Zapytania RMG – 29 stycznia 2015 r. (kadencja 2014-2018)
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Odpowiedź

W latach 2015 i 2016 priorytetem będzie przeniesienie studia lokalnego z aktualnej
siedziby Komisariatu II Policji przy ul. Piwnej, do nowej lokalizacji, planowanej przy
ul. Wiesława, a także wykonanie paszportyzacji istniejącego już systemu. Aktualnie
w rejonie Głównego Miasta zainstalowanych jest 37 kamer obrotowych i 43 kamery
stacjonarne w tunelach dla pieszych i przy parkingach rowerowych. Obraz z tych
kamer dochodzi do studia lokalnego w Komisariacie II Policji, w którym zbudowane
zostały dwa stanowiska do obsługi tych kamer i obserwacji bezpośredniej oraz
serwerownia do archiwizacji obrazów. Przeniesienie obrazów z w/w kamer do
nowego, planowanego do budowy Komisariatu II Policji wymagać będzie
zbudowania nowej infrastruktury teletechnicznej pomiędzy ul. Piwną, a nową
lokalizacją Komisariatu, jak również zbudowania nowego studia. Zadanie
zaplanowano do realizacji w roku 2016 i wymaga ono zapewnienia środków
finansowych nie mniejszych niż 500-600 tys. zł. Wydział Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego przygotowuje plany rozbudowy miejskiego monitoringu
wizyjnego. W ramach przyszłej rozbudowy zaplanowano 17 nowych punktów
kamerowych, powinny być one zainstalowane w rejonie nowych deptaków (ul. Piwna
i Ogarna), które stworzone zostały na Starym Mieście oraz w rejonie ulic Heweliusza,
Rajskiej, Korzennej, Kowalskiej i Podwale Staromiejskie. Koszt takiej inwestycji
wynosiłby ok. 1–1,3 mln zł. Z uwagi na to, że do nowego studia lokalnego
Komisariatu II Policji dochodziłby obraz z co najmniej 50-ciu kamer obrotowych, i z
tyleż samo kamer stacjonarnych, wymagać to będzie stworzenia nowego stanowiska
odglądowego (trzeciego), wymagającego zapewnienia dodatkowych stałych środków
finansowych na etaty dla operatorów obsługujących całodobowo nowe kamery.
Aktualnie miasto dysponuje 7 studiami lokalnymi zlokalizowanymi przy
Komisariatach Policji nr I, II, III, IV, V i VIII oraz na Dworcu PKP Gdańsk Główny, do
których podłączonych jest 195 kamer obrotowych i 95 stacjonarnych. Zbudowane
zostały również studia centralne w Komendzie Miejskiej Policji na stanowisku Oficera
Dyżurnego i Sztabu Policji, oraz na stanowisku Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego przy ul. Wyspiańskiego. Ze stanowisk tych operatorzy mają dostęp do
wszystkich kamer obrotowych zarządzanych cyfrowym sygnałem wizyjnym zwanym
BVMS.
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Na terenie Gdańska istnieją ulice o nazwie Kurierów Armii Krajowej
oraz Aleja Armii Krajowej. Zgodnie z Uchwałą Nr L/1126/14 Rady Miasta z dnia
27.03.2014 r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i
innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Gdańsku,
nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących lub być do nich podobne w
sposób mogący wprowadzić w błąd przy ich stosowaniu. Wobec faktu istnienia
dwóch nazw posiadających w swym brzmieniu Armia Krajowa, wprowadzenie
trzeciej nazwy o podobnym brzmieniu sprzeczne jest z zapisami ww. uchwały.
W cenniku lodowiska prowadzonego przez Gdański Archipelag Kultury w sposób
mało czytelny zostały określone kategorie ulg. Zgodnie z zamysłem, zarówno
uczniom szkół ponadgimnazjalnych, jak i studentom miała przysługiwać ulga tzw.
studencka i dlatego też od początku sezonu 2014/2015 od młodzieży tej pobierana
była za jednorazowe wejście na lodowisko taka sama opłata w wysokości 10 zł.
Obecnie wprowadzono w regulaminie zmiany doprecyzowujące tę kwestię i jasno
określono poszczególne kategorie zniżek. Ustalając wysokość cen biletów na
lodowisko dyrektor GAK kierował się rachunkiem ekonomicznym, jednak nie w celu
osiągnięcia zysku, lecz wyłącznie pokrycia kosztów funkcjonowania, tak aby
ponoszone koszty utrzymania lodowiska zostały pokryte z przychodów z biletów i z
reklam, bowiem Miasto nie przekazuje dotacji podmiotowej na funkcjonowanie
lodowiska. Ceny biletów na lodowisko gdańskie są przy tym w podobnej wysokości,
jak ceny na innych krytych obiektach tego rodzaju w kraju. Oczywiście, ponieważ
miejska instytucja kultury powinna dbać o równy dostęp wszystkich mieszkańców do
swojej oferty, Gdański Archipelag Kultury współpracuje z wieloma instytucjami
prowadzącymi działalność o charakterze społecznym, jak m.in.: SORW dla Dzieci i
Młodzieży z Autyzmem, Dom Integracyjno-Rodzinny w Gdańsku, Fundacja
Hospicyjna, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Fundacja „Obudź Nadzieję”, a
także z rodzinami wielodzietnymi, osobami z niepełnosprawnością i z licznymi
szkołami z Gdańska i Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego.
W chwili obecnej trwają prace nad policzeniem dochodów oraz kosztów
poniesionych na gospodarkę odpadami komunalnymi. O wysokości nadwyżki i
sposobie jej przeznaczenia zostaną Radni poinformowani w późniejszym terminie.
Jednakże, zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, kwota nadwyżki musi zostać zwrócona do systemu. Nie jest możliwe
przekazanie jej na inne cele, m.in. te wymienione w zapytaniu, związane z ochroną
środowiska oraz utrzymaniem czystości, zakupem sprzętu, czy estetyką Miasta.
Obecnie przy organizacji i obsłudze systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
jest zatrudnionych 37 urzędników. Realizację prac związanych z utrzymaniem m.in.
czystości dróg i chodników, terenów zielonych, transportem odpadów komunalnych
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Małgorzata
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stanu dróg
osiedlowych Kiełpino Górne
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21.01.15

Zarząd Dróg i Zieleni zleca firmom zewnętrznym wyłonionym w postępowaniach
przetargowych, w związku z powyższym nie zatrudnia pracowników „fizycznych” do
tego typu czynności, jak również nie ma możliwości „wzmocnienia w ludzi i sprzęt”
firm sprzątających. Zgodnie z „Koncepcją Systemu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Gdańsku”, opracowaną przez firmę ARUP na zlecenie Urzędu
Miejskiego w Gdańsku, szacuje się, że na każde 100 tysięcy mieszkańców przypada
około 7 pracowników zatrudnionych na poziomie zarządzania systemem gospodarki
odpadami. Szacunki te wynikają z doświadczeń zdobytych przy realizacji podobnych
projektów dla innych polskich miast i doświadczeń miast w Europie Zachodniej. Są
one zgodne z wytycznymi Ministerstwa Środowiska dla gmin dotyczącymi wdrażania
systemu gospodarki odpadami komunalnymi, które zakładają, że do obsługi systemu
należy zatrudnić 1 pracownika na 10 000 – 15 000 mieszkańców.
Od 2014 r. Miasto rozpoczęło realizację 3 programów modernizacji infrastruktury
drogowej w Gdańsku, którymi objęto również teren Kiełpina Górnego, tj.: I.
Przebudowa układu drogowego prowadzącego do szkoły w Kokoszkach; II.
Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska; III. Modernizacja chodników na
terenie Gdańska. W ramach Przebudowy układu drogowego prowadzącego do
szkoły w Kokoszkach, w 2014 r. zrealizowano: 1) przebudowę nawierzchni jezdni ul.
Otomińskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Gostyńską do skrzyżowania z ul.
Franciszka Mamuszki (w kwocie 1.198.179,94 zł); 2) przebudowę ul. Goplańskiej –
przebudowa nawierzchni jezdni, budowa chodników po obu stronach jezdni oraz
budowa nowej pętli autobusowej (835.945,82 zł). W ramach Programu Modernizacji
chodników na terenie Gdańska wykonano: 1) remont istniejącego chodnika o dł. 350
mb w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni ul. Otomińskiej, na odcinku od ul.
Franciszka Mamuszki do ul. Goplańskiej (785.000,-zł); 2) budowę nowego chodnika
w ul. Gostyńskiej o dł. 1100 mb (148.000,-zł). W 2015 r., w ramach przebudowy
układu drogowego w Kokoszkach, planowana jest realizacja następujących zadań
drogowych na terenie Kiełpina Górnego: 1) Przebudowa ul. Gostyńskiej - odcinek od
ul. Otomińskiej do ul. Kwietniowej - wykonanie nawierzchni z nowych płyt „Yomb”
oraz opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia (wartość zadania 830.000,zł); 2) Przebudowa ul. Gostyńskiej od ul. Kwietniowej do ul. Goplańskiej – budowa
chodnika na brakującym odcinku (ok. 300 mb oraz opracowanie dokumentacji
projektowej oświetlenia - wartość zadania 430.000,-zł); 3) wykonanie projektu
budowlanego przebudowy ul. Wiosennej i ul. Franciszka Mamuszki (100.000,-zł); 4)
przebudowa ul. Goplańskiej od ul. Kolbudzkiej do skrzyżowania z ul. Łagowską
(1.400.000,-zł); 5) utwardzenie nawierzchni ul. Goplańskiej od pętli autobusowej
ZKM do nieruchomości nr 34 (120.000,-zł).
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W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki finansowe na zadanie
Gdański Program Przeciwpowodziowy jedynie na lata 2015-2016, łącznie około 18.1
mln zł. Obecnie procedowany jest wybór wykonawcy robót dot. zadania na osiedlu
Strzyża pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kolberga, Kmiecej i
Arciszewskiego – etap III” (szacunkowy koszt 9.3 mln zł, planowana realizacja lata
2015/2016). W 2015 r. planuje się uzyskanie dokumentacji projektowej (łączny koszt
568 752 zł) dla następujących zadań: 1) Regulacja Potoku Oruńskiego km 0+650 –
1+692 (od Parku Oruńskiego do zbiornika Augustowska), koszt opracowania
136.530 zł; 2) Budowa zbiornika retencyjnego Nr 3 wraz z przebudową Potoku
Oruńskiego km 2+132 – 3+332, koszt opracowania 286.467 zł; 3) Budowa kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Grottgera, koszt opracowania 145.755 zł. Pozostałe środki
planuje się przeznaczyć na rozpoczęcie kilkuetapowej budowy kanalizacji
deszczowej w dzielnicy Osowa. Jej zakres zostanie określony po wyłonieniu
wykonawcy robót na osiedlu Strzyża. Jako pierwszy etap tej inwestycji przewiduje się
budowę kanalizacji deszczowej w ul. Keplera. W latach 2015-2016 nie przewiduje się
w ramach Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego przygotowania i realizacji
zadań „Układ odwodnieniowy Kiełpino Górne” i „Kanalizacja deszczowa Kiszewska,
Gołuńska”. Zadania te znajdują się w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych. Jednak ze
względu na brak odpowiednich środków oraz oczekujące na realizację inne
przygotowane już zadania, nie można w tej chwili określić terminu wykonania
przedmiotowych zadań dotyczących Kiełpina Górnego. W dalszej części odpowiedzi
przedstawiono zestawienie zadań, które brane są pod uwagę do realizacji w ramach
planowanego do dofinansowanego unijnego w latach 2014-2020 II Etapu projektu
„Ochrona wód Zatoki Gdańskiej”. Koszt wykonania tych zadań szacuje się na blisko
190 mln zł. Ze względu na brak informacji dot. poziomu ewentualnego
dofinansowania Gdańskiego Programu Przeciwpowodziowego nie ma możliwości
dokładnego określenia, jakie zadania i w jakich latach będą realizowane.
Z uwagi na znaczną dekapitalizację nawierzchni jezdni zasadne jest wykonanie
kompleksowego remontu ulicy Nowotnej, polegające na ułożeniu na całej jezdni (na
odcinku od ul. Kruczej do końcowej pętli tramwajowej) nowej nawierzchni
bitumicznej. Realizacja takiego zakresu robót wymaga zabezpieczenia na ten cel
środków finansowych w kwocie ok. 1,5 mln zł. Do czasu wykonania remontu ulicy w
ww. zakresie, Zarząd Dróg i Zieleni będzie wykonywał naprawy doraźne nawierzchni
jezdni łagodzące problemy komunikacyjne wynikające z jej stanu technicznego.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stare Przedmieście rejon ulicy Lastadia w mieście Gdańsku, skierowany do uchwalenia na sesję Rady
Miasta zaplanowaną na dzień 29.01.2015 r., nie zagraża dalszemu istnieniu i
funkcjonowaniu Gimnazjum Nr 8. Szkoła położona jest w obrębie terenu usługowego
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001-U33, w którym zawierają się usługi oświaty i sportu – zatem istniejące
zagospodarowanie jest zgodne z planem.
Zgodnie z uchwałą Nr L/1126/14 w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu
nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom
wewnętrznym w Gdańsku, nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących, lub
być do nich podobne, w sposób mogący wprowadzić w błąd przy ich stosowaniu. Na
terenie Gdańska istnieją ulice o nazwie Kurierów Armii Krajowej oraz Aleja Armii
Krajowej, posiadające w swym brzmieniu zapis „Armii Krajowej”. Podejmując
uchwałę Nr L/1126/14 Rada Miasta miała na celu uporządkowanie zasad
stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom zgodnie z zarządzeniem Ministra
Gospodarki Komunalnej z dnia 28.06.1968 r. o ustaleniu wytycznych w sprawie
nadawania nazw ulicom i placom oraz numeracji nieruchomości, które w pkt. 8
załącznika ustala, iż nie należy nadawać nazw już stosowanych jako nazwy innych
ulic w mieście, ani też nazw o podobnym brzmieniu wyrazów występujących już w
istniejących nazwach ulic. Zasady te, do stosowania zostały przyjęte przez
samorządy innych miast (np. Warszawy i Koszalina).
Ogrodzenia wokół osiedla Trzy Żagle powstały zgodnie z prawem. Zatwierdzony przy
pozwoleniu na budowę projekt osiedla przewidywał ogrodzenie tego terenu.
Natomiast w aktach archiwalnych nie znaleziono dokumentów dotyczących ogrodzeń
wokół tzw. budynków leningradzkich oraz Międzyzakładowej LokatorskoWłasnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych „Kokoszki”. Zgodnie z
przepisami ustawy Prawo budowlane każdy ma prawo zabudowy nieruchomości
gruntowej, jeżeli wykaże prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane, pod warunkiem zgodności zamierzenia budowlanego z przepisami.
Zgodnie z ww. ustawą zgłoszenia właściwemu organowi wymaga jedynie budowa
ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych
oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20m. Jeżeli więc przebieg ogrodzenia nie
będzie graniczył z drogą, ulicą, placem, torami kolejowymi ani innymi miejscami
publicznymi, a jego wysokość nie przekroczy 2,20 m, to budowa takiego ogrodzenia
nie wymaga zgłoszenia właściwemu organowi, ani pozwolenia na budowę. W celu
ewentualnego wyeliminowania ogrodzeń Miasto musiałoby wykupić teren i stworzyć
przestrzeń publiczną.
Odnowienie oznakowania poziomego następuje w pierwszej kolejności na głównym
ciągu komunikacyjnym od granic miasta Gdańska z Sopotem do granic miasta
Gdańska z Pruszczem Gdańskim, łącznie z przyległymi skrzyżowaniami, przejściami
dla pieszych i planowane jest w terminie od kwietnia do czerwca każdego roku,
a następnie na pozostałym układzie komunikacyjnym. Odnowienie oznakowania
poziomego na ulicy Trakt Św. Wojciecha planowane jest w terminie kwiecień-maj br.,
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przy sprzyjających warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia jezdni i
temperatura +10C), a także po pozimowym oczyszczeniu jezdni i po likwidacji
ubytków w nawierzchni jezdni po okresie zimowym. Oznakowanie poziome tzw.
„cienkowarstwowe” odnawiane jest co roku, natomiast oznakowanie poziome tzw.
„grubarstwowe” (realizowane w przypadku nowych nawierzchni jezdni) raz na 3 lata.
Postępowanie na wybór partnera prywatnego dla przedsięwzięcia pn.
„Zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku” prowadzone
jest w trybie ustaw o koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa
publiczno-prywatnego. W I fazie ogłoszono postępowanie, na które wpłynęły 2
wnioski dwóch konsorcjów. Następnie odbywały się negocjacje, odrębne dla
każdego kandydata. Po zakończeniu negocjacji sformułowane zostały ostateczne
dokumenty - Opis Warunków Partnerstwa oraz projekt Umowy o PPP wraz ze
wszystkimi załącznikami. Dokumenty te, wraz z zaproszeniem do składania ofert,
zostały 17.12.2014 r. przesłane kandydatom, z którymi prowadzono negocjacje.
Termin składnia ofert wyznaczono na 27.02.2015 r. Projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów rejon ulicy Podwale
Przedmiejskie (nr 1148) posiada – poza uzgodnieniem z Pomorskim Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków (PWKZ) – wszystkie wymagane ustawą uzgodnienia i
opinie. Projekt planu w dniu 6.11.2014 r. został wysłany do PWKZ w celu
uzgodnienia. Dnia 27.11.2014 r. otrzymano pismo konserwatora wojewódzkiego,
informujące o włączeniu do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków kilku budynków
znajdujących się w obszarze przedmiotowego planu, a 5.12.2014 r. – odmowę
uzgodnienia projektu planu. Na spotkaniu PWKZ z przedstawicielami Biura Rozwoju
Gdańska (16.12.2014 r.) ustalone zostały warunki, jakie należy spełnić, aby otrzymać
uzgodnienie konserwatorskie. Ustalono też, że Prezydent wystąpi z wnioskiem do
PWKZ o wyłączenie kilku budynków z Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków. Wniosek
został wysłany 7.01.2015 r. Po otrzymaniu decyzji konserwatora wojewódzkiego i
wprowadzeniu niezbędnych poprawek do projektu planu zostanie on ponownie
wysłany do uzgodnienia z PWKZ. Przewidywany termin wyłożenia projektu planu do
publicznego wglądu – II kwartał 2015 r. Prace nad projektem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Wyspa Spichrzów w rejonie dawnego Dworca
Kłodno (nr 1150) zostały zakończone. Planowany termin skierowania do uzgodnień 9.02.2015 r. Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu nastąpi w drugim
kwartale 2015 r.
Ze względu na konieczność przeanalizowania i zebrania szczegółowych materiałów
odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 6.02.2015 r.
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Cmentarz przy parafii rzymskokatolickiej pw. Św. Antoniego w Gdańsku,
zlokalizowany przy ul. Hallera (działka nr 30/1 obr. 0022, stanowiąca własność
Skarbu Państwa) był nekropolią czynną w latach 1923-1946. Od ostatniego
pochówku na jego terenie minęło ponad 40 lat, w związku z czym, zgodnie z ustawą
o cmentarzach i chowaniu zmarłych, po zamknięciu cmentarza oraz po upływie 40 lat
od dnia ostatniego pogrzebu, na podstawie decyzji wydanej odpowiednio przez
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta może nastąpić użycie terenu cmentarnego
na inny cel, zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli
teren cmentarny stanowił uprzednio własność Kościoła Katolickiego lub innego
kościoła albo związku wyznaniowego, wydanie decyzji o użyciu terenu cmentarnego
na inny cel wymaga zgody właściwej władzy tego kościoła lub związku
wyznaniowego oraz wydania przez nią opinii, co do sposobu oznaczenia i
upamiętnienia terenu pocmentarnego. Użycie terenu cmentarnego na inny cel jest
dopuszczalne pod warunkiem zachowania znajdujących się na jego terenie
zabytków, które mogą być przeniesione w inne miejsce po uzyskaniu pozwolenia
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a znajdujące się na min szczątki zwłok
powinny być przeniesione na inny cmentarz na koszt nabywcy terenu lub jego
nowego użytkownika. Zainteresowany, będący użytkownikiem wieczystym
nieruchomości położonej przy ul. Hallera (działka nr 30/1 obr. 0022), uzyskał od
Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego, zgodę na użycie terenu dawnego cmentarza
na inny cel, po uprzednim dokonaniu ekshumacji pochowanych tam zmarłych oraz
pozytywną opinię, co do sposobu oznaczenia i upamiętnienia terenu po byłym
cmentarzu, poprzez ustawienie w jego obrębie tablicy pamiątkowej o treści
uzgodnionej z Kurią Metropolitalną Gdańską. Powyższe stanowiło podstawę wydania
w dniu 26.09.2014 r. decyzji o użyciu terenu po byłym cmentarzu na cel zgodny z
planami zagospodarowania przestrzennego. W terminie od 12.12.2014 r. do
7.01.2015 r., na zlecenie wieczystego użytkownika działki, przeprowadzona została
ekshumacja szczątków znajdujących się na dawnym cmentarzu Św. Antoniego oraz
ich pochówek na terenie Cmentarza Łostowickiego w Gdańsku. Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Pasa Nadmorskiego rejon
ulic Czarny Dwór, Hallera w mieście Gdańsku, zatwierdzonym uchwałą Nr
LVI/1905/06, działka po byłym cmentarzu oraz grunty bezpośrednio do niej przyległe
stanowią teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, w stosunku
do którego ww. plan określa zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków,
krajobrazu kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej. W stosunku do terenu
dawnej nekropolii miejscowe plany wskazują jednoznacznie, ochronę jakich
elementów należy przewidzieć przy docelowym zagospodarowaniu terenu.
Przestrzeganie przez właściciela ww. działki zapisów planu miejscowego
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zweryfikowane zostanie przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków,
na etapie uzgadniania projektu budowlanego, wykonanego przez rozpoczęciem
inwestycji w terenie.
Budynek przy ul. Ubocze 26 realizowany jest przez developera, a nie przez Miasto.
W budynku znajdują się 84 mieszkania. Aktualnie przygotowywana jest transakcja, w
wyniku której Miasto pozyska część lokali mieszkalnych w tym budynku. Lokale
pozyskiwane przez Miasto (w tym również 48 lokali w przygotowywanej transakcji)
przeznaczane są na realizację zarejestrowanych potrzeb mieszkaniowych - głównie
na wykwaterowania z budynków przeznaczonych do rozbiórki ze względu na zły stan
techniczny, jak również dla najemców oczekującym na wymianę dotychczas
zajmowanego lokalu, którzy chcieliby poprawić standard zamieszkiwania. Zasady
najmu lokali komunalnych, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Gdańska w sposób jednoznaczny określa obowiązująca uchwała Rady
Miasta Gdańska. Stan techniczny istniejących na Oruni budynków jest w dużej
części niezadawalający, a standard funkcjonalno-użytkowy znajdujących się w nich
lokali odbiega od standardów w innych dzielnicach. Zatem pojawienie się nowej
zabudowy w tym rejonie umożliwi stopniową eliminację wyeksploatowanych
budynków, a tym samym wpłynie na poprawę wizerunku tej dzielnicy
Z uwagi na obszerny i złożony zakres pytania odpowiedź zostanie udzielona w
terminie do 4.02.2015 r.

W związku z koniecznością zebrania niezbędnych danych, odpowiedź zostanie
udzielona w terminie do 5.02.2015 r.
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