Zapytania RMG – 27 sierpień 2015 r. (kadencja 2014-2018)

Nr

Wnioskodawca

w sprawie

Data wpływu

90/15

Beata M.
Wierzba

uporządkowania terenu w
okolicach ul. Czerwony
Dwór 18 – 20 - 21

23.06.15

91/15

Andrzej
Kowalczys

mini stadionu piłkarskiego
przy ul. Meissnera

25.06.15

Termin
Odpowiedź
odpowiedzi
03.07.15
Place zabaw są systematycznie kontrolowane przez BOM-7 pod
względem czystości oraz stanu technicznego urządzeń
zabawowych. W miesiącu czerwcu dokonano kontroli stanu
technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się na działce –
stół do ping-ponga, ławeczka, piaskownica i oceniono ich stan jako
dobry. Ze względu na zły stan techniczny do usunięcia
zakwalifikowano stojak do gry w kosza. Natomiast wieżyczka ze
zjeżdżalnią znajdująca się na działce jest do naprawy. W
przypadku dalszej degradacji technicznej zostanie zakwalifikowana
do usunięcia. Zgodnie z umową zawarta z firmą świadczącą usługę
wymiany piasku na administrowanym przez BOM-7 terenie,
wymiana piasku miała nastąpić w terminie od 2015-05-06 do 201506-05. Prace były wykonywane sukcesywnie na całym terenie.
Uzgodniono z przedstawicielem w/w firmy, iż usługa wymiany
piasku w piaskownicach w okolicach ul. Czerwony Dwór będzie
wykonana w dniu 2015-05-26. Ze względu na nieprzewidziane
okoliczności dokonano wymiany piasku w jednej z piaskownic
dopiero w dniu następnym tj. 2015-05-27. Koszenie trawy na
terenie administrowanym przez GZNK SZB odbywa się dwa razy
w roku w terminie od czerwca do września.
10.07.15
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jako administrator obiektu
przygotowuje obecnie przetarg, którego oficjalne ogłoszenie
przewidziane jest w drugiej połowie lipca. Celem przetargu jest
wyłonienie przyszłego operatora kompleksu piłkarskiego jeszcze
przed zakończeniem budowy. Operator obiektu będzie
odpowiedzialny za przygotowanie rozkładu zajęć, który będzie
uwzględniał w pierwszej kolejności propozycje i potrzeby
piłkarskich klubów dzielnicy ZASPA. Na najbliższe lata nie planuje
się budowy kolejnych mini stadionów czy też inwestycji w rodzaju
kompleksu piłkarskiego.
1

92/15

Andrzej
Kowalczys

hałdy piachu na terenie
25.06.15
klubu sportowego Gedania
przy ul. Kościuszki

10.07.15

93/15

Piotr Czauderna

wyburzenia zabytkowego
spichlerza „ WOLI ŁEB” na
wyspie Spichrzów

10.07.15

26.06.15

W dniu 01.06.2015r. wpłynęło telefoniczne zgłoszenie dotyczące
nawożenia ziemi na teren położony przy ul. Kościuszki. Pracownicy
Wydziału Środowiska i Straży Miejskiej, z udziałem mieszkańców
ul. Kościuszki przeprowadzili wizję na ww. terenie. Podczas wizji
stwierdzono, że na teren byłego stadionu Gedania została
nawieziona: ziemia, gruz, skruszony asfalt oraz piasek, które są
odpadami. Pismem z dnia 03 czerwca 2015r. Wydział Środowiska
wezwał Spółkę Akcyjną GEDANIA do złożenia wyjaśnień w ww.
sprawie. GEDANIA S.A. poinformowała, że zgromadzone na
terenie nieruchomości przy ul. Kościuszki ziemia, piasek i
wyselekcjonowany gruz nie są odpadami, tylko materiałami
budowlanymi, które są przeznaczone na potrzeby przyszłej
inwestycji. Spółka wyjaśniła, że zaprzestała sprowadzania dalszych
ilości materiałów budowlanych na przedmiotową nieruchomość, a
te, które już posiada zostaną poddane wstępnej selekcji pod kątem
przydatności pod przyszłą inwestycję. Właściciel terenu - tj. Spółka
Akcyjna GEDANIA została zawiadomiona o wszczęciu w dniu
02.06.2015
r.
postępowania
w
sprawie
nielegalnego
magazynowania odpadów (ziemi, gruzu, skruszonego asfaltu,
piasku) na terenie działek położonych przy ul. Kościuszki.
Ruiny spichlerza Woli Łeb znajdowały się w sąsiedztwie działek, na
których zrealizowano projekt europejski pn. „Modernizacja wejścia
do portu wewnętrznego. Etap II- przebudowa szlaku wodnego na
Motławie”. W ramach tego projektu wykonawca robót prowadził
obowiązkowy monitoring archeologiczny i konserwatorski, który w
toku prac kafarowych na nabrzeżu IX wykazał pogorszenie stanu
technicznego ruin, co stworzyło bezpośrednie zagrożenie
katastrofą budowlaną. Niezbędne było czasowe wstrzymanie prac
przy nabrzeżach oraz rozbiórka i odpowiednie zeskładowanie
elementów ruin w celu ich późniejszego wykorzystanie w nowych
obiektach na terenie Wyspy Spichrzów zgodnie z nakazem
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W wyniku przetargu
nieograniczonego na przeprowadzenie rozbiórki zachodniej ściany
spichlerza Woli Łeb roboty zostały wykonane przez Polskie
Pracownie Konserwacji Zabytków SA w Warszawie, Oddział
Gdańsk. Wynagrodzenie umowne brutto wyniosło 95 203,77 zł i
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94/15

Beata Jankowiak

dzików
przy
ulicy 01.07.15
Szczęśliwej w Gdańsku

15.07.15

95/15

Przemysław Ryś

zainstalowania słupków
uniemożliwiających
nielegalne parkowanie

21.07.15

07.07.15

sfinansowane zostało z budżetu Miasta. Po zakończeniu robót,
materiały z rozbiórki wraz z detalami historycznymi zostały
przekazane właścicielowi obiektu Spółce K-A Spichlerz Ognisty
Wóz. Zabezpieczony materiał rozbiórkowy zostanie wbudowany w
ramach planowanego przez właściciela spichlerza Woli Łeb
zamierzenia inwestycyjnego na tym terenie. Pozostały zakres
rozbiórki spichlerza został wykonany staraniem i na koszt Spółki
Spichlerz Ognisty Wóz.
Odpowiedź na wskazany temat została udzielona w odpowiedzi na
interpelacje Nr 115/15 z dnia 2 kwietnia 2015 r. W odpowiedzi tej
przedstawiono wszystkie przedsięwzięcia jakie podjęto w celu
ograniczenia populacji dzików na terenach miejskich. Ze względu
na położenie ul. Szczęśliwej w bezpośrednim sąsiedztwie
Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego oraz Ośrodka Hodowli
Zwierzyny zarządzanymi przez Nadleśnictwo Gdańsk, wystąpiono
do Nadleśnictwa z prośbą o zintensyfikowanie polowań na dziki w
tym rejonie. Intensyfikacja polowań powinna w krótkim czasie
znacznie ograniczyć ilość dzików występujących w tym rejonie.
Dziki pojawiające się na ul. Szczęśliwej są dzikami przechodnimi i
bardzo trudno jest podejmować natychmiastowe reakcje. Ponieważ
fizyczną niemożliwością jest likwidacja „do zera” wszystkich dzików
na terenie lasu, należy przyjąć, że przypadki pojawiania się dzików
na terenie osiedla, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie TPK
zdarzać się będą nadal, dlatego też jedynym skutecznym
sposobem uniknięcia dzików na terenie osiedla, a tym samym i
szkód przez nie wyrządzonych jest jego ewentualne grodzenie.
Podległe służby we współpracy z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny
przygotowują się do uporządkowania terenu przylegającego do
Dworca PKP Gdańsk Wrzeszcz w kontekście rozwiązania
problemu związanego z parkowaniem pojazdów na chodnikach.
Sposób
realizacji
uzależniony
będzie
od
koncepcji
zagospodarowania terenu, a także środków finansowych jakie
poszczególni partnerzy tego zadania będą mogli przeznaczyć na
jego realizację. Termin realizacji przedmiotowego zdania
przewidziany jest do końca bieżącego roku.
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96/15

Beata
Dunajewska

braku realizacji ustaleń
zawartych w odpowiedzi
na interpelacje nr 135/15

15.07.15

29.07.15

97/15

Beata
Dunajewska

harmonogramu
modernizacji boisk
sportowych przy Szkole
Podstawowej przy ul.
Modrej oraz przy Zespole
Szkół Morskich przy ul.
Wyzwolenia

15.07.15

29.07.15

98/15

Małgorzata
Chmiel

funkcji lakierni na terenie
zajezdni tramwajowej przy
ul. Wita Stwosza

16.07.15

30.07.15

Zgodnie z odpowiedzią na interpelację nr 135/15 z dnia 20.04.2015
r. wycinka drzewa nastąpić miała niezwłocznie po uzyskaniu
decyzji Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Decyzja uprawomocniła się w dniu 27.07.2015 r. Drzewo zostanie
usunięte w terminie do końca lipca br.
Miasto w dniu dnia 13.07.2015 roku zawarło umowę na wykonanie
boisk przyszkolnych w następujących lokalizacjach: Szkoła
Podstawowa nr 17, ul. Czarneckiego, Zespół Szkół Specjalnych nr
1, ul. Batorego, Zespół Kształcenia Podstawowego i
Gimnazjalnego nr 6, ul. Hoene, Szkoła Podstawowa nr 59, ul.
Modra. Kwota na którą została zawarta umowa 3 757 000,00 zł.
Dnia 21.07.2015 roku miało miejsce przekazanie wykonawcy placu
budowy. Prace budowlano - montażowe obejmujące swoim
zakresem m. in. roboty przygotowawcze, odwodnienie, dojścia,
wykonanie boiska o nawierzchni poliuretanowej wraz z bieżnią i
skocznią w dal, oświetlenie, monitoring, wyposażenie boisk wraz z
piłkochwytami, elementy małej architektury będą realizowane
sukcesywnie. Umowny termin zakończenia realizacji boiska
zlokalizowanego przy SP nr 59, ul. Modra planowany jest na
30.09.2015 roku. Dla zadania inwestycyjnego polegającego na
budowie boiska przy Zespole Szkół Morskich przy ul. Wyzwolenia
obecnie trwa procedura przygotowawcza do ogłoszenia przetargu
na wykonanie robót budowlano-montażowych. Trwa również
montaż finansowy na wykonanie w/w zadania. Planowany zakres
rzeczowy inwestycji obejmuje wykonanie boiska o nawierzchni z
trawy sztucznej wraz z wyposażeniem oraz ogrodzeniem boiska
wraz z piłkochwytami. Miasto planuje realizację zadania w pracach
rzeczowych w 2015 roku, a sfinansowanie jej w 2016 roku.
Do Wydziału Środowiska wpłynął wniosek o wydanie decyzji o
środowiskowych
uwarunkowaniach
zgody
na
realizację
przedsięwzięcia pn: Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul.
Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych i
autobusowych. Wystąpiono o rozpatrzenie zgodności planowanego
przedsięwzięcia z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Wrzeszcz – Strzyża II – Oliwa w mieście Gdańsku.
Przedmiotowa nieruchomość to teren obsługi komunikacji uściślony
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99/15

Przemysław Ryś

100/15 Emilia Lodzińska

zamalowania nielegalnych
graffiti

16.07.15

30.07.15

budowy kompleksu
rekreacyjno- sportowego
w Gdańsku-Brzeźnie

23.07.15

6.08.15

w karcie terenu 044-85 do zajezdni tramwajowej. Mieszkalnictwo w
budynku przy ul. Żeglarskiej 5 i przedszkole przy ul. Wilka
Krzyżanowskiego 2 oraz usługi zostały określone w w/w karcie jako
istniejące nie mieszczące się w zakresie funkcji dopuszczalnych w
strefie. Wydział Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków
stwierdził, że planowane przedsięwzięcie jest zgodne z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zadanie to jest na etapie opracowywania kompleksowych zasad
realizacji projektu. Priorytetem jest zdefiniowanie standardów
estetyczno-użytkowych dla przejść podziemnych, w szczególności
obejmujących kolorystykę ścian, jakość oświetlenia, a także
częstotliwość czyszczenia tuneli. W celu poprawy poczucia
bezpieczeństwa, przejścia podziemne powinny przede wszystkim
stać się lepiej doświetlone i czystsze. Dział Rozwoju Przestrzeni
Publicznej ustali listę przejść podziemnych o priorytetowym
znaczeniu oraz szczególnie narażonych na powstawanie
nielegalnego graffiti, w które można wprowadzić działania
artystyczne w postaci murali. Projekty na murale na ścianach
przejść podziemnych zostaną wyłonione w konkursie, z
zastrzeżeniem, że do realizacji dopuszczone zostaną jedynie
projekty będące subtelnymi artystycznymi interwencjami, nie
dominujące całych ścian przejść podziemnych i nie
wprowadzających dużych połaci ciemnych kolorów, aby nie
zaciemniać i nie przytłaczać ograniczonej przestrzeni tuneli.
Odwołanie się do gdańskiej symboliki jest jak najbardziej możliwe i
zalecenie takie można umieścić w warunkach konkursu na projekty
murali.
Dla wskazanej inwestycji prowadzone były dwa odrębne
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwsze
dotyczyło budowy zaplecza rekreacyjno- sportowego i
gastronomicznego natomiast drugie budowy trybun dla stadionu
sportów plażowych. Realizacja powyższych zadań prowadzona
była przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska przebiegała
terminowo i zgodnie z obowiązującą procedurą. Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Gdańsku w dniu 6 lipca 2015r. zakończył
czynności odbiorowe obiektu i odebrał zakończoną inwestycję od
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101/15 Jacek W.
Teodorczyk

degradacji
budynków 23.07.15
położonych
przy
Al.
Grunwaldzkiej 535 - 537

6.08.15

Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska. Zgodnie z warunkami
konkursu na dzierżawę terenu plaży wraz z zabudową
przeznaczoną
na
działalność
sportowo-rekreacyjną,
gastronomiczną i Stadionem Letnim, w dniu 7 lipca 2015r. MOSiR
przekazał obiekt dzierżawcy.
Pomimo troski jaką służby miejskie przykładają od wielu lat dla
właściwego zabezpieczenia posadowionych na niej budynków,
problem zahamowania procesu pogarszającego się ich stanu
technicznego jest trudnym do rozwiązania. Powyższe wynika z
faktu, iż zarówno poprzedni, jak i obecny właściciel przedmiotowej
nieruchomości, którą jest spółka EASY pl. wykorzystując swoje
uprawnienia właścicielskie nie podjął żadnych znaczących działań
inwestycyjnych w celu realizacji funkcji zgodnej z przeznaczeniem
w planie zagospodarowania przestrzennego. Kierowane do
właściciela monity i wezwania służb konserwatorskich w sprawie
stanu technicznego zabytkowych obiektów nie przyniosły
spodziewanych efektów. Podobnie przedstawia się sprawa
szpecących nieruchomość nośników reklamowych. Wybudowane
na nieruchomości wolnostojące konstrukcje reklamowe oraz
zainstalowany baner reklamowy na elewacji budynku zostały
wykonane bez pozwolenia Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków oraz organu architektoniczno –
budowlanego. Pomorski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
prowadził szereg postępowań administracyjnych mających na celu
wyegzekwowanie usunięcia samowoli, od których właściciel
nieruchomości wnosił odwołania do Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Oliwy podjął działania
zmierzające do ograniczenia negatywnego wpływu wyżej
wymienionych reklam na otoczenie, poprzez przesłonięcie ich
artystyczną formą przestrzenną w oparciu o będącą w posiadaniu
Miasta konstrukcję wachlarza. O ile właściciel, pomimo wezwań,
nie zdecyduje się na usunięcie reklamy, zostanie ona zasłonięta
przez służby miejskie w terminie do końca września 2015r.
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102/15 Adam Nieroda

montażu automatu
biletowego na przystanku
tramwajowym
„Śródmieście SKM”

24.07.15

7.08.15

103/15 Adam Nieroda

nielegalnego parkowania
przy ul. Pohulanka

24.07.15

7.08.15

104/15 Adam Nieroda

ilości miejsc w placówkach
Gdańskiego Zespołu
Żłobków

24.07.15

7.08.15

Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku docelowo planuje
postawienie automatu biletowego na tym przystanku. Aktualnie
realizowany
jest
projekt
inwestycyjny
związany
z
zagospodarowaniem Targu Siennego i Targu Rakowego w ramach
planowanej inwestycji realizowane będą cele publiczne, w tym
budowa i modernizacja infrastruktury technicznej oraz przebudowa
istniejącego układu komunikacyjnego. Docelowo powstanie tam
węzeł integracyjny komunikacji miejskiej i kolejowej. Roboty te na
pewien czas wyłączą ten fragment infrastruktury drogowo-torowej z
użytkowania i póki się nie zakończą, co nastąpi w 2017r. nie ma
możliwości uzyskania odpowiednich zezwoleń na wykonanie
przyłącza energetycznego i postawienie automatu biletowego.
W miesiącu czerwcu 2015r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w
rejonie ul. Pohulanka podjęli łącznie 98 interwencji z czego: 39
zakończyło się nałożeniem grzywny, 51 pouczeniem sprawcy oraz
8 skierowano do sądu. Skutecznie podejmowane interwencje
funkcjonariuszy Straży Miejskiej zdyscyplinują kierowców do
stosowania się do obowiązującej organizacji ruchu drogowego tj.
do parkowania pojazdów w miejscach dozwolonych. Problem
parkowania na ul. Pohulanka zostanie zdecydowanie złagodzony
po uruchomieniu strefy płatnego parkowania w tym rejonie miasta.
Działalność żłobków samorządowych reguluje ustawa z dnia 4
lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz przepisy
prawa miejscowego. Kryteria naboru - przyjęcia dziecka, reguluje
Uchwała nr X/137/11 Rady Miasta Gdańska z 28 kwietnia 2011r. w
sprawie ustalenia statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków oraz
uchwała nr XII/315/15 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia
statutu Gdańskiego Zespołu Żłobków. W przyjęciu dziecka do
żłobka obowiązuje elektroniczna kolejka oczekujących, poza tym
stosuje się reguły pierwszeństwa ustanowione przez Radę Miasta
Gdańska, według których pierwszeństwo przyjęcia mają dzieci: z
aktualnym
orzeczeniem
o
niepełnosprawności,
których
przynajmniej jedno z rodziców jest osobą niepełnosprawną,
wychowywane samotnie przez rodzica przebywającego w domu
samotnej matki lub innej specjalistycznej placówce i nabywające w
okresie pozostawania bez pracy kwalifikacje zawodowe
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105/15 Piotr Czauderna

działań Gdańskiego
przedstawiciela MOPR

31.07.15

14.08.15

umożliwiające podjęcie zatrudnienia, których rodzeństwo
uczęszcza do żłobka. Aby zgłoszenie mogło zostać rozpatrzone z
uwzględnieniem prawa pierwszeństwa należy przedstawić do
wglądu, dokumenty poświadczające okoliczności uprawniające do
pierwszeństwa. W tegorocznej rekrutacji do Gdańskiego Zespołu
Żłobków ilość wolnych miejsc we wszystkich placówkach wynosiła
347, liczba oczekujących na miejsce w żłobku na dzień
31.07.2015r. wynosi 1887. Obecnie czas oczekiwania na miejsce w
żłobku samorządowym to minimum rok. Prezydent Miasta Gdańska
realizując konsekwentnie politykę prorodzinną zdecydował o
budowie dwóch kolejnych żłobków po 96 miejsc każdy. Będą one
funkcjonowały już od 2016 roku.
Miasto Gdańsk posiada wypracowany sposób postępowania we
wskazanych sytuacjach. W szczególności na wypadek sytuacji
podejrzenia stosowanie wobec dziecka przemocy wypracowana
została z udziałem przedstawicieli służb nie podlegających Miastu
Gdańsk interdyscyplinarna „Procedura interwencji w sytuacji
krzywdzenia dziecka”. Nie angażuje się do działań Straży Miejskiej,
w których kompetencjach nie leży interweniowanie w przypadku
występowania
zaniedbań
opiekuńczo-wychowawczych
lub
jakichkolwiek
problemów rodzinnych. Wizyta
pracownika
socjalnego u wskazanej rodziny spowodowana była złożonym
wnioskiem o udzielenie pomocy finansowej. Zgodnie z przepisami
ustawy o pomocy społecznej w takich sytuacjach pracownik
socjalny zobowiązany jest do przeprowadzenia rodzinnego
wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny. W
trakcie przeprowadzania wywiadu pracownik socjalny dokonuje
analizy sytuacji materialnej rodzinnej, mieszkaniowej, zdrowotnej i
zawodowej, aby ustalić przyczyny trudnej sytuacji, w której znajduje
się rodzina oraz możliwości jej przezwyciężenia. Przy ustalaniu
planu pomocy bierze się pod uwagę możliwości wsparcia, ale
również zasoby, możliwości i uprawnienia samej rodziny. Zadaniem
pracownika jest wspólne wypracowanie strategii pomocy rodzinie w
oparciu o możliwości samej rodziny, jak również narzędzia jakimi
dysponuje pracownik. Miasto dokłada starań aby poziom pracy
pracowników socjalnych oraz zaufanie do niej wśród naszych
8

klientów wzrastał.
106/15 Piotr Czauderna

107/15 Piotr Czauderna

wyremontowania i
utworzenia chodników
wzdłuż ulicy piekarniczej
wyburzenia zabytkowego
spichlerza „Woli Łeb” na
Wyspie Spichrzów

31.07.15

14.08.15

Remont chodników na przedmiotowej ulicy został uwzględniony w
programie Modernizacji chodników w Gdańsku w 2017 roku.

31.07.15

14.08.15

Decyzja o sfinansowaniu przez Miasto rozbiórki części obiektu
Spichlerza Woli Łeb (zachodniej ściany) podjęta została przez
Komitet Sterujący Projektów na wniosek i po przyjęciu
uzasadnienia technicznego przedłożonego przez Dyrekcję
Rozbudowy Miasta Gdańska. Komitet Sterujący – którego
przewodniczącym jest Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska jest
organem podejmującym decyzje w zakresie wprowadzania
istotnych zmian dla każdego projektu inwestycyjnego. Zachodnia
ściana spichlerza (czyli fragment obiektu) stanowiła kolizję dla
kontynuowania budowy europejskiego zadania inwestycyjnego pod
nazwą „Modernizacja wejścia do Portu Wewnętrznego (w
Gdańsku). Etap II – przebudowa szlaku wodnego na Motławie.” –
przebudowa nabrzeży Motławy – odcinek IX, X, w której
Inwestorem i beneficjentem było Miasto Gdańsk. Omawiany projekt
europejski - o łącznych nakładach finansowych 27,47 mln zł - był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakres
rzeczowy konstrukcji nabrzeża IX obejmował m.in. wbicie pali
stalowych oraz pogrążenie stalowej palisady ze ścianki LARSENA.
Przebudowa nabrzeża IX Motławy zlokalizowana była w odległości
około 5 m od zachodniej ściany Spichlerza Woli Łeb. W trakcie
realizacji robót konstrukcyjnych pogrążania ścianek i pali nabrzeża
na wysokości sekcji nr 6 i 7 monitoring archeologiczny odnotował
wystąpienie zarysowań i pęknięć na ścianie zachodniej Spichlerza
Woli Łeb, wobec czego powstało bezpośrednie zagrożenie
niekontrolowaną
katastrofą
budowlaną
dla
prowadzonej
przebudowy nabrzeża. Podjęto decyzję o wstrzymaniu prac w
sekcjach nr 7,8,9 do czasu usunięcia kolizji umożliwiającej
kontynuowanie budowy. Przerwa w budowie trwała łącznie od
kwietnia 2013 r. do marca 2014 r. Rozbiórka zachodniej ściany
Spichlerza Woli Łeb – w ramach koniecznego usunięcia przez
9

108/15 Piotr Czauderna

wydania albumu
„Przemiany urbanizacyjne
1990-2015”

31.07.15

14.08.15

Miasto kolizji z inwestycją przebudowy nabrzeży - poprzedzona
była szczegółowymi ekspertyzami techniczno-konserwatorskimi
oraz wydaniem wszystkich niezbędnych zezwoleń formalnych.
Miasto sfinansowało jedynie rozbiórkę zachodniej ściany
Spichlerza Woli Łeb, której stan techniczny stanowił zagrożenie i
kolizję z prowadzonym zadaniem przebudowy nabrzeży. Po
zakończeniu robót rozbiórkowych materiały z rozbiórki wraz z
detalami historycznymi zostały przekazane właścicielowi obiektu
Spółce Spichlerz Ognisty Wóz. Koszty składowania materiałów i ich
wbudowania w ramach planowanego zamierzenia inwestycyjnego
na swoim terenie ponosi właściciel obiektu – Spółka Spichlerz
Ognisty Wóz. Usunięcie kolizji poprzez rozbiórkę ściany zachodniej
Spichlerza Woli Łeb niezbędne było z punktu widzenia
technicznego i formalnego, umożliwiło kontynuowanie budowy
nabrzeża IX i jej zakończenie w terminie umownym. Nabrzeża IX i
X rzeki Motławy zostały przekazane do eksploatacji w lipcu 2014 r.,
w wyniku czego projekt uzyskał dofinansowanie z funduszy UE w
pełnej wysokości, tj. 23,25 mln zł.
Przygotowanie
merytoryczne
i
edycyjne
wydawnictwa
jubileuszowego „25- lecie samorządu w Gdańsku. Przemiany
urbanizacyjne 1990-2015” zostały zaplanowane zarówno w
budżecie, jak i planie pracy Biura Rozwoju Gdańska na 2015 rok.
Zadanie merytoryczne w całości zostało wykonane przez
projektantów BRG. Stroną edycyjną zajął się Wydział Urbanistyki,
Architektury i Ochrony Zabytków. Autorzy opracowania posiłkowali
się analizami zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
wykonywanymi w każdej kadencji Rady Miasta Gdańska. Idea,
która przyświecała przedmiotowej publikacji to jubileusz
samorządności i chęć przybliżenia szerokiemu gronu mieszkańców
skomplikowanej materii gospodarowania wspólną przestrzenią.
Koszt druku 550 egzemplarzy to kwota 21734,72 zł. Cena ta
obejmuje również druk 1000 szt. ulotek informujących o
przemianach
urbanizacyjnych
w
ostatnich
25
latach
funkcjonowania samorządu gminnego w Gdańsku. Opracowanie
posiada numer ISBN i w związku z tym zostało rozesłane do
bibliotek uniwersyteckich, instytucji publicznych nie tylko w
10

109/15 Łukasz Hamadyk

budynku mieszkalnego
przy ulicy Sienna 33 w
dzielnicy Przeróbka

04.08.15

18.08.15

110/15 Beata Jankowiak

możliwości zamontowania
ławek w Parku im. Ks.
Bronisława Kabata

11.08.15

25.08.15

111/15 Marek Bumblis

pomocy dla mieszkańców
kamienicy przy ul. Długi
Targ w związku z
działalnością klubu
nocnego

11.08.15

25.08.15

Gdańsku. Opracowanie to przekazano do rad dzielnic, jednostek
organizacyjnych miasta oraz udostępnione będzie wszystkim
zainteresowanym w trakcie jesiennych spotkań z mieszkańcami, w
ramach dyskusji nad nowym Stadium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.
Przedmiotowa nieruchomość nie jest własnością Miasta Gdańska.
Właścicielem w/w nieruchomości jest Skarb Państwa, zaś
użytkownikiem wieczystym do dnia 27.10.2099r. są Polskie Koleje
Państwowe S.A. w Warszawie.
Park Jasień obecnie Park im. Bronisława Kabata został
zrewaloryzowany w 2001r. Na etapie realizacji rewaloryzacji
zamontowano 12 sztuk ławek parkowych. Od tego czasu
wyposażenie parku, w tym również ławki, były nieustannie
dewastowane i niszczone. Skradzione zostały skrzydła bramne i
furtki, regularnie wycinane są liście roślin bylinowych na potrzeby
okolicznych kwiaciarni. W ramach całorocznego utrzymania parku
szkody są sukcesywnie naprawiane, a ławki remontowane.
Dotychczas nie wpłynęły żadne wnioski o zamontowanie na terenie
parku dodatkowych ławek. W 2011 roku na wniosek okolicznych
mieszkańców zlikwidowano dwie ławki znajdujące się w parkowej
altance.
Mieszkańcy uzasadniali
swoją
prośbę faktem
organizowania w tym miejscu alkoholowych libacji przez okoliczną
młodzież, co potwierdzały interwencje Policji. Zobowiązano Zarząd
Dróg i Zieleni do zabezpieczenia w 2016 roku środków
finansowych na zakup i uzupełnienie brakujących ławek
parkowych.
Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Gdańska sprawie
określenia dni i godzin otwierania i zamykania placówek handlu
detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych
dla ludności na terenie miasta Gdańska, placówki handlu
detalicznego, zakłady gastronomiczne i zakłady usługowe dla
ludności na terenie miasta Gdańska mogą być otwierane od
godziny 6.00 i zamykane do godziny 6.00 następnego dnia od
poniedziałku do niedzieli. W oparciu o ten przepis prawa lokalnego,
czas pracy placówki w której prowadzona jest działalność
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gospodarcza określa przedsiębiorca.
Rada Miasta może
regulować dni i godziny otwierania oraz zamykania placówek
handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
usługowych z uwzględnieniem interesu konsumentów. Zgodnie z
przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
podejmowanie,
wykonywanie
i
zakończenie
działalności
gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach, z
zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. Nie
można więc ograniczać tego prawa wyłącznie dla jednego
podmiotu, nawet jeśli jest uciążliwy. Organem właściwym do
przestrzegania porządku publicznego jest Policja, która w
przypadku zakłócania spokoju, porządku publicznego, spoczynku
nocnego lub zgorszenia w miejscu publicznym może nałożyć karę
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Właściciel
nieruchomości powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie z
nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze
społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości. Budynek
przy ul. Długi Targ 17/18 stanowi własność wspólnoty
mieszkaniowej, prawa i obowiązki właścicieli we wspólnotach
mieszkaniowych w szczególności określa o własności lokali
Zgodnie z przepisami tej ustawy, gdy właściciel lokalu w sposób
rażący lub uporczywy wykracza przeciwko obowiązującemu
porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie
czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej
uciążliwym, wspólnota mieszkaniowa może w trybie procesu żądać
sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów
Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości.
Załatwienie sprawy należy do zarządu wspólnoty mieszkaniowej,
który kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją
na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a
poszczególnymi właścicielami lokali.
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112/15 Piotr Borawski

obniżenia wpływów do
budżetu miasta z tytułu
podatku dochodowego od
osób fizycznych po
ewentualnej podwyżce
kwoty wolnej od podatku

12.08.15

26.08.15

113/15 Piotr Czauderna

kryteriów montowania na
ulicach miasta słupków
ograniczających
parkowanie samochodów
na chodnikach

14.08.15

26.08.15

114/15 Beata
Dunajewska

modernizacji wind w
budynkach NZOZ w
Nowym Porcie ul. Oliwska
i na Stogach

19.08.15

26.08.15

Dokonano symulacji o ile mogłyby zostać uszczuplone dochody
Miasta z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych gdyby
kwota wolna od podatku wzrosłą do 8.000zł. Na podstawie
posiadanych informacji z roku 2014 o dochodach budżetu państwa
z tytułu PIT, łącznej ilości podatników w Polsce i w Gdańsku
wyliczony został udział Gdańska w całkowitych dochodach z
podatku PIT, który wyniósł 1,76%. Zakładając, że zwiększenie
kwoty wolnej od podatku do poziomu 8.000 zł spowoduje, że każdy
podatnik zapłaci mniejszy podatek o 883, 98 zł, przy metodologii
opisanej w odpowiedzi - ubytek w dochodach z tytułu udziału z PIT
dla Gdańska w wysokości 127.102.704 zł w 2014r., co przy
wykonaniu dochodów z PIT na poziomie 599.010.459 zł wskazuje
na spadek o 21,2%.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku dwa lata temu przygotował
stosowny projekt montażu słupków we wskazanym rejonie.
Zapadła decyzja w porozumieniu z Radą Dzielnicy Wrzeszcz
Górny, że w tego typu reprezentacyjnym miejscu korzystnym
byłoby zastosowanie rozwiązań bardziej estetycznych niż montaż
słupków. W chwili obecnej trwa opracowanie projektu, który na
bieżąco konsultowany jest z Radą Dzielnicy. W zależności od
przyjętych rozwiązań i kosztów, całość lub część planowanego
zagospodarowania zostanie zrealizowana w bieżącym roku ze
środków, które na ten cel zabezpieczyła Rada Dzielnicy oraz
Zarząd Dróg i Zieleni.
Zadania są obecnie w fazie programowania, a ich realizacja
nastąpi po zaakceptowaniu przez Radę Miasta budżetu na rok
2016. W związku z potrzebami modernizacyjnymi i remontowymi
nieruchomości komunalnych, których użytkownikami są podmioty
lecznicze powstała inicjatywa stworzenie inwentaryzacji w/w.
nieruchomości. Inwentaryzacja mająca na celu ustalenie
priorytetów w zakresie remontów i modernizacji łącznie z
określeniem kosztów została opracowana. Ze względu na skalę
potrzeb oraz ograniczone środki finansowe nie został określony
harmonogram obejmujący kolejność realizacji wszystkich potrzeb
remontowych. Ustalono jedynie, jako najpilniejsze, modernizację
wind w w/w obiektach. GZNK w roku 2015 wykonuje remonty w
13

115/15 Beata Jankowiak

podziemnych śmietników
w rejonie ul. Kleszej,
Mariackiej i Chlebnickiej

19.08.15

26.08.15

budynku wynajmowanym przez NZOZ przy ul. Wałowej 27. Remont
obejmuje wymianę drzwi wejściowych od strony podwórka oraz
remont stropów łącznie na kwotę 580 tys. zł. Rzeczowy plan
remontów GZNK na rok 2016 jest w trakcie opracowywania.
Punkt gromadzenia odpadów przy ul. Kleszej składa się z 4
pojemników podziemnych, z czego 1 obsługiwany jest przez
Zarząd Dróg i Zieleni, a pozostałe 3 pojemniki na surowce
obsługuje Zakład Utylizacyjny Spółka z o.o. Z uwagi na problemy z
makulaturą, którą właściciele nieruchomości pozostawiali pod
wrzutniami, ZUT ustawił dodatkowo 2 naziemne pojemniki na
makulaturę. Z pojemnika podziemnego obsługiwanego przez ZDiZ
na odpady niesegregowane odbiory realizowane są codziennie. Z
pojemników na surowce 1 raz w tygodniu. Problem odpadów
ustawianych obok wrzutni ma związek z zakończeniem Jarmarku
Dominikańskiego. Istnieje zbyt duża liczba nieruchomości
przyporządkowanych do pojemnika podziemnego oraz zbyt dużo
wystawców Jarmarku Dominikańskiego wypełniało odpadami
ogólnodostępne pojemniki mieszkańców, dla których z kolei
zabrakło miejsca. Na dzień dzisiejszy sytuacja się ustabilizowała, a
odpady znajdujące się przy pojemnikach jak i teren zostały
uprzątnięte. W celu poprawy stanu porządkowego w rejonie
Głównego Miasta dnia 06 sierpnia 2015r. Miasto zwarło umowę z
firmą Molok Polska, na mocy której stanie się najemcą 3
stacjonarnych pojemników na odpady – jednego półpodziemnego i
dwóch naziemnych. Przedmiotowe pojemniki będą testowane od
28 sierpnia 2015r. przez okres trzech miesięcy przy ul. Dzianej. W
przypadku sprawdzenia się testowanych pojemników w realiach
Głównego Miasta, planuje się przeprowadzenie postępowanie
przetargowego na dostawę nowych pojemników półpodziemnych i
posadowienie ich w najbardziej newralgicznych miejscach
Głównego Miasta. Zwrócono się do Gdańskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych o zweryfikowanie możliwości
przystosowania jednego z 3 pozostałych podziemnych pojemników
przy ul. Kleszej do gromadzenia frakcji zmieszanej.
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116/15 Beata Jankowiak

podjazdu dla wózków na
schodach prowadzących
na Dworzec Główny PKP

19.08.15

26.08.15

Przedmiotowe schody nie znajdują się w zasobach Miasta
Gdańska, natomiast wskazany ciąg pieszy jest utrzymywany i
należy do PKP PLK S.A. Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni
wystosowanie do PKP PLK S.A. pisma z zapytaniem w tej sprawie.

117/15 Magdalena Olek

dalszych działań w
zakresie naprawy
zniszczeń tablic
informacyjnych Rad
Dzielnic przez czynniki
atmosferyczne lub akty
wandalizmu

19.08.15

26.08.15

118/15 Dorota Dudek

zamalowania graffiti z
kładki nad przystankiem
SKM Gdańsk Stocznia

24.08.15

26.08.15

Całe mienie Miasta objęte jest ochroną ubezpieczeniową od
zdarzeń losowych i aktów wandalizmu. Wskazana tablica
zakupiona została przez ZDiZ na prośbę Rady Dzielnicy Brzeźno,
która korzystając z możliwości dysponowania pewną pulą środków
finansowych, przeznaczonych z budżetu miasta na zadania Rad
Osiedli i dzielnic, przeznaczyła część tych środków na jej zakup
(koszt zakupu 1 tablicy to ok. 2000 zł). W związku z tym, że zakupy
miały charakter jednorazowy i finansowane były ze wskazanych
środków, ZDiZ nie dysponuje takimi elementami. W planie
wydatków ZDiZ na rok 2015 brak jest środków finansowych na tego
typu cel. W podobnych przypadkach Rady Dzielnic winny zgłaszać
się do właściwego administratora terenu, na którym zamontowane
są
tego
typu
elementy
celem
wszczęcia
procedury
odszkodowawczej.
Stan techniczny kładki kwalifikuje się do remontu generalnego lub
rozbiórki, ponieważ koszt remontu przekroczy koszty budowy
nowej. W roku 2014 Miasto zleciło aktualizację dokumentacji na
Przebudowę ul. Jana z Kolna – odcinek od kładki dla pieszych przy
przystanku Stocznia do skrzyżowania z ul. Wały Piastowskie wraz
z kładką dla pieszych na wysokości przystanku do SKM Stocznia.
Ze względu na fakt, że w rejonie ulicy Jana z Kolna w latach 20142015 trwała przebudowa i budowa infrastruktury związanej z
powstaniem Europejskiego Centrum Solidarności, budową ul.
Nowa Wałowa oraz kompleksów budynków biurowych wraz z
parkingiem wielopoziomowym podjęto decyzję o przesunięciu
aktualizacji dokumentacji na lata następne. Miasto powróci do
planów aktualizacji dokumentacji projektowej po definitywnym
zakończeniu realizowanych tam inwestycji i uporządkowaniu spraw
związanych z ostatecznym uzgodnieniem wykonanej infrastruktury
podziemnej, ponieważ ma to bezpośrednie znaczenie dla
pozyskiwania map do celów projektowych. W przypadku jeżeli
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okaże się, że przebudowa całej ulicy Jana z Kolna nie będzie
konieczna, Miasto przeprowadzi remont lub przebudowę samej
kładki na przystanku SKM Gdańsk Stocznia w celu zapewnienia
bezpiecznego użytkowania.
119/15 Beata Jankowiak
Piotr Borowski

Budowy chodnika do stacji
PKM Kiełpinek

24.08.15

26.08.15

Na przełomie czerwca i lipca bieżącego roku Grupa Inwestycyjna
Hossa S.A. wystąpiła do Miasta z wnioskiem o podjęcie wspólnych
działań w celu zapewnienia mieszkańcom osiedla Wiszące Ogrody
dojścia pieszego do przystanku PKM Kiełpinek a także o
udostępnienie części dwóch działek niezbędnych na cele budowy
chodnika. W odpowiedzi Miasto przedstawiło warunki wspólnej
budowy dojścia do przystanku PKM Kiełpinek. Warunki zostały
zaakceptowane przez GI Hossa. Zgodnie ze wstępnym
porozumieniem deweloper opracuje projekt budowlany i przekaże
grunty niezbędne do budowy chodnika, natomiast Miasto poniesie
50% kosztów robót budowlanych oraz przejmie w użytkowanie
wybudowaną infrastrukturę. Na spotkaniu w dniu 24.08.2015 r.,
przedstawiciele GI Hossa przedłożyli projekt koncepcyjny
planowanego chodnika. Został on niezwłocznie przekazany do
Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w celu zaopiniowania pod kątem
warunków technicznych wybudowania i późniejszego przekazania
go do zarządzania. Przedstawiciele GI Hossa poinformowali, że
chcą wybudować przedmiotowe dojście najpóźniej do końca
września bieżącego roku. Taka formuła powoduje, że strony muszą
porozumieć się w kwestii wzajemnych rozliczeń ponieważ
zaangażowanie środków publicznych wymaga zastosowania
długotrwałych procedur związanych z legalnością i celowością
każdego wydatku. Prawdopodobnym jest, że deweloper wybuduje
całą infrastrukturę we własnym zakresie, w tym na gruntach
gminnych, a następnie strony rozliczą się przy okazji planowanej
rozbudowy ul. Przytulnej do skrzyżowania z ul. Kartuska Północna.
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