Interpelacje RMG – 30 kwietnia 2015 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

w sprawie

Termin

Odpowiedź

odpowiedzi

91/15

Beata
Dunajewska

ustawienia znaków
informujących o
zakazie wstępu z psami

26.03.15

92/15

Beata
Dunajewska

sprzątnięcia śmieci
przy garażach przy ul.
Wyzwolenia i objęcia
terenu stałym
monitoringiem

26.03.15

W ramach szerszego programu „Gdańsk Zielone Miasto” zainicjowanego kilka lat temu w
ramach projektu „Psia toaleta” zamontowane zostały na terenie Gdańska specjalne automaty z
torebkami na psie odchody oraz kosze na psie zanieczyszczenia oraz wybudowane zostały
„wybiegi dla psów”. Program ten skoncentrowany był przede wszystkim na edukowaniu
właścicieli psów w kontekście utrzymania porządku w miejscach wyprowadzania czworonogów.
W Nowym Porcie wybieg dla psów zlokalizowany jest (od 2013 r.) w bliskim sąsiedztwie Placu
im. Ks. Prałata Jana Gustkowicza tj. na zieleńcu u zbiegu ulic: Przyjaciół, Wyzwolenia i
Marynarki Polskiej. Wybiegi dla psów objęte są przez Zarząd Dróg i Zieleni całorocznym
utrzymaniem w zakresie czystości, zasypywania dołów wykopanych przez psy oraz
uzupełniania torebek. Właściciele psów mają obowiązek sprzątania psich odchodów
pozostawionych na trasie spaceru i na wybiegach, a także zabezpieczenia we własnym
zakresie i na własny koszt potrzebnych do tego celu torebek. Prowadzona od kilku lat przez
różne jednostki miejskie, w tym również przez Straż Miejską, akcja edukacyjna, mająca na celu
wdrożenie pozytywnych nawyków w tym zakresie, nawet jeżeli dotąd nie przyniosła pełnego
sukcesu, to jednak wyraźnie zmieniła nastawienie mieszkańców do tego „wstydliwego”
problemu. Odstąpienie od egzekwowania tego obowiązku byłoby zmarnowaniem nie tylko
wydatkowanych na tę akcję środków budżetowych, ale również dotychczas uzyskanych
efektów, na pewno korzystnych dla stanu czystości miasta. ZDiZ został zobowiązany do
ustawienia w terminie do 20.04 br. dwóch tablic informujących o zakazie wyprowadzania psów
na teren zieleńca im. Ks. Prałata Jana Gustkowicza oraz SM do systematycznych kontroli i
pouczania właścicieli czworonogów.
Teren przy garażach na ul. Wyzwolenia między falowcem a ul. Kasztanową został uprzątnięty z
zalegających śmieci. Struktura wywożonych z tego obszaru odpadów komunalnych,
intensywność ich powstawania oraz ilość może wskazywać, że w większości są one
podrzucane. Wnioskowane do uprzątnięcia działki są we władaniu różnych podmiotów. Część
działek stanowi własność Miasta, część Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” a
część stanowi własność lub jest w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych. Teren stanowiący
własność Miasta, na którym posadowione są obiekty garażowe znajduje się pod stałym
nadzorem Biura Obsługi Mieszkańców nr 9, który we współpracy z dzierżawcami gruntów pod
garaże prowadzi nie tylko działania związane z bieżącym utrzymaniem porządku na tym
obszarze. Od kilku miesięcy prowadzone są działania zmierzające do wyeliminowania z
zabudowy obiektów wpływających ujemnie na jej estetykę oraz stopniowe zmniejszanie ich
ilości. W/w realizowane jest poprzez brak akceptacji dla nowych wniosków o dzierżawę terenu
pod tego rodzaju zabudowę, rozwiązywanie umów z dzierżawcami nie wywiązującymi się z
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95/15

Wojciech
Błaszkowski

wymiany chodnika
wzdłuż budynku SP nr
49 i stworzenia
dodatkowych miejsc
parkingowych

30.03.15

96/15

Marek
Bumblis

2.04.15

97/15

Beata
Dunajewska

uprzątnięcia pasa
terenu na Jasieniu
wzdłuż ul. Kartuskiej
obowiązkowych
szczepień dzieci

98/15

Marek
Bumblis

uporządkowania ul.
Lema oraz wykonania
nawierzchni ulicy

2.04.15

6.04.15

warunków zawartych umów oraz likwidację tych wybudowanych bez zgody właściciela lub
działającego w jego imieniu administratora. Z uwagi na opór społeczny, spowodowany
pozbawieniem lub ograniczeniem możliwości korzystania z obiektów garażowych, jest to
długofalowe i skomplikowane przedsięwzięcie, które wymaga udziału także innych osób i
instytucji.
Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni wpisanie zadania dotyczącego remontu chodnika wzdłuż
budynku SP nr 49 przy ul. Legionów oraz wykonania dodatkowych miejsc parkingowych w
okolicach szkoły do Programu modernizacji chodników w 2017 roku. W terminie do końca
marca br. zostanie wykonany przegląd stanu technicznego chodnika w rejonie szkoły, a
stwierdzone w uszkodzenia w nawierzchni chodnika mogące stanowić potencjalne zagrożenie
bezpieczeństwa pieszych zostaną niezwłocznie usunięte.
Wycięcie dzikich zarośli przy ul. Kartuskiej (pomiędzy kościołem przy ul. Pólnicy a przystankiem
przy ul. Damroki) oraz uprzątnięcie terenu zostanie wykonane przez Zarząd Dróg i Zieleni do
końca kwietnia bieżącego roku.
Kryteria naboru do żłobków i przedszkoli publicznych regulują przepisy ustawowe. Ustawy mają
charakter społeczny i kryteria rekrutacyjne w nich określone odnoszą się głównie do warunków
socjalno – bytowych rodziców, nie zaś zdrowotnych. Organ prowadzący określając kryteria
dodatkowe rekrutacji do przedszkoli winien je oprzeć głównie o sytuację socjalno – bytową
rodziny (kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata), a nie na wymogu przedstawienia
zaświadczenia o realizacji obowiązku szczepień profilaktycznych. Rodzice ubiegający się o
objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym zobowiązani są do przedstawienia
zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, stosowanej diety i rozwoju
psychofizycznego dziecka. Ustawodawca nie nakłada obowiązku przedstawienia zaświadczenia
od lekarza o realizacji obowiązkowych szczepień profilaktycznych. Gdański Zespół Żłobków w
momencie zapisu dziecka do żłobka, nakłada obowiązek na opiekuna prawnego dziecka do
przedłożenia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do
żłobka oraz zaświadczenia z Sanepidu, iż w przeciągu ostatnich trzech tygodni nie chorowało
na choroby zakaźne. Kwestia obowiązkowych szczepień uregulowana została w
Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie obowiązkowych
szczepień ochronnych. Szczepienia obowiązkowe są realizowane w ramach NFZ, co oznacza,
że są bezpłatne (finansowane ze środków publicznych). Kalendarz szczepień obowiązkowych
zawiera szczepienia, które są realizowane według kalendarza szczepień u pacjentów do 19.
roku życia oraz u osób szczególnie narażonych (np. studentów medycyny, pracowników
ochrony zdrowia).
Wprowadzenie do warunków rekrutacji do publicznych przedszkoli i żłobków konieczności
przedstawienia zaświadczenia o realizacji obowiązkowych szczepień profilaktycznych byłoby
naruszeniem powyższych przepisów.
Stan techniczny ulicy Lema (na odcinku od wyjazdu z osiedla Słoneczna Morena do ul.
Kartuskiej) kwalifikuje ją do modernizacji w procesie inwestycyjnym obejmującym swym
zakresem między innymi budowę systemu odwodnienia pasa drogowego, oświetlenia ulicznego
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itp. Zgodnie z obowiązującą procedurą realizacja zadań inwestycyjnych winna być poprzedzona
umieszczeniem zadania w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych Miasta. Zarząd Dróg i Zieleni
przygotuje i złoży do BPI stosowny wniosek na realizację zadania. W ramach działań doraźnych
(w celu złagodzenia występujących problemów komunikacyjnych) w terminie do końca kwietnia
br. nierówności w nawierzchni jezdni i poboczu ulicy zostaną wyrównane przy zastosowaniu
„destruktu” bitumicznego pozyskanego przy modernizacji nawierzchni ulic w Gdańsku.
99/15

Łukasz
Hamadyk

100/15

Łukasz
Hamadyk

101/15

Łukasz
Hamadyk

poprawy nawierzchni
chodnika na
skrzyżowaniu ulic
K.I.Gałczyńskiego
i Portowców
przeprowadzenia
kontroli zakładu
„Malmor” w Letnicy

działań prowadzących
do zachowania dawnej
osady rybackiej
w Brzeźnie

6.04.15

Fragment chodnika zlokalizowanego w obrębie skrzyżowania ulic: Gałczyńskiego i Portowców
zostanie naprawiony w terminie do 15 kwietnia br.

6.04.15

W dniu 30 marca 2015 r. inspektorzy Wydziału Środowiska przeprowadzili na terenie
Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowego „MALMOR” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Śnieżnej
wizję, w trakcie której przedstawiono działania organizacyjno – techniczne związane z redukcją
pyłów z procesów obróbki strumieniowej elementów stalowych. W ubiegłym roku uszczelniono i
obudowano miejsce przeznaczone do prowadzenia ww. procesu, pomieszczenie wyposażono
we wrota stalowe, które są zamykane na czas prowadzenia procesu czyszczenia, poszycie
zewnętrzne pomieszczenia wykonano z blachy stalowej. Operacje czyszczenia wykonywanie są
kilka razy w miesiącu w miarę potrzeb w godzinach od 5 00 – 7 00. PP-U „Malmor” planuje w
okresie kwietnia – maja bieżącego roku podwyższenie i uszczelnienie ogrodzenia od strony
sąsiadujących działek. Na terenie firmy eksploatowana jest komora śrutownicza z linią do
czyszczenia konstrukcji stalowych wraz z blokiem urządzeń technologicznych składający się z
m.in. z oczyszczarek pneumatycznych, separatorów ścierniwa oraz opylaczy komorowych z
filtrami i instalacją wentylacyjną. PPU „MALMOR” Sp. z o.o. czyni starania w zakresie
zminimalizowania uciążliwości związanej z emisją niezorganizowaną pyłów. Przedstawiciele
Zarządu firmy wyrazili chęć współpracy z przedstawicielami ogrodów działkowych w powyższej
sprawie. W trakcie wizji nie stwierdzono uciążliwości.
Osada rybacka od 2004 roku jest jednym z kilkunastu obszarów wskazanych jako problemowy,
zarówno w aktualnie obowiązującym Studium Uwarunkowań Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego z 2007 roku, jak w Lokalnym Programie Rewitalizacji z 2010 roku. Obszar
Brzeźna jest atrakcyjnym rozwojowo obszarem, będącym od wielu lat w centrum
zainteresowania wielu deweloperów i przedsiębiorców. W chwili obecnej zaledwie kilkanaście
działek budowlanych, znajduje się we władaniu miasta. Większość nieruchomości znajduje się
w rękach prywatnych lub posiada mieszaną strukturę własności. Pozostałe działki miejskie to
przestrzenie publiczne: place, ulice i ciągi spacerowe. Powyższe powoduje że możliwości
realnego oddziaływania na zmiany w przedmiotowym obszarze są ograniczone do terenów
miejskich. Ponadto struktura własności pozostałych terenów w dużym stopniu utrudnia
pozyskanie środków pomocowych z UE na ten cel. Bezpośrednim beneficjentem programu
rewitalizacji nie mogą być bowiem podmioty prywatne. Referat Rewitalizacji, w związku z

8.04.15
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ogłoszeniem wytycznych warunkujących objęcie obszarów zdegradowanych na terenie miasta
działaniami rewitalizacyjnymi w ramach RPO WP 2014-2020, w ramach swoich kompetencji
może objąć obszar Brzeźna interwencją. Został on, jako jeden z kilkunastu, objęty
wieloaspektową analizą wskaźnikową, która wykaże czy w rozumieniu pomorskiej polityki
rewitalizacji, realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, teren może
być objęty współfinansowaniem w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i
Europejskiego Funduszu Społecznego.
102/15

Anna
Kołakowska

wykazu organizacji
pozarządowych, które
korzystają z lokali
komunalnych oraz tych,
które ubiegały się o
takie lokale

8.04.15

W odpowiedzi przesłane zostały dwa zestawienia:
− zestawienie komunalnych lokali użytkowych oddanych w użyczenie na rzecz organizacji
pozarządowych i organizacji pożytku publicznego - według stanu na dzień 31 grudnia
2014 r.
− zestawienie komunalnych lokali użytkowych, oddanych w najem na preferencyjnych
warunkach na rzecz organizacji pozarządowych i organizacji pożytku publicznego - według
stanu na dzień 31 stycznia 2015 r.
Nie stwierdzono w bieżącym roku wydania decyzji odmownej w sprawie udzielenia pomocy
lokalowej dla organizacji.

103/15

Anna
Kołakowska

modernizacji pętli
autobusowej przy ul.
Kołobrzeskiej

8.04.15

104/15

Anna
Kołakowska

liczby pustostanów z
podziałem na dzielnice

8.04.15

W planach zamierzeń remontowych przewidzianych do realizacji w br. nie jest uwzględniona
modernizacja pętli autobusowej przy ul. Kołobrzeskiej. Uwzględniając potrzebę poprawy
komfortu użytkowników oraz estetyki otoczenia remont chodników zostanie uwzględniony w
programie Modernizacji chodników w 2017 roku.
Łącznie obecnie w dyspozycji jest 539 wolnych lokali mieszkalnych do remontu, (w tym 123
wolne lokale zgłoszone w roku bieżącym). Z w/w lokali: 361 to lokale samodzielne, 73 to lokale
niesamodzielne i 105 to lokale wspólne. Przy ponownym zasiedlaniu zgłoszonych wolnych
lokali, zainteresowaniem przyszłych najemców cieszą się lokale samodzielne. W tej grupie – 63
lokale posiadają powierzchnię powyżej 80 m2, a 16 lokali samodzielnych usytuowanych jest w
suterenie. Lokale duże jedynie w części przeznaczane są do ponownego zasiedlenia. Takie
lokale kierowane są głównie do sprzedaży w przetargu publicznym, a w części na realizację
potrzeb i usług publicznych (żłobki, mieszkania chronione, itp.). Szacunkowe koszty wykonania
remontów lokali zgłoszonych do zasiedlenia można określić na łączną kwotę ok. 16 mln zł, w
tym 325 lokali, wymagających remontu kapitalnego – na kwotę ok. 13 mln zł. W roku bieżącym
na ten cel zabezpieczono w budżecie GZNK kwotę ok. 5 mln zł. Lokalizację wolnych lokali
wymagających remontu przedstawiono w tabeli.

105/15

Anna
Kołakowska

wykonania furtki od ul.
Giełguda prowadzącej
do kwater żołnierzy AK

8.04.15

W październiku 2014 r. Prokurator Instytutu Pamięci Narodowej - Oddziałowej Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku zobowiązał Zarząd Dróg i Zieleni, jako
jednostkę realizującą zadania zarządcy cmentarzy komunalnych, do wyłączenia z prowadzenia
prac ziemnych w tej części nekropolii, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dowodów w
sprawie karnej, dotyczącej zbrodni komunistycznych, popełnionych w Gdańsku w 1946 r.
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Wykonanie dodatkowej furtki w ogrodzeniu Cmentarza Garnizonowego, poza pracami
montażowymi wymaga również wykonania prac ziemnych, wynikających z różnicy poziomu
terenu parkingu oraz nekropolii. Poszukiwania archeologiczne IPN zaplanował na wiosnę tego
roku. Cmentarz Garnizonowy w Gdańsku jest obiektem wpisanym do rejestru zabytków
województwa pomorskiego, co nakłada na Miasto obowiązek uzyskania akceptacji lokalizacji
oraz formy nowego wejścia na jego teren przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków w Gdańsku. W związku z tym, że kwestia wykonania dodatkowej furtki była
sygnalizowana już wcześniej (również przez dysponenta Kwatery Nr 14 - Porozumienie
Niepodległościowych Związków Kombatanckich) zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do
podjęcia działań mających na celu uzyskaniem opinii konserwatorskiej w tej sprawie.
106/15

Anna
Kołakowska

przedłużenia linii
tramwaju Nr 9 od
Stogów do pętli w
Oliwie

8.04.15

Aktualna maksymalna liczba składów tramwajowych nie pozwala na rozszerzenie oferty
przewozowej. Sieć tramwajowa jest zbilansowana i skonstruowana w oparciu o statystycznie
najistotniejsze potoki pasażerskie i nie ma pilnej potrzeby modyfikacji tras linii, dzięki czemu
cały system komunikacji miejskiej może pracować na wysokim poziomie efektywności
ekonomicznej, a dostępne środki finansowe są angażowane, na przykład, w inwestycyjne
programy modernizacji taboru tramwajowego. Dlatego, również mieszkańcy Stogów
doświadczają ciągłą poprawę jakościową tramwajów, ponieważ wagony starszego typu są
konsekwentnie wycofywane z ruchu, a obsługę pasażerów przejmują komfortowe pojazdy typu
N8C. Z finansowego punktu widzenia nie ma możliwości skonstruowania takiego układu tras,
aby każda dzielnica została połączona z każdą inną dzielnicą za pomocą linii bezpośredniej.
ZTM Gdańsk opracowuje nową koncepcję obsługi komunikacyjnej Gdańska po otwarciu tunelu
pod Martwą Wisłą oraz po uruchomieniu nowej trasy tramwajowej do dzielnicy Piecki-Migowo.
Dzisiejszy etap zaawansowania prac koncepcyjnych nie pozwala jeszcze jednoznacznie
określić, jakie linie tramwajowe zostaną skierowane do obsługi Stogów.

107/15

Emilia
Lodzińska

zmiany kursowania linii
autobusu 124

8.04.15

Projekt wycofania linii 124 z al. Hallera i skierowania jej trasą alternatywną przez ul. Chrobrego
już wcześniej został skonsultowany z szerszą grupą mieszkańców i pasażerów tej linii. W
ocenie mieszkańców Dolnego Wrzeszcza, w szczególności mieszkańców osiedli
zlokalizowanych na wschód od al. Hallera (ul. Klonowicza, ul. Bohomolca, wschodnia część ul.
Mickiewicza itp.), projekt ten pogorszy obsługę komunikacyjną z powodu braku substytutu dla
szybkiego połączenia w kierunku węzła przesiadkowego Wrzeszcz PKP. Wg aktualnej oferty
przewozowej, autobusy linii 124 szybciej niż tramwaje linii 5 pokonują odległość z tej części
Dolnego Wrzeszcza do dworca kolejowego. Ponadto, dzięki aktualnej trasie linii 124,
mieszkańcy Zaspy-Rozstaje autobusami tej linii dojeżdżają do przystanku węzłowego
„Mickiewicza”, skąd odjeżdżają tramwaje linii 2, 3 i 8 w kierunku Centrum, czyli statystycznie
najistotniejszego kierunku podróży. Dla tych mieszkańców, przystanek „Mickiewicza” jest
jedynym przystankiem po trasie linii 124, który oferuje tak dużą podaż tramwajów do Centrum.
Proponowana zmiana trasy linii 124 pozbawi mieszkańców tego wygodnego punktu
przesiadkowego. Niezależenie od powyższego, ZTM Gdańsk pracuje nad alternatywnymi
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koncepcjami linii autobusowych (w tym linii 124) celem wypracowania optymalnego rozwiązania
problemu.
108/15

Piotr
Czauderna

remontu ul. Wieżyckiej i
likwidacji nielegalnych
wysypisk

9.04.15

109/15

Piotr
Czauderna

remontu nawierzchni
ulic: Klonowicza,
Konwalii,
Wrzeszczańskiej,
Kochanowskiego

9.04.15

110/15

Anna Wirska

dotacji celowej dla
Klubu Sportowego
„Korsarz”

9.04.15

111/15

Anna Wirska

dotacji dla Klubu
Sportowego „Korsarz”
na organizację turnieju
„Puchar Bałtyku”

9.04.15

112/15

Beata M.
Wierzba

uzyskania umowy
najmu lokalu przy ul.
Czerwony Dwór 18

13.04.15

Modernizacja ul. Wieżyckiej jest ujęta w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych. Zgodnie z
obowiązującą procedurą o zakwalifikowaniu zadania do realizacji zadecyduje Rada Miasta
Gdańska. W ramach działań doraźnych mających na celu złagodzenie występujących
niedogodności komunikacyjnych w terminie do 15 kwietnia br. zostaną zlikwidowane
nierówności w nawierzchni gruntowej jezdni (na odcinku ul. A.Huenefelda do skrzyżowania z ul.
Świrskiego). Dzikie wysypiska zlokalizowane w przebiegu ul. Wieżyckiej zostaną usunięte do
dnia 30.04.2015 roku.
Modernizacje ulic: Klonowicza i Wrzeszczańskiej są ujęte w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych
miasta. Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni przygotowanie wniosku do BPI dot. modernizacji ul.
Konwalii. Zgodnie z obowiązującą procedurą o zakwalifikowaniu zadań do realizacji zadecyduje
Rada Miasta Gdańska. Budowa chodnika wzdłuż ul. Kochanowskiego (na odcinku od ul.
Mickiewicza do ul. Uczniowskiej) zostanie uwzględniona w programie modernizacji chodników w
Gdańsku w 2017 roku.
Wsparcie dla klubów sportowych odbywa się przede wszystkim w oparciu o rozstrzygnięcia w
otwartych konkursach ofert. W I półroczu 2015 roku odbędzie się uzupełniający otwarty konkurs
ofert. Wszystkie wolne środki finansowe przewidziane w budżecie są zarezerwowane na
potrzeby w/w konkursu. Dotacje z pomięciem otwartego konkursu ofert będą mogły być
uruchomione po zakończeniu konkursu uzupełniającego. GKS Korsarz nie składał aplikacji
konkursowej bądź na udział, bądź na organizację ćwierćfinału Mistrzostw Polski w kategorii
młodzików w pierwszym etapie konkursu.
Oferta Gdańskiego Klubu Sportowego „Korsarz” na organizację „XII Międzynarodowego
Pucharu Bałtyku w koszykówce dziewcząt i chłopców” nie uzyskała akceptacji Komisji
Konkursowej z powodu niskiej oceny merytorycznej. Z dotychczasowego doświadczenia z
współpracy z GKS Korsarz wynika, iż jakość turnieju, jak i sama współpraca pozostawia wiele
do życzenia. Złamane zostały zapisy umowy. Wbrew ustaleniom, że turniej odbędzie się w
Gdańsku w hali miejskiej przy ul. Kołobrzeskiej, bez zgody Miasta rozegrany został w Dąbrówce
Tczewskiej. Organizacja zawodów w powiecie tczewskim nie jest zadaniem własnym Miasta.
Tym samym organizator nie gwarantuje pokładanego w nim zaufania co do rzetelności
prowadzonych zadań zleconych.
Zainteresowana, jako pełnomocnik poprzedniego użytkownika lokalu przy ul. Czarny Dwór 18,
od 2010 roku podejmowała działania mające na celu przywrócenie tytułu prawnego do tego
lokalu na rzecz jego użytkownika. Od samego początku była świadoma faktu nie zamieszkiwania
użytkownika lokalu, co zresztą potwierdziło przeprowadzone postępowanie wyjaśniające.
Kolejnym działaniem zainteresowanej była próba uzyskania w 2013 r. tytułu prawnego do ww.
lokalu we własnym imieniu. Wcześniej w 2012 r. w toku postępowania ustalono, że uzyskiwane
przez zainteresowaną dochody kwalifikują ją do uzyskania pomocy mieszkaniowej z TBS.
Propozycję najmu lokalu z zasobów TBS przedłożono w grudniu 2012r. i ostatecznie, mimo
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przyjęcia oferty najmu, zrezygnowała z najmu tego lokalu. Czynności i działania
zainteresowanej wykazują chęć uzyskania tytułu prawnego do lokalu komunalnego, pomimo nie
kwalifikowania się do udzielenia jej pomocy mieszkaniowej z zasobów Miasta.
113/15

Emilia
Lodzińska

remontu ulicy
Strakowskiego

15.04.15

114/15

Łukasz
Hamadyk

usunięcia sowieckiego
czołgu z Alei
Zwycięstwa

15.04.15

115/15

Beata
Jankowiak

szkód wyrządzanych
przez dzików

21.04.15

Z uwagi na znaczny stopień dekapitalizacji nawierzchni jezdni i chodników ulica Strakowskiego
kwalifikuję się do modernizacji w procesie inwestycyjnym. Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni
przygotowanie stosownego wniosku celem umieszczenia zadania w Bazie Priorytetów
Inwestycyjnych. Zgodnie z obowiązującą procedurą o przyjęciu zadania do realizacji zadecyduje
Rada Miasta Gdańska. Do czasu modernizacji ulicy w procesie inwestycyjnym, w celu
złagodzenia występujących uciążliwości komunikacyjnych, w terminie do 20 kwietnia br. zostanie
wykonana naprawa ulicy polegająca na likwidacji istniejących ubytków w nawierzchni
bitumicznej jezdni.
Czołg stojący na Al. Zwycięstwa jest niezwykłym dowodem waleczności polskich żołnierzy w
bojach o wyzwolenie nie tylko Gdańska, ale również innych miast Pomorza. Jest do tego
wyjątkową, dostępną powszechnie, pamiątką i rzadkim okazem wozu bojowego z czasów II
Wojny Światowej. Z przekazanych przez Muzeum II Wojny Światowej informacji wynika, iż czołg,
mimo iż był produkcji sowieckiej, to należał do Pierwszej Warszawskiej Brygady Pancernej im.
Obrońców Westerplatte, wchodzącej w skład 1 Armii Wojska Polskiego. To, że była to armia
powstała z rozkazu Stalina i funkcje dowódcze pełniło w niej wielu oficerów Armii Czerwonej,
nie upoważnia nikogo do zaprzeczania patriotyzmu szeregowych żołnierzy i polskich oficerów,
bardzo często ofiar komunistycznych represji i zsyłek z lat 1940-1941. Egzemplarz
eksponowany od 1946 r. przy al. Zwycięstwa był dowodzony przez por. Juliana Miazgę, miał też
wyłącznie polską załogę. Z uzyskanych informacji wynika, iż czołg stanowi bardzo rzadki okaz
wozu w wersji T-34/76. Usunięcie go pozbawiłoby Gdańsk ciekawego egzemplarza czołgu,
wielkiej gratki dla miłośników broni pancernej. Wóz bojowy stoi w tym miejscu od roku 1946, jest
doskonale rozpoznawany, od zawsze stanowił i nadal stanowi niezwykłą atrakcję i miejsce
spotkań wielu pokoleń gdańszczan. Gdańsk nie ma zamiaru niszczyć lub usuwać tak
niezwykłych pamiątek historii miasta. Wręcz przeciwnie – ich ekspozycja, konserwacja i dbałość
o dalszy żywot – to podstawowa troska miasta. Zarząd Dróg i Zieleni– zgodnie z sugestią i w
porozumieniu z Muzeum II Wojny Światowej będą pracować nad ustawieniem przy czołgu
specjalnej tablicy informacyjnej (w kształcie i o treści zatwierdzonej przez Muzeum II Wojny
Światowej).
Urbanizacja terenów rolnych i leśnych wokół dużych miast, monokultura upraw leśnych, a w
związku z tym brak karmy dla dzikiej zwierzyny w lesie, a przy tym jednocześnie łatwy dostęp do
karmy w mieście (odpadki ze śmietników, plony z nie ogrodzonych lub źle ogrodzonych
ogródków działkowych, zieleń miejska, dokarmianie przez mieszkańców, dziko rosnące drzewa
owocowe itp.) sprawia, że coraz więcej dzikiej zwierzyny bytuje na terenach miejskich.
Dlatego też w celu ograniczenia populacji dzików penetrujących tereny Gdańska na podstawie
Uchwały Nr V/52/06 RMG z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu
postępowania z dzikimi zwierzętami na terenie miasta Gdańska podjęto szereg działań:
1. Budowane są odłownie miejskie oraz dokonywana partycypacja w kosztach utrzymania
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odłowni budowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe Obecnie na terenie miasta funkcjonuje
7 odłowni na dziki. Dziki odłowione wywożone są do zagrody w Leśnictwie Gołębiewo, a
następnie do Ośrodka Hodowli Zwierzyny PZŁ w Dretyniu (ok. 150 km od Gdańska); Obsługą
odłowni zajmują się wyznaczeni pracownicy spółdzielni mieszkaniowych;
2. Zakupione zostały klatki żywołowne do odławiania dzikiej drobnej zwierzyny, które bezpłatnie
użycza się potrzebującym podmiotom w mieście;
3. Wspólnie ze Strażą Miejską utworzono tzw. „Eko patrol”, który zajmuje się chwytaniem
dzikich drobnych zwierząt oraz zwierzętami rannymi;
4. Corocznie zawierane są z Nadleśnictwem Gdańsk porozumienia dotyczące
współfinansowania między innymi: odbioru z odłowni na terenie Gdańska żywych dzików i ich
transport do zagrody w Leśnictwie Gołębiewo; utrzymywania na terenie Leśnictwa Gołębiewo,
zagrody do krótkoterminowego przetrzymywania dzików odłowionych na terenach miejskich;
utrzymywania poletek zaporowych, mających na celu
powstrzymanie dzików przed
wychodzeniem poza tereny leśne oraz przywabiania dzików z terenów miejskich; grodzenia
ulic na odcinkach przebiegających przez kompleksy leśne.
Kluczowe znaczenie dla zmniejszania populacji dzikich zwierząt bytujących na terenach
miejskich mają przeprowadzane akcje (prasa, radio, telewizja, spotkania) uświadamiające
mieszkańców o nie dokarmianiu dzikiej zwierzyny, stosowaniu odpowiednich pojemników na
śmieci, grodzenie śmietników i ich systematyczne opróżnianie. Prezydent w porozumieniu z
Okręgową Radą Łowiecką Polskiego Związku Łowieckiego podjął decyzję o odstrzale
redukcyjnym dzików na obrzeżach Gdańska. Zadanie to powierzono grupie doświadczonych
myśliwych. W wyniku prowadzonego odstrzału redukcyjnego populację dzików w mieście
zmniejszono już o kilkadziesiąt sztuk. Wystąpiono do kół łowieckich i Nadleśnictwa Gdańsk dzierżawców obwodów łowieckich graniczących bądź leżących na terenie miasta – o
zintensyfikowanie polowań na dziki. Zgodnie z przepisami - dzierżawca lub zarządca obwodu
łowieckiego obowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych:
1. w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny;
2. przy wykonywaniu polowania.
Odszkodowania należą się tylko właścicielom lub posiadaczom gruntów rolnych i leśnych, nie
przysługują natomiast użytkownikom Rodzinnych Ogródków Działkowych, działek i ogródków
przydomowych.
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Budynki WM Wyzwolenia 50 IA, IB, IC, ID, 50 II A-D w Nowym Porcie zostały sprzedane po
obrysie, natomiast działka nr 155/13 obr 060 stanowi własność Miasta. Zgodnie z art. 209a ust.1
ustawy o gospodarce nieruchomościami właścicielom lokali, przysługuje możliwość wystąpienia
do Miasta z roszczeniem o zawarcie umowy przeniesienia własności lub oddania w użytkowanie
wieczyste przyległej nieruchomości gruntowej, która wraz z dotychczas wydzieloną działką
gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej. W sytuacji sprzedaży lub oddawania w
użytkowanie wieczyste w wyniku realizacji roszczenia zgłoszonego przez wszystkich właścicieli
budynku Prezydent ma prawo udzielić bonifikaty (98% od ceny nieruchomości sprzedawanej na
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własność lub 66% od pierwszej opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste).
Mając na uwadze powyższe, zasadnym jest skorzystanie przez Wspólnoty z dzierżawy, a
docelowo wykupu z bonifikatą terenu, który wraz z dotychczas wydzielonym pod budynkiem
będzie spełniał wymogi działki budowlanej. Na działce tej, będzie mógł zostać zorganizowany
punkt gromadzenia odpadów. Zgodnie z przepisami to właściciele nieruchomości są
zobowiązani do wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny
koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania odpadów.
Natomiast egzekwowanie porządku należy do Straży Miejskiej w Gdańsku. Zobowiązano Straż
Miejską do intensyfikacji działań w zakresie utrzymania porządku na tym terenie.
W latach 2001-2002 wraz z decyzją o modernizacji fontanny istniejącej na Placu Wybickiego
oraz o budowie pomnika upamiętniającego twórczość Guntera Grassa, opracowany został
projekt budowlany rewitalizacji całego zieleńca, włącznie z modernizacją zlokalizowanego tam
placu zabaw. W ramach działań inwestycyjnych, nie zrealizowano jednak w pełni zakresu
zagospodarowania określonego w projekcie. Ograniczenia wynikały zapewne ze względów
finansowych. Wykonano tylko prace dotyczące fontanny i pomnika (ławeczka z Oskarkiem), bez
renowacji pozostałego zagospodarowania. Plac zabaw na Placu Wybickiego, jest objęty
całoroczną obsługą serwisową oraz na bieżąco wykonywano wszelkie naprawy i konserwację
jego wyposażenia, ze względu na upływ czas i intensywne użytkowanie, już od kilku lat zaczął
kontrastować z nowymi placami zabaw. W 2014 r., w ramach zadań przyjętych w uchwałach
Rad Dzielnic, ze środków finansowych będących w dyspozycji Rady Dzielnicy Wrzeszcz Dolny w
wysokości 29 000 zł, ZDiZ wykonał częściowy remont placu zabaw. Niniejszy plac zabaw, a w
zasadzie cały zieleniec wymaga generalnej przebudowy, której zakres zdecydowanie wykracza
poza możliwości rzeczowo-finansowe bieżącego utrzymania terenów zieleni. Modernizacja
zagospodarowania starych placów zabaw może być obecnie realizowana przede wszystkim przy
wykorzystaniu możliwości jakie daje Budżet Obywatelski oraz konkurs na utworzenie małego
placu zabaw, skierowany do organizacji pozarządowych. W ubiegłorocznej edycji Budżetu
Obywatelskiego znalazły się dwa zatwierdzone wnioski dotyczące zmiany zagospodarowania
Placu Wybickiego z remontem placu zabaw, ale nie otrzymały wymaganej liczby głosów
kwalifikującej te zadania do realizacji. W dotychczasowych edycjach konkursu na utworzenie
placu zabaw, żadna z organizacji pozarządowych, nie zgłosiła placu zabaw na Placu Wybickiego
na sfinansowanie jego budowy w ramach konkursu.
Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni rozpoczęcie procedury mającej na celu wyposażenie
przystanków autobusowych Władysława IV i Nowy Port w wiaty przystankowe. Po spełnieniu
wymogów formalno-prawnych, planowany termin realizacji zadania koniec września 2015 r.
Teren pętli autobusowej zajęty został przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe WOD-KAN
Grzenkowicz sp. z o.o., w związku z inwestycją pn. „Budowa magistrali DN300 zaopatrującej
tereny Zarządu Morskiego Portu Gdańsk z włączeniem do magistrali w ul. Wyzwolenia”.
Wykonawca robót przewiduje zakończenie prac prowadzonych w ramach ww. zadania do dnia
15.06. br. Polecono Zakładowi Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. zabezpieczenie toalet dla
kierowców autobusów w rejonie pętli autobusowej w Nowym Porcie oraz zdemontowanie
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nieużywanych sygnalizatorów świetlnych w rejonie wyjazdów z pętli tramwajowej w Nowym
Porcie.
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Zarząd Dróg i Zieleni będzie wykonywał w 2015 roku na odcinku znajdującym się w granicach
administracyjnych Gdańska oraz mostu na kanale Raduni naprawy bieżące nawierzchni jezdni i
chodników, adekwatnie do potrzeb i wielkości środków finansowych przeznaczonych przez
Miasto na bieżące utrzymanie ulic. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska posiada dokumentację
projektową pn. „Budowa mostu nad Kanałem Raduni w ciągu ul. Starogardzkiej w Gdańsku” na
terenie działek nr 46/1, 46/3, 45, 99, 100/4 obręb 109 oraz dz. Nr 882, 884, 816/12, 890, 876/1
obręb 303 w Gdańsku wraz z Decyzją z dnia 18.11.2014 r., zatwierdzającą projekt budowlany i
udzielającą pozwolenie na budowę. Obecnie zadanie jest już ujęte w Bazie Priorytetów
Inwestycyjnych. W budżecie Miasta na 2015 r. brak jest zabezpieczonych środków na realizację
przedmiotowego zadania.
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Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia – „ Czerwony
Most” rodzi znaczne skutki finansowe. W związku z tym nie przewiduje się uchwalenia planu w
najbliższym czasie.
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We wskazanym budynku funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe, każda z ośmiu klatek
schodowych tworzy odrębną wspólnotę. Do budynku przylega działa gminna, która stanowi
naturalne zaplecze podwórzowe dla mieszkańców tego budynku. Zaplecza podwórzowe służą
wyłącznie osobom zamieszkałym w tych budynkach. Gmina prowadzi działania polegające na
przekazywaniu terenów gminnych właścicielom przyległych do nich budynków, przybiera to
formę wykupu gruntu przyległego lub dzierżawy do czasu jego wykupu. Wdrożono programy
wspierające rewitalizację podwórek, w których mogą uczestniczyć Wspólnoty Mieszkaniowe
oraz współwłaściciele nieruchomości którzy dzierżawią lub współ dzierżawią przyległy grunt
gminny. Zobowiązano Dyrektora GZNK do poinformowania wspólnot o możliwości
wydzierżawienia terenu przyległego do czasu jego wykupu oraz o zasadach uzyskania przez
wspólnoty wsparcia ze strony Gminy przy pracach modernizacyjnych. Piaskownica będzie
naprawiona przez GZNK do końca kwietnia br., piasek w niej zostanie wymieniony w maju br.
Ustawiona przy piaskownicy ławka będzie odnowiona. ZDiZ po uszczegółowieniu lokalizacji oraz
ilości ławek z Radą Dzielnicy Przeróbka podejmie w br., działania w celu zwiększenia ich ilości
na terenach pozostających w administracji ZDiZ.
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Wnioskowane do ogrodzenia urządzenia zabawowe zostały zamontowane na działce nr 215/2
obr.60, będącej własnością Miasto Gdańsk. Urządzenia rekreacyjne leżą w utrzymaniu GZNK,
piasek do nowej piaskownicy zostanie wysypany w miesiącu maju. W zamyśle projektanta tego
placu było utworzenie otwartej przestrzeni, dostępnej dla wszystkich. Utworzenia miejsca do
zabawy dla dzieci ale i miejsca integracji i spotkań lokalnej społeczności. Mieszkańcy mogą
złożyć wniosek do budżetu obywatelskiego, jeśli stwierdzą zaistnienie konieczności montażu
takiego ogrodzenia. Istnieje również możliwość zwrócenia się do rady dzielnicy, dysponującej
środkami, które mogą zostać przeznaczone na ten cel. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
zobowiązane są do zapewnienia ochrony przez zagrożeniem lub uciążliwością tych zwierząt dla
innych ludzi. Egzekwowanie tego obowiązku należy do Straży Miejskiej. Straż Miejska została
zobowiązana do intensyfikacji działań w zakresie utrzymania porządku i bezpieczeństwa na tym
terenie.
Przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu al. Grunwaldzkiej i ul. Jesionowej we Wrzeszczu
należy do najniebezpieczniejszych punktów na mapie drogowej Gdańska. Scenariusz
wszystkich zdarzeń, do których doszło na tym przejściu był zawsze taki sam – na zewnętrznym
pasie ruchu (prawym lub lewym), przed przejściem dla pieszych zatrzymywał się pojazd,
przepuszczając pieszych, natomiast pojazdy poruszające się pozostałymi pasami kontynuowały
jazdę. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku opracował projekt w zakresie inżynierii ruchu, który ma
na celu poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie. Zakłada on wykonanie sygnalizacji świetlnej w
obrębie tego przejścia i połączenie jej z systemem sterowania ruchem TRISTAR. Zapewni to
płynność ruchu kołowego na krzyżowaniach i przejść dla pieszych zlokalizowanych wzdłuż al.
Grunwaldzkiej od ul. Żołnierzy Wyklętych do ul. Do Studzienki. Zarządu Dróg i Zieleni wystąpił w
dniu 13.04.2015r. do Wydziału Programów Rozwojowych z prośbą o zabezpieczenie środków
finansowych na zrealizowanie w/w przedsięwzięcia. Szacunkowy koszt inwestycji wynosić
będzie ok. 90-100 tys. zł i możliwy jest do wykonania jeszcze w tym roku. Z chwilą uzyskania
tych środków inwestycja wykonana zostanie w terminie 3-ch miesięcy.
W chwili obecnej Miasto Gdańsk nie posiada żadnych terenów w rejonie szpitala Copernicus,
które mogłyby zostać wykorzystane na budowę parkingów ogólnodostępnych. Przy
ul. Pohulanka, Wesoła czy Jasna znajdują się parkingi komercyjne, jednak większość kierowców
nie jest zainteresowana wnoszeniem opłaty za parkowanie. Zaczęło dochodzić do blokowania
możliwości przejścia chodnikiem czy przejazdu zwłaszcza na ul. Pohulanka, w związku z tym
zostały ustawione znaki wskazujące brak możliwości parkowania. Miasto ma na uwadze
problemy z deficytem miejsc postojowych w rejonie zarówno ul. Nowych Ogrodów jak i
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Przewiduje się wprowadzenie poboru opłat w rejonie
ul. Nowe Ogrody, jednakże jest to uzależnione od środków finansowych. Sytuacja parkingowa w
rejonie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z pewnością poprawi się po rozszerzeniu poboru
opłat na ul. Smoluchowskiego, które planowane jest jeszcze w tym roku.
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125/15

Emilia
Lodzińska

uregulowania stanu
prawnego garażu przy
ul. Trawki

28.04.15

Zgodnie z art. 211 ustawy o gospodarce nieruchomościami - osoba, która na podstawie
pozwolenia na budowę wybudowała przed 5 grudnia 1990r. ze środków własnych garaż na
gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa lub własność gminy, a także jej następca
prawny, mogą żądać nabycia tego garażu na własność oraz oddania w użytkowanie wieczyste
gruntu niezbędnego do korzystania z tego garażu, jeżeli jest jego najemcą, następuje to
nieodpłatnie. Uprawnienie powyższe wygasa, jeżeli żądanie nie zostanie zgłoszone do dnia 31
grudnia 2000 r. W przypadku gdy wybudowanie garażu nastąpiło na podstawie pozwolenia na
budowę z lokalizacją czasową wówczas nabycie jest uwarunkowane zgodnością tej lokalizacji z
ustaleniami planu miejscowego obowiązującego w dniu zgłoszenia żądania. Przesłankami
skutecznego wystąpienia z roszczeniem o nieodpłatne nabycie garażu wraz z ustanowienim
prawa użytkowania wieczystego jest: wybudowanie garażu na podstawie pozwolenia na budowę
oraz bycie najemcą tego garażu. Zainteresowana jak i pozostali użytkownicy garaży nie
spełniają przesłanek, w szczególności legitymowania się pozwoleniem na budowę garażu.
Pismo Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego z dnia 29.12.1989r. nie jest
decyzją pozwolenia na budowę, jest to pismo skierowane do zarządcy terenu. W sprawie zostały
wydane indywidualne decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego udzielające
pozwolenia na użytkowanie samowolnie wybudowanych garaży. Ponad zainteresowana w chwili
składania wniosku jak i obecnie nie przedłożyła umowy najmu uprawniającej do korzystania z
garażu. Użytkowanie jest bezumowne. Nie istnieje możliwość sprzedaży garaży przy ul. Trawki
na rzecz ich użytkowników za odpłatnością na podstawie uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia
6.07.2000r. Teren lokalizacji garaży nie jest objęty obowiązującym planem miejscowym. W
sąsiedztwie terenu opracowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego PKM –
odcinek Strzyża i Brętowo północ. Ze względu na podniesienie jakości zagospodarowania i
docelowego określenia przeznaczenia terenu w sąsiedztwie, wskazane jest wstrzymanie
czynności związanych z przekształceniem własnościowym w tym rejonie, do czasu
zdefiniowania docelowego zagospodarowania terenu. Nie istnieją podstawy do podjęcia decyzji
w przedmiocie przeniesienia prawa własności do garażu z jednoczesnym oddaniem gruntu w
użytkowanie wieczyste bądź też jego sprzedaży.

126/15

Dorota
Dudek

zamontowania
biletomatów
w autobusach
i tramwajach

28.04.15

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku 8 września 2010r. podpisał z firmą Avista Sp z.o.o.
umowę na postawienie i obsługę w Gdańsku 50 stacjonarnych automatów biletowych. Miasto nie
poniosło żadnych kosztów związanych z tą inwestycją, a wynagrodzeniem dla operatorów
automatów jest prowizja od sprzedanych biletów. Z uzyskanych informacji wynika, że koszt
wyposażenia wszystkich autobusów i tramwajów w automaty mobilne obsługujące zarówno
płatności gotówką jak i kartą wyniósłby 26 855 340,60 zł netto na co nie ma w tym roku
zabezpieczonych środków w budżecie miasta. Obecnie alternatywnym sposobem zakupu biletu
jednorazowego jest skorzystanie z aplikacji moBilet lub CallPlay w telefonie komórkowym, bilety
okresowe można natomiast doładować za pomocą Internetu.
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127/15

Dorota
Dudek

latarni przy
skrzyżowaniu ul.
11 Listopada
i Świętokrzyskiej

28.04.15

W ciągu ul. Świętokrzyskiej, w trasie budowanego chodnika dla pieszych zlokalizowane są
istniejące słupy latarni oświetlenia ulicznego. Przedmiotowe oświetlenie uliczne zostało
zrealizowane jako zadanie inwestycyjne w listopadzie 2013 r. przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta
Gdańska kiedy nie było jeszcze chodnika. W trakcie budowy chodnika przedmiotowych słupów
nie można było przestawiać do krawędzi ze względu na kolizję z uzbrojeniem podziemnym.
Przepisy Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2.03.1999 r. dopuszczają
w przypadku przebudowy lub remontu zmniejszenie szerokości chodnika, jeżeli jest on
przeznaczony wyłącznie dla pieszych. Ustawienie słupów przy krawędzi chodnika daje większy
komfort pieszym, jednak związane byłoby to z usunięciem kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

128/15

Jacek
Teodorczyk

zapobieżenia dalszej
degradacji Doliny
Radości

29.04.15

W dniu 13.04.2015 r. pracownicy wydziału środowiska i Straży Miejskiej przeprowadzili wizję w
terenie. Stwierdzono, że na terenie działki 2/9 rozplantowano piasek koloru ciemnożółtego, nie
stwierdzono zalegania odpadów ani hałd piasku. Nie stwierdzono zasypywania koryta Potoku
Oliwskiego. Potwierdzono fakt wycinki drzew. Przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z
właścicielem terenu. Na wycinkę drzew właściciel uzyskał decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Został opracowany Projekt koncepcji zagospodarowania terenu na
terenie Doliny Radości u. Bytowska 5 w Gdańsku, pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku. Pisemnie właściciel terenu ustosunkował się do
stawianych zarzutów. Stwierdził, że zostały usunięte samosiejki, inwestor zasypał wyrobisko po
pracach wycinkowych oraz stare doły po wykopach prowadzonych przez poprzednich właścicieli.
Prace przeprowadzono w konsultacji z Państwowym Instytutem Geologicznym w Gdańsku,
tworząc z warstw wodonośnych i przepuszczalnych odpowiednie podłoże, które już zostało albo
zostanie pokryte warstwą biologicznie czynną, umożliwiającą odtworzenie naturalnego na tym
obszarze ekosystemu łąkowego. Wszystkie prace były prowadzone w taki sposób, aby nie
zakłócić naturalnych cieków wodnych, co też było konsultowane z fachowcami i znawcami w tej
dziedzinie. Prowadzono w ww. sprawie pisemną korespondencję wyjaśniającą ze skarżącym,
Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska, Powiatowym Inspektoratem Nadzoru Budowlanego.
W dniu 20.04.2015 r. odbyło się posiedzenie Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta
Gdańska, na której była omawiana sprawa prac na terenie Doliny Radości przy udziale
właściciela terenu i skarżącego. Organ prowadzący postępowanie wyjaśniające nie stwierdził
działania niezgodnego z Ustawą o odpadach i Prawem wodnym.

129/15

Lukasz
Hamadyk

przycięcia gałęzi
drzewa rosnącego
w podwórku przy ul.
Strajku Dokerów

30.04.15
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130/15

Jaromir
Falandysz
Łukasz
Hamadyk

131/15

Jaromir
Falandysz
Łukasz
Hamadyk

132/15

miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w
rejonie ul.
Sandomierskiej
wymiany wiaty
przystankowej na
Olszynce

1.05.15

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia – „ Czerwony
Most” rodzi znaczne skutki finansowe. W związku z tym nie przewiduje się uchwalenia planu
w najbliższym czasie.

1.05.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku rozpoczęcie procedury mającej na celu wymianę
wiaty na wskazanym przystanku autobusowym, planowany termin realizacji zadania koniec
września 2015r.

Jaromir
Falandysz
Łukasz
Hamadyk

remontu nawierzchni ul.
Starogardzkiej
i Traktu Św. Wojciecha

1.05.15

133/15

Emilia
Lodzińska

przesunięcia latarni
zlokalizowanych wzdłuż
ul. Świętokrzyskiej

1.05.15

134/15

Beata
Dunajewska

promocji
obowiązkowych
szczepień dla dzieci

5.05.15

135/15

Beata
Dunajewska

wycięcia drzewa w ul.
Południowej w Brzeźnie

5.05.15

136/15

Beata
Dunajewska

wymiany wind w NZOZ
na Stogach
i w Nowym Porcie

5.05.15

137/15

Anna
Kołakowska

realizacji uchwały RMG
Nr LII/1578/2002

5.05.15
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138/15

Anna
Kołakowska

przydzielenia lokalu z
zasobów Miasta

5.05.15

139/15

Beata
Jankowiak
Piotr
Borawski

5.05.15

140/15

Beata
Jankowiak
Piotr
Borawski

wybiegów dla psów
oraz automatów
z bezpłatnymi
torebkami na psie
odchody
ochrony żab na terenie
dzielnicy Piecki-Migowo

141/15

Emilia
Lodzińska

nabycia sutereny przy
ul. Klinicznej 1B

6.05.15

142/15

Jerzy
Milewski

korzyści osiąganych
przez GPEC sp. z o.o.

7.05.15

143/15

Jerzy
Milewski

korzyści osiąganych
przez Saur Neptun
Gdańsk S.A.

7.05.15

144/15

Anna
Kołakowska

kolektor łączący
Jezioro Pusty Staw z
Martwą Wisłą

11.05.15

145/15

Anna
Kołakowska

połączenie Wyspy
Stogi z Wyspą
Sobieszewską oraz
utworzenie szlaków
turystycznych z
centrum Gdańska do
ujścia Wisły

11.05.15

5.05.15
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146/15

Anna
Kołakowska

inwestycje
przemysłowe na wyspie
Stogi

11.05.15

147/15

Anna
Kołakowska

remont
torowiska
na
Stogach na ul. Nowotnej,
Stryjewskiego i Budzysza

11.05.15

148/15

Beata
Dunajewska

wpisanie do
harmonogramu remontu
chodników na 2016 rok

149/15

Beata
Dunajewska

150/15

Łukasz
Hamadyk

151/15

Łukasz
Hamadyk

152/15

Piotr
Czauderna

wyrównanie nawierzchni
na wybiegu dla psów w
Nowym Porcie na tzw.
Placu Przyjaciół
ustalenie zleceniodawcy
działań polegających na
oznaczeniu kilkuset drzew
na
terenie
dawnego
Szańca Zachodniego w
Nowym Porcie
wydawanie
pozwoleń
budowlanych na budowę
sieci
elektroenergetycznej,
gazowej, wodociągowej
na
obszarze
Miasta
Gdańska
proces
sprawdzania
kandydatów w wyborach
do rad dzielnic

11.05.15

11.05.15

11.05.15

13.05.15

13.05.15
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153/15

Emilia
Lodzińska

zainstalowanie
monitoringu przy Węźle
Kliniczna

13.05.15
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