracowania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Miasto zwróci się do Zarządu Spółdzielni z prośbą o zajecie się sprawą. Dojazd do SP 44
oraz Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 1 od strony ul. Jagiellońskiej nie jest jedynym możliwym dojazdem do terenu
placówek wychowawczych. Jak wynika z analiz istnieją jeszcze dwa wejścia/wjazdy, z których można skorzystać, a do
których dojazd jest znacznie lepszy.
15.02.18 Modernizacja ul. Piastowskiej została wykonana na odcinku od ul. Droszyńskiego do ul. Poznańskiej. Kolejny odcinek
przewidziany do modernizacji to fragment od ul. Poznańskiej do ul. Chłopskiej. W wyniku przeprowadzonych rozmów
koordynacyjnych okazało się, że na wskazanym odcinku ulicy, przed przeprowadzeniem prac drogowych, konieczna jest
przebudowa sieci wodociągowych. GIWK Sp. z o.o. zadeklarował możliwość pozyskania dokumentacji technicznej dotyczącej
przebudowy sieci jeszcze w tym roku i przystąpienie do prac w roku 2019. Po zakończeniu remontów sieciowych możliwa
będzie dalsza modernizacja ul. Piastowskiej.
15.02.18 Gdańsk przeznacza znaczną część środków budżetowych na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. Zestawienie zadań
inwestycyjnych planowanych do realizacji w danym roku stanowi plan modernizacji placówek oświatowych opracowany przez
Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, po wcześniejszym uzgodnieniu zakresu robót z Wydziałem Rozwoju Społecznego
oraz Wydziałem Programów Rozwojowych. Plan finansowy DRMG na rok 2018 nie obejmuje modernizacji placu zabaw na
terenie Przedszkola nr 7 przy ul. Zator-Przytockiego 7. Zadanie zostanie ujęte w bazie potrzeb na podstawie której zostanie
opracowana propozycja planu modernizacji palcówek oświatowych na rok 2019. Realizacja przedmiotowej inwestycji
uzależniona będzie od ilości środków finansowych przewidzianych na prace modernizacyjne w placówkach oświatowych, z
uwzględnieniem zadania priorytetowego, jakim w latach 2018-2019 jest przeprowadzenie kolejnych etapów prac dotyczących
dostosowania infrastruktury szkół do zmiany systemu oświaty.
15.02.18 Miasto przeznacza znaczną część środków budżetowych na infrastrukturę sportowo-rekreacyjną. W sposób ciągły planowana
jest modernizacja istniejących i budowa kolejnych obiektów, jednak potrzeby modernizacyjne przekraczają możliwości
finansowe Miasta. Zgodnie z przyjętymi założeniami w zakresie wykonania budżetu na rok 2018 w części dotyczącej
modernizacji placówek oświatowych, zadaniem priorytetowym realizowanym w latach 2018-2019 jest przeprowadzenie
kolejnych etapów prac dotyczących dostosowania infrastruktury szkół do zmiany systemu oświaty. Plan modernizacji
placówek oświatowych obejmuje między innymi realizację zadania związanego z dostosowaniem wybranych pomieszczeń w
obiekcie Szkoły Podstawowej nr 72 do potrzeb wynikających z wprowadzonej reformy oświaty. W odpowiedzi opisano zakres
prac. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi około 550 000 zł. W przypadku niekorzystnego rozstrzygnięcia procesu rekrutacji
uczniów na rok szkolny 2018/2019, związanego ze znikomym zainteresowaniem podjęciem nauki w wyżej wymienionej
placówce zostanie podjęta decyzja w zakresie dalszego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 72 oraz realizacji inwestycji w
jej infrastrukturę.
15.02.18 PINB dnia 28.02.2017 r. zawiadomił strony postępowania o kontroli w sprawie robót budowlanych prowadzonych w budynku
przy ul. Krętej 30. O kontroli powiadomiono właściciela posesji przy ul. Krętej 30. Właściciel posesji przy ul. Krętej 31 nie
został powiadomiony. Nieruchomość została nabyta w dniu 17.11.2016 r. przez firmę LABOSPORT Polska Marcin Florek,
Filip Szołowski s.c. (obecnie firma EVENT EXPERT Sp. z o.o.). Dnia 05.04.2017 r. Inspektorat, bez zawiadomienia strony,
przeprowadził kontrolę obiektu w zakresie sposobu jego użytkowania. Pismem z dnia 09.05.2017 r. wszczęto postępowanie
administracyjne w sprawie samowolnie przeprowadzonych robót budowlanych polegających na przebudowie budynku
mieszkalnego w zabudowie szeregowej oraz zmianie sposobu jego użytkowania. Strony postępowania zostały powiadomione,
w tym właściciel posesji przy ul. Krętej 31. Dnia 06.06.2017 r. Inspektorat, bez zawiadomienia strony, ponownie przeprowadził
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Piotr Czauderna

50/18

Beata
Dunajewska

kontrolę obiektu w zakresie sposobu użytkowania obiektu. Decyzją z dnia 08.06.2017 r. PINB nałożył na EVENT EXPERT
obowiązek wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonywanych robót budowlanych do stanu zgodnego z
prawem, określając termin ich wykonania poprzez przedstawienie w terminie do 22 grudnia 2017 r. inwentaryzacji wraz z
oceną techniczną wykonanych robót budowlanych związanych z przebudową budynku mieszkalnego przy ul. Krętej 30 oraz
ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla zmienionego sposobu użytkowania budynku przy
ul. Krętej 30. Od powyższej decyzji odwołał się właściciel posesji przy ul. Krętej 31 i EVENT EXPERT do Pomorskiego
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PWINB). Decyzją z dnia 21.09.2017 r. PWINB uchylił zaskarżoną decyzję
w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Na ww. decyzję wniósł sprzeciw do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego właściciel posesji przy ul. Krętej 31. W styczniu 2018 r. PWINB zwrócił akta sprawy
wraz z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 3.11.2017 r. oddalającego
sprzeciw na decyzję z dnia 21.09.2017 r. PINB po ponownym rozpatrzeniu sprawy, postanowieniem z dnia 08.02.2018r.
wstrzymał użytkowanie budynku mieszkalnego w zabudowie szeregowej przy ul. Krętej 30 i nałożył obowiązek przedstawienia
w dokumentów. Postępowanie administracyjne w sprawie będzie kontynuowanie przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego dla miasta na prawach powiatu w Gdańsku.
broszury edukacyjnej
16.02.18 Jednym z modułów „Programu wsparcia prokreacji dla mieszkańców Gdańska w latach 2017 – 2020 jest edukacja zdrowotna
„Zdrovve Love”
w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży. Zgodnie z założeniami modułu, jego celem jest zwiększenie świadomości,
podniesienie poziomu wiedzy oraz promowanie zachowań prozdrowotnych młodzieży gdańskich szkół w zakresie zdrowia
prokreacyjnego dotyczących m.in. planowania rodziny i metod antykoncepcji, budowania relacji w związku, ryzykownych
zachowań seksualnych oraz chorób przenoszonych drogą płciową, przyczyn oraz metod leczenia niepłodności, a także
niezbędnych zachowań zdrowotnych i badań przesiewowych. Uwzględnienie w przyjętym „Programie (…)” modułów:
edukacyjnego oraz wsparcia psychologicznego zostało pozytywnie ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji. Opracowanie szczegółów programu do modułu edukacyjnego Miasto zleciło w wyniku rozstrzygnięcia konkursu,
na opracowanie programu edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowia prokreacyjnego młodzieży, w tym m. in. opracowanie
wzorcowego schematu prowadzenia zajęć edukacyjnych wraz z opracowaniem i wydrukiem materiałów. Konkurs ten nie
obejmował przeprowadzenia pilotażu zajęć. Treść broszury nie promuje żadnych zachowań, gdyż nie jest to materiał
„promocyjny", a edukacyjny. Broszura została opracowana jako materiał podsumowujący co najmniej kilkugodzinne warsztaty,
w których przebiegu jest również zakładane omówienie aspektów prawnych. Materiał objęty opracowanym programem
przeznaczony jest dla osób nie młodszych niż w wieku 15-16 lat, mających zgody swoich rodziców (opiekunów prawnych).
Broszura nie jest żadną formą nacisku. Jest elementem kompleksowego programu edukacji seksualnej. Każdy rodzic
(opiekun prawny) oraz uczestnik będzie miał prawo wyrazić świadomą zgodę lub jej brak na uczestnictwo w zajęciach.
Program zakłada pełną dobrowolność uczestnictwa oraz poszanowanie zarówno poglądów, jak i postaw rodziców oraz
uczestników zajęć. Przygotowany materiał nie tylko nie podważa, ale wzmacnia art. 33 Konstytucji RP wskazując na równość
praw kobiet i mężczyzn, w żaden sposób nie łamiąc art. 18 Konstytucji RP. Zarzucanie autorom promowania „radykalnych
ideologii", „podważania natury płodności ludzkiej" czy też „zaburzenia tożsamości płciowej" są niezrozumiałe, szczególnie jeśli
pochodzą od naukowca i lekarza, którego obowiązkiem jest postępowanie i promowanie aktualnej wiedzy medycznej.
Pomimo informowania o konkursie i zachęcania przez Miasto do udziału w nim m. in. podmiotów zajmujących się
naprotechnologią, złożona oferta była jedyną, jaka wpłynęła na ogłoszenie o konkursie.
W dalszej części udzielono szczegółowych odpowiedzi na 8 zadanych pytań.
zaplanowania podwyżek dla 15.02.18 Podniesienie wysokości wynagrodzeń rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka nastąpiło od
rodzin zastępczych
1 stycznia 2016 r. Skutkiem czego nowopowstającym rodzinom zastępczym zawodowym i rodzinnym domom dziecka
proponowane jest wynagrodzenie wyższe niż wskazane w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. 2.500
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zł miesięcznie, gdy ustawa wskazuje 2.000 zł miesięcznie. Wynagrodzenia są systematycznie podwyższane w kolejnych
latach o 84 zł na podstawie Zarządzenia Dyrektora MOPR. Regularność podwyżek funkcjonuje od 1 stycznia 2016 r. i jest
zagwarantowana każdej rodzinie zastępczej zawodowej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka. Wszystkie uprawnione
rodziny korzystają z tego przywileju i ich wynagrodzenia stale wzrastają. W tabelach przedstawiono aktualne zarobki
zawodowych opiekunów zastępczych, pomoc finansową z podziałem na obligatoryjną i fakultatywną w rozbiciu na rodzaje
rodzin, oraz dodatkową pomoc niefinansową. MOPR bada możliwości finansowe pod kątem zwiększenia budżetu na rok
2019, który umożliwiłby zwiększenie kwoty podwyżki z 84 zł na 100 zł.
Łukasz Hamadyk nielegalnego wydobywania 19.02.18 Proceder nielegalnego wydobywania bursztynu winien być ścigany przez organy administracji rządowej posiadające
bursztynu przy szlakach
uprawnienia nie tylko do prowadzenia działań prewencyjnych lecz również do ścigania i oskarżania w postępowaniu karnym.
pieszo-rowerowych na
Teren leśny położony na zapleczu kościoła pw. Św. Rodziny w Gdańsku – Stogach poddany był pracom rekultywacyjnym po
Stogach
nielegalnym wydobyciu bursztynu w 2010 roku. Prace realizowane były na pow. ok. 5 ha i polegały na usunięciu
przewróconych i uszkodzonych drzew, wykonaniu melioracji agrotechnicznych i nasadzeń w ilości 8000 szt. młodych drzewek
(dęby, buki i lipy). Koszt realizacji zadania wyniósł ponad 150 000 zł i był finansowany ze środków Powiatowego Funduszu
Ochrony Środowiska. Szkody związane z dewastacją lasu w rejonie kościoła jak również w innych częściach obszarów
leśnych na Stogach i Górkach Zachodnich były zgłaszane Policji celem wszczęcia postępowania zmierzającego do ustalenia i
ukarania sprawców nielegalnego wydobywania bursztynu. W lesie na zapleczu kościoła były realizowane prace polegające na
usunięciu przewróconych bądź złamanych drzew oraz części krzewów jednak w zakresie takim jakim było to możliwe. Lasy
komunalne w dzielnicy Stogi, w tym również obszar na zapleczu kościoła w grudniu 1986 roku uzyskał status lasu
ochronnego, podejmowanie działań mogących powodować niekorzystne zmiany w środowisku przyrodniczym, w tym
usuwanie podszytu jest zabronione. O powyższych ograniczeniach, jak również z uwagi na brak dostępności terenu
(zabagnienie na obrzeżach zbiornika wodnego) przedstawiciele Rady Dzielnicy Stogi byli informowani podczas spotkania w
terenie przez inspektora ds. utrzymania lasów GZDiZ. Zobowiązano GZDiZ do ponownego rozważenia możliwości
dodatkowego przycięcia poszycia leśnego w rejonie kościoła w br. w ramach działań pielęgnacyjnych drzewostanu, jednak w
możliwym do wykonania zakresie i zgodnie z obowiązującymi przepisami. W IV kw. 2017 roku GZDiZ realizował prace
związane z rekultywacją terenów leśnych w Gdańsku – Górkach Zachodnich po nielegalnym wydobywaniu bursztynu na pow.
ok. 2 ha o wartości 72 684 zł. W miarę możliwości finansowych prace będą kontynuowane w kolejnych latach.
Wojciech Stybor utwardzenia drogi gruntowej 19.02.18 Utwardzenie nawierzchni na przedmiotowym odcinku ulicy (przy zastosowaniu płyt YOMB) zostanie uwzględnione w planie
na odcinku Radarowa 169remontowym GZDiZ w 2019 roku w zakresie zgodnym z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
189
który wskazuje obsługę komunikacyjną zabudowy mieszkaniowej poprzez ciąg pieszo-jezdny przebiegającym po istniejącej
drodze gruntowej. Z uwagi na zawężenie pasa drogowego (do 2,4 m) zlokalizowanego na działce nr 199, przylegającego do
działki nr 220/2 (w interpelacji najprawdopodobniej omyłkowo wskazano działkę nr 202/2) stanowiącej własność osoby
prywatne. Miasto podejmie niezbędne działania celem pozyskania dodatkowego terenu dla osiągnięcia minimalnej szerokości
3 m ciągu pieszo-jezdnego. Do czasu utwardzenia nawierzchni będą wykonywane prace polegające na profilowaniu i
dogęszczaniu istniejącej nawierzchni gruntowej jezdni w zakresie adekwatnym do potrzeb i wielkości środków finansowych
jakie można przeznaczyć na bieżące utrzymanie ulic.
Łukasz Hamadyk wstrzymanych zakupów
19.02.18 Wstrzymanie sprzedaży lokali w dzielnicy Nowy Port, spowodowane było wejściem w życie dnia 11 września 2017 r. ustawy o
mieszkań w dzielnicy Nowy
Krajowym Zasobie Nieruchomości, która zmieniła przepisy ustawy o własności lokali wprowadzając do artykułu 2 nowy ustęp
Port i innych historycznych
1a. Zgodnie z powołanym przepisem „ustanowienie odrębnej własności samodzielnego lokalu mieszkalnego następuje
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo treścią decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz zgodnie z pozwoleniem na budowę albo skutecznie dokonanym zgłoszeniem i zgodnie z
pozwoleniem na użytkowanie”. Miasto w odniesieniu do znacznej części zasobu nieruchomości nie jest w posiadaniu ani
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pozwolenia na budowę, ani przyjęcia do użytkowania budynku. Sprzedaż lokali znajdujących się w zasobach miejskich
dotyczy w znakomitej większości lokali położonych w budynkach budowanych w XIX wieku i do lat 70-tych XX wieku.
Odnośnie tych budynków nie można ustalić czy w ogóle zostały budowane na podstawie pozwoleń na budowę, a gdy takie
pozwolenia na budowę były, to ich zidentyfikowanie jest praktycznie niemożliwe. Nawet ustawa z dnia 24 października 1974 r.
- Prawo budowlane, nie nakładała na właściciela obiektu budowlanego obowiązku archiwizowania dokumentacji związanej z
realizacją obiektu, jak to czyni obecnie obowiązujący art. 63 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. To samo
dotyczy przyjęcia do użytkowania obiektu budowlanego. Z chwilą wejścia w życie tego przepisu stanowisko wyrażane przez
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gdańsku, było takie, iż w przypadku wniosków o wyodrębnienie lokali
złożonych do Sądu po dniu 11 września 2017 r. i braku pozwolenia na budowę i przyjęcia do użytkowania budynku, nie mogło
nastąpić wyodrębnienie własności lokali i nie można było założyć dla tych lokali nowej księgi wieczystej. Zgodnie z art. 7 ust.
2 ustawy o własności lokali do powstania i przeniesienia odrębnej własności lokalu niezbędny jest wpis do księgi wieczystej.
Dlatego też zbywanie lokali komunalnych nie mogło być realizowane. Obecnie, w wyniku prowadzonych intensywnych
konsultacji z Sądem Rejonowym w oparciu m.in. o wyjaśnienia Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa nastąpiła zmiana
dotychczasowego stanowiska Sądu w zakresie stosowania art. 2 ust 1a ustawy o własności lokali. W sprawach, gdzie
zaświadczenie o samodzielności lokalu zostało wydane przed 11.09.2017 r. Sąd będzie stosował przepisy dotychczasowe, a
w akcie notarialnym winno znaleźć się oświadczenie, iż budynek został wzniesiony przed 1995 r i Miasto nie jest w posiadaniu
pozwolenia na budowę i przyjęcia do użytkowania budynku mieszkalnego. W związku z powyższym zostanie wznowiona
sprzedaż lokali, gdzie zaświadczenie o samodzielności zostało wydane przed wejściem w życie tej kontrowersyjnej
nowelizacji.
Agnieszka
wyznaczenia naziemnego
19.02.18 Nie ma możliwości realizacji przedmiotowego przejścia w ramach przygotowywanych prac na Trakcie Konnym. Głównym
Owczarczak,
przejścia dla pieszych przez
założeniem tej inwestycji jest jej realizacja w trybie remontu, a nie przebudowy ulicy co musiałoby być poprzedzone procedurą
Beata Jankowiak, Trakt Konny i al.Zwycięstwa
uzyskania pozwolenia na budowę. Wyznaczenie przejścia dla pieszych przez jezdnię Al. Zwycięstwa stanowiłoby inwestycję
Emilia Lodzińska, na wysokości Skłodowskiejwielobranżową choćby z uwagi na konieczność budowy zabezpieczającej bezpieczeństwo pieszych sygnalizacji świetlnej i
Magdalena Olek, Curie
związanego z tym zasilania energetycznego. Bez pozwolenia na budowę realizacja takich prac nie jest możliwa. Wyznaczenie
Beata Wierzba,
przejścia dla pieszych i wykonania związanych z tym towarzyszących robót drogowych czy elektrycznych powinno odbyć się
Piotr Borawski,
w ramach oddzielnego zadania inwestycyjnego. Właściwe jednostki miejskie przeprowadzą analizę finansową i czasową
Adam Nieroda,
uruchomienia takiego zadania. Z wymienionych powodów istnieją ograniczenia dotyczące możliwości uspokojenia ruchu za
Mateusz
pomocą zmian geometrycznych ulicy. Zespół ds. Zarządzania Ruchem we współpracy z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni
Skarbek,
oraz w kontakcie z Radą Dzielnicy Aniołki przygotowuje założenia zmian, które z jednej strony przyczynią się do uspokojenia
Przemysław Ryś
ruchu na Trakcie Konnym, a z drugiej pozwolą na przeniesienie parkujących wzdłuż tej ulicy pojazdów częściowo na jezdnię
co pozwoli „odzyskać” dla ruchu pieszego znaczną szerokość obecnego chodnika. Zmiany będą zrealizowane w oparciu o
nową organizację ruchu drogowego w ramach prac remontowych Traktu Konnego.
Anna
Kołakowska

utworzenia na terenie
Starego Miasta targu
rybnego

20.02.18 Na terenie Głównego i Starego Miasta istnieje infrastruktura handlowa umożliwiająca sprzedaż ryb. Hala Targowa, której
właścicielami są polscy przedsiębiorcy, posiada kilkanaście punktów oferujących świeżą rybę i produkty garmażeryjne.
Propozycja utworzenia na terenie Starego Miasta targu rybnego wymagałaby posiadania przez Miasto wolnej nieruchomości
gruntowej, budowy obiektu kubaturowego zgodnego z przepisami sanitarno-epidemiologicznych i uzgodnienia tego z
Państwową Służbą Ochrony Zabytków. W aktualnych planach inwestycyjnych Miasta nie znajduje się tego typu
przedsięwzięcie. Gdańsk aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy rybackie m.in. uzgadniając lokalizację wydarzenia „Dnia Ryby”
na Targu Rybnym. Ta jednodniowa impreza, organizowana przez Samorząd Województwa Pomorskiego, ma na celu
promować tradycje rybackie, rybołówstwo, a także bogactwo zasobów naturalnych województwa pomorskiego.
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Anna
Kołakowska

opłat za handel poza
targowiskiem dla emerytów
i rencistów
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Wojciech
Błaszkowski

58/18

Łukasz Hamadyk

59/18

Łukasz Hamadyk
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Jacek
W.Teodorczyk
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Beata
Dunajewska
Emilia Lodzińska

remontu chodnika przy ul.
Baczyńskiego, między
blokami 2 i 4
działań wykonywanych
przez Invest Komfort na
osiedlu Nadmorski Dwór
oraz zabezpieczenie klubu
Balladyna
dokończenia ocieplenia
budynku przy ul. Siennej 24
odmowy wykupienia
mieszkania przy al.
Grunwaldzkiej 529A
modernizacji ogrodzenia
przy ul. Władysława IV
rewitalizacji Parku
Uphagena
Remediacji terenu Szańca
Zachodniego
zamieszczenia tablicy
upamiętniającej Franciszka
Dąbrowskiego na budynku
przy ul. Oliwskiej 34
zniszczonego trawnika przy
ul. Wały Piastowskie
nielegalnego parkowania
przy ul. Bitwy Oliwskiej 14
przyspieszenia
uruchomienia oświetlenia
boiska przy SP 92
przeprowadzenia kontroli w
spr.podniesienia wody w
Parku Brzeźnieńskim

62/18
63/18
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Beata
Dunajewska
Łukasz Hamadyk

65/18

Emilia Lodzińska

66/18

Wojciech Stybor

67/18

Łukasz Hamadyk

68/17

Łukasz Hamadyk

20.02.18 Wszystkie targowiska znajdujące się na terenie Gdańska są zarządzane przez stowarzyszenia kupców i producentów
handlujących na terenie rynków. Z tego tytułu stowarzyszenia ponoszą koszty związane z eksploatacją terenu tj. sprzątania,
wywozu nieczystości, utrzymania infrastruktury, ochrony oraz nakłady inwestycyjne na modernizację obiektów. Targowiska
dysponują ofertą, gdzie za drobną opłatą można sprzedać swoje rzeczy po spełnieniu określonych warunków. Z uwagi na
ponoszone koszty, zarządy targowisk nie mogą odstąpić od pobierania jakichkolwiek opłat. Nie ma przyzwolenia lokalnych
społeczności na handel wokół targowisk. Każdorazowy wzrost zjawiska tzw. nielegalnego handlu wiąże się ze
zdecydowanymi skargami okolicznych mieszkańców czy rad jednostek pomocniczych.
23.02.18
23.02.18

23.02.18
23.02.18
23.02.18
23.02.18
23.02.18
26.02.18

27.02.18
28.02.18
28.02.18
28.02.18
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Beata
Dunajewska,
Żaneta Geryk,
Bogdan Oleszek,
Wojciech Stybor,
Wojciech
Błaszkowski,
Teresa
Wasilewska,
Marek Bumblis,
Piotr Dzik,
Mirosław
Zdanowicz
Wojciech Stybor,
Beata
Dunajewska,
Żaneta Geryk,
Wojciech
Błaszkowski,
Teresa
Wasilewska,
Marek Bumblis,
Piotr Dzik,
Mirosław
Zdanowicz,
Jarosław
Gorecki,
Lech
Kaźmierczyk
Emilia Lodzińska

powiązania
zniżek/darmowej
komunikacji z Kartą
Mieszkańca

01.03.18

wprowadzenia dla
01.03.18
mieszkańców Gdańska
bezpłatnych przejazdów
komunikacją miejską w dniu
wyborów

montażu słupa pokoju w
japońskiej części Parku
Oliwskiego
Emilia Lodzińska remontu sali gimnastycznej
w SP 17
Andrzej
sygnalizacji świetlnej na
Kowalczys
skrzyżowaniu ul. Czarny
Dwór i al. Jana Pawła II
Andrzej
montażu tablicy prędkości
Kowalczys
ruchu przy przejściu dla
pieszych u zbiegu ul.
Wieżyckiej i Świętokrzyskiej

02.03.18
02.03.18
05.03.18
05.03.18
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Magdalena Olek

Możliwości wycinki topól
przy ul. Północnej w okolicy
budynków 8 i 14
Emilia Lodzińska Zagospodarowania stawu
na Niedźwiedniku, w pobliżu
ul. Góralskiej
Emilia Lodzińska Wykonania miejsc
parkingowych przy ul.
góralskiej
Emilia Lodzińska Obniżenia krawężników
wraz z remontem fragmentu
chodnika i wymianą
studzienki na przejściu przy
ul. Chrobrego/Dźwigowa

06.03.18
07.03.17
07.03.18
07.03.18
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