Zapytania RMG – 28 maja 2015 r. (kadencja 2014-2018)

Nr

Wnioskoda
wca

w sprawie

Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

29.04.15

13.05.15

Przedmiotem ubezpieczeń majątkowych obiektów inżynierskich jest mienie Miasta
Gdańska, w tym Urzędu Miejskiego i miejskich jednostek organizacyjnych w
Gdańsku,
stanowiące
własność,
będące
w
ich
posiadaniu
lub
zarządzaniu/administrowaniu. Do obiektów inżynierskich objętych ubezpieczeniem
majątkowym, należą przede wszystkim: tunele, mosty i wiadukty. Więcej informacji
dotyczących ubezpieczenia mienia Miasta znajduje się w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, który dostępny jest w Biurze Zamówień Publicznych. Obecnie trwają
prace nad określeniem zakresu ochrony tunelu pod Martwą Wisłą, a po ich
zakończeniu planowane jest przeprowadzenie odrębnego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

55/15

Emilia
Lodzińska

56/15

Beata
wprowadzenia
Dunajewska zakazu palenia epapierosów w
transporcie miejskim

29.04.15

13.05.15

Przygotowywany jest projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie
przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu ręcznego
pojazdami transportu zbiorowego na terenie Gdańska, zwłaszcza w zakresie
wprowadzenia zakazu używania e-papierosów. Wszczęto działania mające na celu
skierowanie projektu powyższej uchwały na sesję czerwcową 2015 roku.

57/15

Beata
kosztów utrzymania
Dunajewska promu Nowy PortWisłoujście

05.05.15

19.05.15

Koszt utrzymania przeprawy promowej w 2014 r. wyniósł 1.152.447,86 zł na który
składają się wydatki związane z funkcjonowaniem przeprawy promowej
(1.555.416,86 zł.) pomniejszone o wpływy z tytułu opłat za korzystanie z przeprawy
(402.969,00 zł - bilety jednorazowe, abonamenty). Aktualnie jest dokonywana
analiza zasadności i potrzeby funkcjonowania promu po oddaniu do użytkowania
tunelu pod martwą Wisłą.

ubezpieczeń
majątkowych
obiektów
inżynierskich

1

58/15

Beata
harmonogramu
Dunajewska naprawy wieży
widokowej na
Wyspie
Sobieszewskiej

59/15

Magdalena
Olek
Adam
Nieroda

05.05.15

19.05.15

Inwestorem budowy dwóch wież było Miasto, a inwestorem zastępczym Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdańska. Wieże zostały wybudowane w pierwszym półroczu
2004 r. Właścicielem wież jest Miasto. Zgodnie z protokołem przekazania wieże
wraz pomostami znajdują się w użytkowaniu Nadleśnictwa Gdańsk, które zgłosiło
uwagi do stanu technicznego podstawy (częściowo spróchniała) wieży zachodniej
(wyższej). W związku z powyższym zwrócono się o ekspertyzę dot. stanu
technicznego wież do biura projektowego „Northplan”, które je zaprojektowało.
Projektant wież stwierdził, że dwa filary wieży zachodniej wymagają wymiany.
Natomiast wieża wschodnia (niższa) jest w zadowalającym stanie technicznym i nie
ma potrzeby jej zamykania i naprawy w tym sezonie. Został zlecony firmie
„Northplan” projekt remontu wieży zachodniej, który odebrano od wykonawcy w dn.
12 maja. Obecnie Wydział Środowiska jest na etapie poszukiwania wykonawcy
robót. Wstępnie wyłoniono firmę „Prolas”, po zapoznaniu się z projektem ma
ostatecznie wycenić prace remontowe. Szacunkowy koszt prac nie powinien
przekroczyć ok. 10.000 zł brutto. Jednocześnie wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska o uzyskanie zgody na prowadzenie robót w Rezerwacie.
Zakres prac nie jest duży i nie powinien stanowić uciążliwości dla przedmiotów
ochrony w "Ptasim Raju". Remont wieży planowany jest w dn. 19 – 22 maja. Do
czasu zakończenia prac obowiązuje zakaz wstępu na wieżę. Konserwację wieży nr
1 przewiduje się jesienią po zakończeniu sezonu.

utrzymania porządku 05.05.15
wokół Opływu
Motławy

19.05.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni rozpoznanie problemu w terenie i ustalenie
przyczyn oraz zakresu ewentualnych nieprawidłowości. Utrzymaniem terenów
położonych wzdłuż Opływu Motławy zajmują się dwie jednostki. Tereny spacerowe
położone wzdłuż lewego brzegu Opływu, od strony Starego Miasta, utrzymuje ZDiZ,
natomiast terenami położonymi na prawym brzegu - od strony Olszynki zajmuje się
Spółka Gdańskie Melioracje, w ramach utrzymania brzegu i obwałowań Opływu
Motławy. Tereny pozostające w gestii ZDiZ, są sprzątane regularnie z
częstotliwością trzy razy w tygodniu w ramach usługi kompleksowego utrzymania
parku spacerowego nad Opływem Motławy, natomiast tereny położone po stronie
Olszynki są oczyszczane przez Gdańskie Melioracje dwa razy w tygodniu. Wg
informacji przekazanych przez Straż Miejską, tereny nad Opływem Motławy
patrolowanie są codziennie przez funkcjonariuszy Referatu VI. Kosze na śmieci
zlokalizowane są przede wszystkim na terenach bardziej uczęszczanych przez
spacerowiczów tzn. wzdłuż głównego ciągu spacerowego po stronie Starego Miasta
i znajdują się przy każdej ławce. Biorąc pod uwagę stopień ich zapełnienia, ich
ilość jest wystarczająca. Problem natomiast stanowią wandale, którzy regularnie
wrzucają kosze do wody. Odzyskanie i ponowne ustawienie takich zatopionych
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koszy jest często utrudnione, a niekiedy nawet niemożliwe, a poza tym takie kosze
ze względu na stopień zniszczenia zwykle nie nadają się do ponownego
wykorzystania. Pomimo tego straty w koszach są cyklicznie uzupełniane i np. w II
poł. ubiegłego roku ustawiono na tym terenie dodatkowo 10 szt. koszy betonowych.
O ile wystąpi taka potrzeba, również w tym roku ilość koszy zostanie uzupełniona.
Kontrola terenów nad Opływem Motławy przeprowadzona w ostatnim okresie przez
ZDiZ wykazała występowanie w tym rejonie dzikich wysypisk śmieci lecz na
prywatnych nieruchomościach. Zobowiązano Straż Miejską do podjęcia działań w
celu wyegzekwowania od odpowiedzialnych podmiotów ciążących na nich
obowiązków utrzymania nieruchomości w należytym stanie estetycznym i
sanitarnym.
60/15

Magdalena
Olek
Adam
Nieroda

61/15

62/15

nielegalnego
wysypiska u zbiegu
ulic Łanowej i
Wspólnej

05.05.15

19.05.15

Na terenie u zbiegu ul. Łanowej i Wspólnej pracownicy Zarządu Nieruchomości
Komunalnych nagromadzili zalegające nieczystości z okolicznych terenów
należących do Miasta, a nie objętych stałą usługą sprzątania. Nieczystości te
zostały usunięte w dniu 15.05.2015 r. Pozostałe tereny Miasta w osiedlu Olszynka
objęte są programem oczyszczania, w ramach usuwania nielegalnych wysypisk
śmieci. Do dnia dzisiejszego z przedmiotowego terenu usunięto ok. 100 ton
nieczystości. Straż Miejska została zobowiązana do objęcia tego terenu stałą
kontrolą w szczególności pod kątem właściwego gospodarowania odpadami przez
Rodzinne Ogrody Działkowe, których użytkownicy w głównej mierze przyczyniają
się do powstawania nielegalnych wysypisk śmieci.

Wojciech
terminu modernizacji
Błaszkowski boiska przy SP nr 57

07.05.15

21.05.15

Miasto rozpoczęło procedurę mającą na celu realizację zadania polegającego na
zagospodarowaniu terenu Szkoły Podstawowej nr 57 w Gdańsku przy ul.
Aksamitnej 8. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m. in. przebudowę istniejącego
boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o
wymiarach 16m x 18m wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem oraz infrastrukturą
techniczną, wykonanie bieżni i skoczni w dal, drogi pożarowej, siłowni zewnętrznej
oraz elementów małej architektury. Czynione są starania, by realizacja inwestycji w
robotach budowlano – montażowych nastąpiła w 2015 roku, a sfinansowanie jej w
2016 roku.

Magdalena
Olek

07.05.15

21.05.15

W ramach środków z Budżetu Obywatelskiego w 2014 r. zrealizowano remont ul.
Siennej na odcinku od Trasy Sucharskiego do ul. Kaczeńce. Na realizację ul.
Siennej przeznaczono kwotę 500.000,00 zł. W trakcie prac projektowych, po
wykonaniu niezbędnych badań okazało się, że przyjęta początkowo (na etapie
kwalifikowania wniosków do głosowania Budżetu Obywatelskiego) technologia

planów dokończenia
remontu nawierzchni
ulicy Siennej na
Stogach

3

wykonania tego przedsięwzięcia w formie wykonania nakładki bitumicznej, z
wykorzystaniem istniejącej nawierzchni jako podbudowy nie mogła być
zastosowana. Na określonych fragmentach jezdni zaistniała konieczność wymiany
całej konstrukcji jezdni, co spowodowało znaczny wzrost kosztów realizacji
inwestycji i ograniczyło jej zakres. Przed realizacją robót budowlanych zakres ten
został uzgodniony z wnioskodawcą zadania. Brak jest możliwości dokończenia
realizacji zadania w 2015 r., ponieważ wyczerpane zostały limity środków na
inwestycje w tym roku. Zadanie zostanie włączone do realizacji w planie
inwestycyjnym po roku 2016 r. Potencjalną szansą realizacji zadania w 2016 r. jest
Budżet Obywatelski.
63/15

Magdalena
Olek

okresu
gwarancyjnego dla
remontu nawierzchni
drogi wewnętrznej
przy ul.
Stryjewskiego z
Falck Polonusa

07.05.15

21.05.15

W 2013r. Gdańskie Melioracje Sp. z o.o. wykonały prace odwodnieniowe na terenie
trzech podwórzy przy ul. Stryjewskiego 3 – 13, w tym na podwórku pomiędzy
budynkami Wspólnot Mieszkaniowych przy Stryjewskiego 3 i ul. Tamka 2.
Wykonane wówczas prace przy ciągach komunikacyjnych miały z założenia
charakter wyłącznie doraźny, a nie docelowy. Zakres robót przewidzianych do
wykonania przez Gdańskie Melioracje obejmował w szczególności: wykonanie sieci
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami; niwelację całego terenu oraz utwardzenie
terenu w obrębie wpustów, tak aby wody opadowe spływały do tych wpustów.
Celem powyższych robót nie było docelowe zagospodarowanie terenu, w tym
urządzenie odpowiednio utwardzonych ciągów komunikacyjnych na tych
podwórzach, lecz jedynie odwodnienie terenu po to by stworzyć podstawę do
kolejnych prac polegających na docelowym zagospodarowaniu podwórzy przy
budynkach Wspólnot Mieszkaniowych. Ten następny etap prac powinien być
zrealizowany staraniem Wspólnot Mieszkaniowych, które korzystają z zapleczy
podwórzowych, w tym usytuowanych na tych podwórzach ciągów komunikacyjny
prowadzących do ich nieruchomości. Jeżeli Miasto wchodzi w skład danej
Wspólnoty (tak jak to ma miejsce w przypadku Wspólnoty Stryjewskiego 3), a
Wspólnota posiadając tytuł prawny do tego zaplecza (np. w postaci prawa
własności lub dzierżawy tego terenu od Miasta) zdecydowałaby o jego
modernizacji, to Miasto będzie miało obowiązek partycypowania w
zagospodarowaniu zaplecza w takim stosunku, w jakim to wynika z jej udziałów w
tzw. nieruchomości wspólnej. Dotychczas od Wspólnoty Mieszkaniowej
Stryjewskiego 3 nie wpłynął jednak wniosek o wydzierżawienie terenu przyległego.
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64/15

Magdalena
Olek

planów
zagospodarowania
terenów
nadmorskich w
obrębie dzielnicy
Stogi

07.05.15

21.05.15

W latach 2005-2006 w ramach programu modernizacyjnego terenów plażowych
„Kąpielisko Stogi” zostało wyposażone o nowe obiekty tj: budynek techniczny,
budynek sanitarny WC oraz ciągi piesze w tym: wejście do plaży, pomosty
drewniane na terenie plaży. Miasto dąży do równoważnego zagospodarowania
infrastruktury plażowej na całej długości wybrzeża w swoich granicach. Obecnie
została opracowana koncepcja rozbudowy infrastruktury plażowej dla dzielnicy
Jelitkowo. Przymorze, Brzeżno, Nowy Port, Sobieszewo. Nie objęła ona swoim
zakresem plażę na Stogach, z tego powodu iż jako jedyne w mieście kąpielisko jest
całkowicie wyposażone w infrastrukturę plażową. Na Stogach w sezonie letnim
działa duży punkt służb ratowniczych i medycznych. W obrębie kąpieliska Stogi
funkcjonuje rozbudowana infrastruktura o wysokim standardzie m.in. restauracje,
place zabaw, duży punkt sanitarny z natryskami i opłukiwaczami nóg, szerokie
wybrukowane wejście z ławeczkami, przedłużone całoroczną kładką plażową.
odwiedzający mają do dyspozycji duży plażowy parking rowerowy, parking
samochodowy, boiska do piłki nożnej plażowej i siatkówki, a także ścieżkę
rowerową prowadzącą z centrum miasta. W sezonie letnim, działa wypożyczalnia
leżaków. Odbywają się tam też różnego rodzaju imprezy plażowe i koncerty.
Kąpielisko jest w pełni przyjazne dzieciom i osobom niepełnosprawnym. Obiekt jest
monitorowany. W trosce o rozwój sportów wodnych uruchomiono stację pogodową
Stogi. Plaża od wielu lat otrzymuje międzynarodowy certyfikat Błękitnej Flagi,
potwierdzający jej wysoki standard i czystość. Zagospodarowanie plaży poza
kąpieliskiem strzeżonym nie jest przewidywane w najbliższym czasie.

65/15

Wojciech
możliwości
Błaszkowski otrzymania tytułu
prawnego do lokalu
przy ul. Leczkowa

07.05.15

21.05.15

Umowa najmu lokalu przy ul. Leczkowa 25 została wypowiedziana lokatorowi z
powodu występujących zaległości w opłatach czynszowych - ze skutkiem na dzień
31.07.2005 r. Dnia 20.06.2011 r. odmówiono wnioskodawcy wyrażenia zgody na
ponowne zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu z powodu nie wywiązywania
się z ugody w sprawie sposobu spłaty powstałych na koncie czynszowym
zaległości. W dniu 05.05.2011 r., zainteresowany złożył oświadczenie o braku
możliwości spłaty powstałego zadłużenia i wyrażeniu woli na zamianę
zajmowanego mieszkania na mniejszy lokal w zamian za spłatę zaległości
czynszowych, a w dniu 18.05.2012 r. zwrócił się ponownie z prośbą o wyrażenie
zgody na zawarcie umowy najmu zajmowanego lokalu przy ul. Leczkowa 25, po
spłacie zaległości czynszowych. Przedmiotowy lokal o powierzchni użytkowej 60,66
m2 zajmowany był wówczas przez 1 osobę. Biorąc pod uwagę spłatę zaległości
poinformowano wnioskodawcę o wyrażeniu zgody na potwierdzenie uprawnień do
innego mniejszego lokalu. Po zawarciu związku małżeńskiego zainteresowany
ponownie zwrócił się z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy. Faktycznie w lokalu
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zamieszkiwał wnioskodawca wraz z żoną, jednakże ustalono, że żona posiada
prawo własności do innego lokalu (o pow. 60 m2), które nabyła przed zawarciem
związku małżeńskiego. Spłaty zaległości czynszowych zainteresowanego dokonał
syn Jego żony. W związku z dokonanymi ustaleniami - podtrzymane zostało
stanowisko w sprawie wyrażenia zgody na potwierdzenie uprawnień do innego
mniejszego lokalu. Dotychczas przedstawiono 2 oferty najmu lokali. Żadna z
przedstawionych ofert nie została przyjęta. Aktualnie zainteresowany ponownie
posiada zaległości w opłatach czynszowych. W związku z powyższym wszczęte
zostaną procedury zmierzające do odzyskania lokalu przy ul. Leczkowa 25, który
zainteresowany zajmuje bez tytułu prawnego, jak również należnych kwot.
Prawomocny wyrok sądu w powyższej sprawie, będzie podstawą do wskazania
lokalu socjalnego lub pomieszczenia tymczasowego, w zależności od ustaleń.
66/15

Beata M.
Wierzba

zaniedbania terenu
w okolicy ul.
Czerwony Dwór

14.05.15

27.05.15

Plac zabaw w okolicy ul. Czerwony Dwór, na którym znajduje się stół do pingponga, ławeczka oraz piaskownica jest systematycznie kontrolowany pod
względem stanu technicznego. W miesiącu kwietniu br. dokonano przeglądu
wszystkich w/w urządzeń zabawowych i stwierdzono, że stan techniczny ich jest
dobry. Wymiana piasku w piaskownicach jest wykonywana raz w roku, (w br. w dniu
26.05.2015 r.). Koszenia trawy na terenie administrowanym przez Gdański Zarząd
nieruchomości Komunalnych odbywa się dwa razu w roku, w okresie od czerwca do
września. Pierwsze koszenie w roku bieżącym przewidziane jest do 15 czerwca.
Znajdujące się po obu stronach placu nazwane „schrony” to szczeliny
przeciwlotnicze. GZNK nie posiada możliwości prawnych do ich likwidacji w związku
z powyższym wystąpi do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego z
wnioskiem o zdjęcie ich z ewidencji. Wejścia do przedmiotowych szczelin
przeciwlotniczych zostały zabezpieczone. Droga pomiędzy budynkami Czerwony
Dwór 20 i 21 jest oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 376/2 obręb 16 i
jest w zarządzie Zarządu Dróg i Zieleni. Działka nr 515 jest działką budowlaną
stanowiącą część nieruchomości gruntowej, na której położony jest przedmiotowy
plac zabaw oraz chodnik – znajduje się w administracji GZNK. Nawierzchnia z
ubytkami znajduje się na działce nr 517/1, która jest ogólnie dostępna, służy
zarówno mieszkańcom Wspólnot Mieszkaniowych Czerwony Dwór 18 i 20,
mieszkańcom i użytkownikom garaży Spółdzielni Mieszkaniowej „Przymorze”,
mieszkańcom budynków przy ul. Chociszewskiego oraz osobom korzystającym z
okolicznych sklepów i Zielonego Rynku. Zgodnie z art. 289 par. 1 Kodeksu
Cywilnego „obowiązek utrzymania urządzeń potrzebnych do wykonywania
służebności gruntowej obciąża właściciela nieruchomości władnącej” (czyli tej, dla
korzystania z której ustanowiono służebność domniemaną, bez zapisu
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notarialnego). Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 15 czerwca 2010 r.
obowiązek ten obejmuje także wybudowanie urządzeń koniecznych do wykonania
służebności (np. utwardzenie drogi) co jest jednoznaczne z utrzymaniem jej w
odpowiedniej kondycji. Gdańsk nie ma obowiązku utrzymywać drogi w stanie
oczekiwanym przez korzystających z niej osób na rzecz których ma miejsce
służebność.
67/15

Beata
harmonogramu ul.
Dunajewska Walecznych w
Brzeźnie i ul.
Przegalińskiej na
Wyspie
Sobieszewskiej

14.05.15

27.05.15

Przebudowa ul. Walecznych przebiegać będzie następująco:
- ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy - połowa czerwca 2015 r.,
- podpisanie umowy z wykonawcą - lipiec 2015,
- realizacja - od lipca do listopad 2015 r.
W dniu 29.04.2015 DRMG podpisało umowę z wykonawcą na „Przebudowę ul.
Przegalińskiej poprzez naprawę nawierzchni i utwardzenie pobocza” z
następującymi terminami realizacji: drogowe roboty budowlane – 30.06.2015 r.;
pielęgnacja trawy – 30-10.2015 r..

68/15

Emilia
Lodzińska

placów zabaw w
Gdańsku

19.05.15

27.05.15

Miasto będzie realizować w 2015 roku następujące zadania dotyczące budowy
nowych placów zabaw i modernizacji istniejących placów zabaw :
1. W ramach zadania pt: „Rekreacyjne zagospodarowanie terenów przy
zbiornikach retencyjnych” zostaną wykonane: budowa 3 ogólnodostępnych
placów zabaw i modernizacja 2 ogólnodostępnych placów zabaw
2. Na terenie placówek oświatowych w bieżącym roku nastąpi modernizacja
placów zabaw przy 2 szkołach podstawowych i 6 przedszkolach
3. W terminie do 30 czerwca nastąpi pomalowanie elementów urządzeń
zabawowych w 1 parku i 5 placach zabaw
4. na bieżąco jednostki miejskie wymieniają zdewastowane lub ukradzione
elementy urządzeń zabawowych na istniejących placach zabaw.
5. co rocznie Miasto ogłasza konkurs pt: Utworzenie małego placu zabaw na
terenie Miasta Gdańska, skierowany do Organizacji Pozarządowych. W IV
kwartale br. powstanie 10 ogólnodostępnych placów zabaw.
W odpowiedzi przedstawiono szczegółowy wykaz nowobudowanych i
modernizowanych placów zabaw.

69/15

Aleksandra
Dulkiewicz

planów rozwoju sieci
wodopojów w
szkołach,
przedszkolach i
innych miejscach

19.05.15

27.05.15

Spółka Saur Neptun Gdańsk S.A. we współpracy z Wydziałem Rozwoju
Społecznego realizuje projekt pn. „Zdroje w gdańskich szkołach”. W ramach tego
projektu zamontowano już 42 zdroje do picia wody (20 szt. w 2013 r. i 22 szt. w
2014 r.). W ubiegłych latach o planie stawiania zdrojów decydowała liczba uczniów
w danej placówce jak również dostępność w dzielnicach. W wykazie
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rekomendowanych placówek znalazły się zarówno szkoły publiczne jak i
niepubliczne (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). Na rok
2015 planuje się montaż 70 zdrojów. Głównie są to szkoły publiczne, placówki
niepubliczne stanowią mniejszą część. Na rok 2016 planuje się montaż 20 zdrojów.
W związku z realizują projektu pn. „Zdroje w gdańskich szkołach” Polskie
Towarzystwo Programów Zdrowotnych, które zostało wybrane w drodze otwartego
konkursu ofert, przeprowadzi kompleksowe szkolenia dla nauczycieli dot.
spożywania wody z kranu mające na celu promocję zachowań zdrowotnych oraz
uzupełnienie prowadzonych w tym zakresie działań. Do odpowiedzi załączono
wykaz szkół, w których zamontowano zdroje.
70/15

Beata
nielegalnych
Dunajewska wysypisk odpadów z
placów budowy na
Rudnikach

71/15

Magdalena
Olek
Adam
Nieroda

19.05.15

27.05.15

W dniu 14 maja 2015r. pracownicy Wydziału Środowiska wraz ze Strażą Miejską i
Policją przeprowadzili oględziny terenu, na który zwożona jest nielegalnie ziemia z
gruzem pochodząca z wykopów (ul. Tarcice, Tama Pędzichowska, Michałki). W
czasie oględzin wykonano dokumentację fotograficzną i stwierdzono na bieżąco
dowożenie ziemi. Dane kierowców i samochodów zostały spisane przez Policję. W
dniu 19 maja 2015r. dokonano ponownych oględzin ww. terenu w celu dokładnego
ustalenia stanu prawnego, granic i numerów działek, na które nawieziono ziemię.
Wydział Geodezji przygotował wyrysy z mapy ewidencyjnej i wypisy z rejestru
gruntów właścicieli ww. działek. Na podstawie pozyskanych danych, Prezydent
Miasta przygotowuje zawiadomienie do Policji o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa w sprawie nawiezienia zanieczyszczonych mas ziemnych, gruzu i
innych odpadów przez nieznanych sprawców i stworzenia zagrożenia dla
środowiska w znacznych rozmiarach.

przedłużenia terminu 25.05.15
opuszczenia przez
Bałtyckie Bractwo
Żeglarzy spichlerza
„Steffen”

27.05.15

Termin użyczenia spichlerza Steffen Bałtyckiemu Bractwu Żeglarzy minął w dniu
31.12.2013 r. Ponadto w dniu 31.03.2015 r. podpisano umowę partnerstwa
pomiędzy Miastem, a Partnerem Prywatnym, tj. konsorcjum spółek Immobel Poland
SPV 10 Sp. z o.o., Immobel Poland SPV 11h Sp. z o.o. oraz Multibud W. Ciurzyński
S.A. dotyczącą zagospodarowania północnego cypla Wyspy Spichrzów. W związku
z tym określono ostateczny termin na opróżnienie ww. spichlerza na dzień
31.05.2015 r. Jednym z warunków ww. umowy jest brak obciążeń formalnoprawnych na nieruchomościach należących do Miasta, co potwierdziło ww.
konsorcjum pismem z dnia 10 kwietnia 2015 r. Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych wszczął procedurę zmierzającą do odzyskania lokalu na drodze
postępowania sądowego.
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72/15

Emilia
Lodzińska

73/15

Adam
Nieroda
Magdalena
Olek

74/15

Adam
Nieroda
Magdalena
Olek

ubezpieczeń
majątkowych
obiektów
inżynierskich w
Gdańsku
drogi pożarowej
wzdłuż bloku przy ul.
Więckowskiego 8

25.06.15

27.05.15

26.05.15

9.06.15

remontu i
ograniczenia
prędkości na
ul. Cieszyńskiego od
ul. Witosa do ul.
Lipowicza.

26.05.15

9.06.15

Prolongata terminu do dnia 10 czerwca 2015r.
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