Interpelacje RMG – 29 października 2015 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

w sprawie

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

280/15

Piotr Gierszewski

pozbawienia możliwości
korzystania z wiaty
śmietnikowej przy ul.
Powstańców
Warszawskich

24.09.15

Wspólnoty Mieszkaniowe Powstańców Warszawskich korzystają z punktu gromadzenia odpadów zlokalizowanego
w odległości 100-150m przy ul. Powstańców Warszawskich 21. GZNK, celem pogodzenia interesów wszystkich
zainteresowanych stron, wyraził zgodę na poddzierżawienie części terenu, na której znajduje się PGO na rzecz
podmiotów, które dotychczas z niego korzystały jednakże do poddzierżawy dotychczas nie doszło. W dniu
24.07.2015 r. GZNK zorganizował spotkanie mediacyjne z Zarządami Wspólnoty Mieszkaniowej Płowce oraz
Powstańców Warszawskich, na którym zaproponowano dwa warianty rozwiązania konfliktowej sytuacji. W dniu
02.09.2015 r. Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Płowce poinformował GZNK, iż nie wyraża zgody na
udostępnienie altany śmietnikowej Wspólnotom Mieszkaniowym Powstańców Warszawskich w związku z
występującymi problemami z utrzymaniem czystości i porządku w w/w obudowie w okresie korzystania z niej
przez mieszkańców WM Powstańców Warszawskich. Brak powyższej zgody oznacza konieczność przyjęcia
innego wariantu rozwiązania zaproponowanego na spotkaniu polegającego na wznowieniu granic nieruchomości
a w dalszej kolejności ewentualnej rozbiórce części altany śmietnikowej i przesunięciu ogrodzenia zgodnie z
przebiegiem granicy działek.

281/15

Piotr Gierszewski

ustalenia statusu drogi w
obrębie 68 tj. w okolicy
Stoczni

29.09.15

282/15

Beata Dunajewska

wykupu gruntów pod
boisko przy SP Nr 40 w
Gdańsku

29.09.15

O zakwalifikowania drogi do dróg publicznych decyduje Rada Miasta Gdańska. Obowiązek utrzymania drogi
płożonej na działkach 112/40,72/4 i 73/2 wynika z faktu, że działki stanowią własność Miasta. Powierzono
zarządzanie drogą oraz przygotowanie do inwestycji mającej na celu przebudowę odcinka drogi Zarządowi Dróg i
Zieleni. ZDiZ na przełomie lipca i sierpnia br. podjął działania, których celem jest uporządkowanie istniejącego
zagospodarowania ulicy, w tym w szczególności usunięcie i uporządkowanie betonowych podkładów, z których
spółki użytkujące drogę wytyczyły ciągi piesze dla swoich pracowników. Wizja lokalna przeprowadzona w dniu
21.09.2015r. potwierdziła, że przedmiotowe podkłady zostały usunięte.
Boiska przyszkolne są realizowane na podstawie sporządzonej tzw. listy rankingowej boisk. Boisko przy Szkole
Podstawowej nr 40 przy ul. Stromej nie zostało uwzględnione do realizacji. Boiska przyszkolne realizowane w
ramach w/w listy, położone są na gruntach stanowiących własność Miasta. W 2008r. Szkoła Podstawowa nr 40
wystąpiła do Wydziału Edukacji z wnioskiem o wykup przez Miasto działki, przylegającej do istniejącego boiska
szkoły, stanowiącej własność osoby prywatnej w celu rozbudowy placówki. W celu uruchomienia procedury
zmierzającej do pozyskania nieruchomości pod rozbudowę bazy szkoły, niezbędnym jest złożenie wniosku do
Wydziału Programów Rozwojowych, w celu ujęcia planowanej inwestycji w aktualnej bazie wniosków
Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na kolejne lata.
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283/15

Piotr Czauderna

zaoferowania mieszkań
komunalnych na sprzedaż
w trakcie Gdańskich
Targów Mieszkaniowych

29.09.15

Oferta sprzedaży w przetargu komunalnych lokali mieszkalnych dotyczyła mieszkań, które nie zostały przez
Miasto zagospodarowane ze względu na dużą powierzchnię (powyżej 80m²), a tym samym zbyt wysokie opłaty
czynszowe dla osób zakwalifikowanych do wynajmu lokalu mieszkalnego z zasobów Miasta, zgodnie z przepisami
Uchwały Rady Miasta Gdańska z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych oraz
zasad wynajmowania takich lokali z zasobów Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Osoby oczekujące na
mieszkania komunalne to głównie rodziny o bardzo niskich dochodach, które nie są zainteresowane wynajmem
lokalu o powierzchni uniemożliwiającej skorzystanie z dodatku mieszkaniowego i obniżki dochodowej.

284/15

Dorota Dudek

niedokończonej realizacji
projektu „Ścieżka biegoworekreacyjna z oświetleniem
przy zbiornikach wodnych
Świętokrzyska I i II”

29.09.15

Wnioskodawca, projektu do Budżetu Obywatelskiego 2015 pod nazwą „Ścieżka biegowo-rekreacyjna z
oświetleniem przy zbiornikach wodnych Świętokrzyska I i II” dla zadania określił kwotę na 200 tys. zł, pomimo
uwag osób weryfikujących, że jest to kwota nie wystarczająca dla realizacji projektu, oraz że możliwe jest
wnioskowanie o kwotę do 500 tys. zł. Wnioskodawca nie wyraził zgody na zwiększenie wnioskowanej kwoty.
Przed przystąpieniem do realizacji robót skonsultowano z Wnioskodawcą możliwość etapowej realizacji zadania,
w tym również wybór do realizacji w I etapie robót, łącznika pomiędzy zbiornikami Świętokrzyska I i II. Budowa
oświetlenia znacznie przewyższała możliwości BO 2015. Prace budowlane zrealizowane w bieżącym roku
opiewały na kwotę 360 tys. zł. Kolejne etapy projektu nie zostały zgłoszone do realizacji w ramach BO 2016, a
zabezpieczenie środków w budżecie Miasta na rozpoczęcie kolejnych etapów wymaga posiadania wolnego limitu
na wydatki inwestycyjne. Prace związane z projektem budżetu na 2016 r. zostały już zakończone, a tym samym
zostały zbilansowane wszystkie możliwe dochody i wydatki zaplanowane na 2016 rok.

285/15

Beata Dunajewska

włączenia do regulaminu
nagrody im. Lecha
Bądkowskiego kategorii
„Młody Społecznik Roku”

02.10.15

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie ustanowienia Nagrody im. Lecha Bądkowskiego za rok 2015
będzie procedowane na przełomie roku 2015/2016. Wydział Rozwoju Społecznego dopełni niezbędnych
formalności w celu wpisania nowej kategorii we wskazanej Nagrodzie. Wysokość i rodzaj nagrody dla Młodego
Społecznika zostanie ustalona w porozumieniu z Gdańską Radą Działalności Pożytku Publicznego.

286/15

Łukasz Hamadyk

naprawy chodnika przy
ulicy Chodkiewicza

02.10.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni wpisać remont chodnika do programu Modernizacji chodników w Gdańsku –
edycja 2018. Lista zadań w zakresie remontu chodników zgłoszonych do realizacji w latach 2016 - 2017
wyczerpuje limit środków finansowych przeznaczonych przez Miasto na ten cel. Do czasu kompleksowego
remontu chodnika w określonym terminie staraniem ZDiZ w terminie do 30 października br. zostaną wykonane
punktowe naprawy nawierzchni chodnika w miejscach mogących stanowić potencjalne zagrożenie
bezpieczeństwa pieszych.

287/15

Łukasz Hamadyk

modernizacji boiska na
terenie Gimnazjum Nr 10

02.10.15

W celu usystematyzowania sposobu realizacji boisk przyszkolnych na terenie Gdańska powstała lista rankingowa
boisk przewidzianych do realizacji w latach 2015-2016. Wśród obiektów przewidzianych do realizacji nie zostało
uwzględnione boisko przy Gimnazjum nr 10 przy ul. Gościnna 17. Lokalizacja zostanie wzięta pod uwagę przy
konstruowaniu nowej listy rankingowej.
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288/15

Wojciech Stybor

włączenia Ogólnopolskiej
Izby Gospodarczej
Ośrodków Szkolenia
Kierowców do
powstającego Zespołu
Doradczego ds. Transportu
montażu progów
zwalniających i/lub azylu
dla pieszych przy ul.
Myśliwskiej na przejściu na
wysokości osiedla Nad
Wodą
montażu wiat
autobusowych w Nowym
Porcie

02.10.15

W skład nowopowstałego Zespołu ds. Mobilności i Transportu wszedł Pan Robert Małek reprezentujący
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców.

289/15

Agnieszka
Owczarczak

02.10.15

Zarząd Dróg i Zieleni przystąpił do opracowania projektu uspokojenia ruchu na odcinku ulicy. W najbliższym
czasie projekt zostanie skierowany do zaopiniowania przez Komisję ds. bezpieczeństwa i organizacji ruchu
drogowego. W bieżącym roku środki finansowe na uspokojenie ruchu zostały już rozplanowane. Realizacja
projektu przewidziana jest w przyszłym roku.

290/15

Beata Dunajewska

05.10.15

Zarząd Dróg i Zieleni w czerwcu 2015 wyposażył w wiatę przystanek autobusowy Nowy Port – Szaniec Zachodni.
Uzyskano negatywną opinię Komisji ds. Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego, w sprawie możliwości
wyposażenia w wiatę przystanku autobusowego Władysława IV – zlokalizowanego na skrzyżowaniu ul. Na Zaspę
i Władysława IV. Zlokalizowanie wiaty w tym rejonie spowodowałoby ograniczenie widoczności dla uczestników
ruchu drogowego, dlatego też zdecydowano o zmianie organizacji ruchu drogowego ww. rejonie. W dniu
31.10.2015 r. zostanie zmieniona lokalizacja przystanku autobusowego Władysława IV, zostanie on przeniesiony
w rejon skrzyżowania ul. Strajku Dokerów i Władysława IV – przystanek wspólny z przystankiem tramwajowym
wyposażonym w wiatę. Do dnia 31.10.2015 r. zostanie uporządkowany rejon skrzyżowania ul. Na Zaspę i
Władysława IV zostanie usunięte wygrodzenie oraz zostaną odmalowane lub usunięte pulsatory sygnalizacji
świetlnej z rejonu skrzyżowania. Ze względu na występujące uzbrojenie podziemne (gaz ziemny) w rejonie
przystanku autobusowego „Wyzwolenia” przy ul. Wyzwolenia nie ma możliwości zlokalizowania wiaty dla
pasażerów komunikacji miejskiej ww. rejonie. W terminie do dnia 06.10.2015 r. zostanie wykonana regulacja
zapadniętych płyt chodnikowych w rejonie przystanku autobusowego „Wyzwolenia”.

291/15

Beata Dunajewska

spowolnienia ruchu na ul.
Wyzwolenia

05.10.15

Piotr Czauderna

działalności firm
deweloperskich

06.10.15

Podstawą do zajęcia stanowiska w sprawach dotyczących lokalizacji i celowości montażu urządzeń
spowalniających ruch są wyniki przeprowadzanych pomiarów prędkości i natężenia ruchu drogowego. Polecono
Zarządowi Dróg i Zieleni ich przeprowadzenie, w nieprzekraczalnym terminie do końca października br.
Decyzja dotycząca wprowadzenia bezprzetargowej formy zbycia gruntów w zamian za lokale mieszkalne została
podjęta przez Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki komunalnej. Nie była zalecana odrębna analiza;
obowiązujące przepisy prawa stwarzają wystarczającą możliwość zabezpieczenia interesów Miasta oraz
potencjalnych kontrahentów przy zawieraniu przedmiotowych umów zamiany. W drodze umów zamiany Miasto
przekazało nieruchomości gruntowe zlokalizowane w rejonie ulic Poczty Gdańskiej, Dmowskiego, Bytowskiej,
Wiślanej, Różanej, Piastowskiej, Wypoczynkowej, Grunwaldzkiej, Rybaki Górne, Dąbka, 3 Maja, Toruńskiej,
Wieżyckiej, Świrskiego, Opackiej, Lendziona, Porębskiego, Tobiasza, Łąkowej, Kartuskiej/Goszczyńskiego.
Przeprowadzone zamiany nie były związane z wyborem firm, lecz ze złożonymi wnioskami w trybie
bezprzetargowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami. Przed
podjęciem decyzji o dokonaniu ewentualnej zamiany, rozważane są wszystkie aspekty: finansowe, społeczne i

292/15
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przestrzenne dla transakcji, wykonana jest także kalkulacja ekonomiczna zysków oraz ewentualnych strat
mogących powstać u obu stron transakcji zamiany.
Na Targach zostały przedstawione oferty sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiące własność Miasta o
powierzchni użytkowej przekraczającej 80m2 z wyjątkiem lokalu położonego przy Alei Wojska Polskiego, który jest
lokalem niesamodzielnym położonym na poddaszu budynku. Lokale prezentowane na Gdańskich Targach
Mieszkaniowych nie zostały jeszcze sprzedane i stanowią nadal własność Miasta. Lokale będą przedmiotem
przetargu publicznego nieograniczonego planowanego na grudzień b.r. W odpowiedzi przedstawiono listę lokali
zaoferowanych do sprzedaży.

293/15

Piotr Czauderna

zaoferowania mieszkań
komunalnych na sprzedaż
w trakcie Gdańskich
Targów Mieszkaniowych

06.10.15

294/15

Piotr Czauderna

działalności firmy Port
Service w Gdańsku

06.10.15

Pozwolenie zintegrowane dla Port Service Sp. z o.o. zostało wydane przez Wojewodę Pomorskiego w dniu 15
lipca 2005 roku z datą jego obowiązywania na okres 10 lat. Obecnie na terenie obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Port Północny I w mieście Gdańsku, działki firmy Port Service znajdują się w
terenie zabudowy produkcyjno-usługowej wraz z urządzeniami transportu wewnętrznego i infrastrukturą nabrzeża
morskiego. Na terenie dopuszczona jest wszelka działalność gospodarcza z zakresu produkcji, składów, baz i
magazynów oraz usług, w tym porty morskie i rzeczne, z wyłączeniem: szpitali i domów opieki społecznej,
budynków związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. W 2006 r. Prezydent Gdańska
negatywnie zaopiniował wnioski o zezwolenie na przywóz odpadów do odzysku. Od 2007 r. w związku ze zmianą
przepisów, przed wydaniem decyzji nie zasięga się opinii organu gminy. Nadzór nad działalnością firmy w
zakresie kontroli, co do zgodności z wydanym pozwoleniem zintegrowanych prowadzi Marszałek Województwa
Pomorskiego. Organem kontrolującym jest Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. W kompetencji
tych organów jest monitoring usuwania odpadów z terenu zakładu. Na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę
instalacji inwestor uzyskał stosowne uzgodnienia i opinie, w tym Wydziału Ochrony Środowiska Pomorskiego
Urzędu Wojewódzkiego min.: zezwalającą na unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, ich transport, a także
w zakresie dopuszczalnej emisji do powietrza. Przekroczeń w zakresie emisji do powietrza nie stwierdzono.
Obecnie skargi mieszkańców związane z działalnością firmy dotyczą przede wszystkim uciążliwości
zapachowych. Wszelkie sygnały o ewentualnych nieprawidłowościach i uciążliwościach powodowanych przez
zakład zawsze były przekazywane do podległych służb celem wyjaśnienia lub do rozpatrzenia zgodnie z
kompetencjami do innych organów

295/15

Piotr Czauderna

budowy i wynajmu tzw.
stadionu letniego w
Gdańsku Brzeźnie

06.10.15

Całkowity koszt budowy stadionu letniego wraz z zapleczem i infrastrukturą towarzyszącą, wyniósł 1.077.022,73
zł. Inwestycja została zrealizowana w całości ze środków pochodzących z budżetu Miasta na rok 2015.
Dzierżawca terenu plaży i infrastruktury stadionu letniego tj. Akademia Piłki Ręcznej Artur Siódmiak został
wyłoniony w konkursie ofert zorganizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Umowa została zawarta
na okres trzech sezonów letnich za łączną kwotę czynszu dzierżawnego 63.306,87 zł, uiszczanego w ratach po
5.755,17 zł. za miesiąc użytkowania. Infrastruktura i zaplecze zostaną zdemontowane w pierwszej połowie
października 2015 roku. Część zakupionej infrastruktury będzie wykorzystana na potrzeby imprez miejskich poza
sezonem letnim. W załączniku przekazano kopię umowy dzierżawy oraz raport z działalności Stadionu Letniego w
sezonie letnim 2015, w którym uwzględnione zostały wydarzenia, jakie miały miejsce na stadionie.
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296/15

Emilia Lodzińska

montażu fragmentu
ogrodzenia przy stacji PKM
Niedźwiednik

07.10.15

Inwestycja – budowa ogrodzenia przy stacji Niedźwiednik - realizowana była staraniem Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej S.A. Zgłoszone uwagi zostaną przekazane do Inwestora celem przeprowadzenia analizy i
udzielenia odpowiedzi.

297/15

Łukasz Hamadyk

naprawy chodnika przy ul.
Przyjemnej w dzielnicy
Orunia – Św. Wojciech Lipce

07.10.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni wpisać remont chodnika (wraz z wykonaniem miejsc postojowych) do
programu Modernizacji chodników w Gdańsku – edycja 2018. Lista zadań w zakresie remontu chodników
zgłoszonych do realizacji w latach 2016 - 2017 wyczerpuje limit środków finansowych przeznaczonych przez
Miasto na remonty chodników. Do czasu kompleksowego remontu chodnika staraniem ZDiZ w terminie do 8
października br. zostanie wykonany przegląd stanu technicznego chodnika i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń
mogących stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników zostanie wykonana naprawa doraźna.

298/15

Łukasz Hamadyk

07.10.15

Remont fragmentu chodnika staraniem Zarządu Dróg i Zieleni zostanie wykonany w terminie do końca
października br.

299/15

Łukasz Hamadyk
Jaromir Falandysz

07.10.15

Właścicielem terenu Wzgórza Św. Wojciecha (działka 7/8, Obr. 315) jest Parafia Rzymsko-Katolicka pod
Wezwaniem Świętego Wojciecha. Zadanie nie może być realizowane przez Miasto na terenie nie będącym jego
własnością.

300/15

Wojciech
Błaszkowski

naprawy fragmentu
chodnika przy ul. Stromej
w dzielnicy Orunia – Św.
Wojciech - Lipce
zagospodarowania terenu
Wzgórza Św. Wojciecha w
dzielnicy Orunia – Św.
Wojciech - Lipce
postawienia wiaty przy ul.
Sobieskiego na przystanku
autobusowym ,,Pomorskie
Szkoły Rzemiosł'' w
kierunku Moreny

13.10.15

Wiata użytkowa pozyskana z nieczynnego przystanku „Grudziądzka” przy Alei Hallera zostanie zamontowana w
terminie do końca I kwartału 2016 r. Termin montażu wiaty wynika z okresu wypowiedzenia umowy dzierżawy
firmie AMS S.A. z dniem 15.11.2015 r. oraz ze względu na okres zimowy utrudniający prowadzenie robót
budowlanych.

301/15

Wojciech
Błaszkowski

wymiany żarówek w latarni
przy ul. Sochaczewskiej
oraz zamontowania lamp
na budynku przychodni
zdrowia ,,Mickiewicza'' od
strony ul. Sochaczewskiej

13.10.15

Zasadnym jest budowa oświetlenia ul. Sochaczewskiej na całej jej długości jako zadanie inwestycyjne. Zgodnie z
obowiązującymi zasadami realizacja zadań inwestycyjnych jest możliwa do realizacji przez DRMG w ramach
procedur określonych dla Bazy Priorytetów Inwestycyjnych i po zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta na
budowę oświetlenia w poszczególnych latach. Z uwagi na liczne zadania inwestycyjne oraz ograniczone środki
inwestycyjne w budżecie Miasta w najbliższych latach, nie można określić terminu wybudowania oświetlenia ul.
Sochaczewskiej. Istnieje możliwość doświetlenia fragmentu ulicy staraniem i na koszt administratora przychodni
zdrowia, poprzez zamontowanie oprawy oświetlenia ulicznego na ścianie budynku Przychodni Mickiewicza, od
strony pasa drogowego ulicy. Zdewastowana oprawa oświetleniowa stojąca przy ul. Sochaczewskiej 2 nie jest
własnością Miasta ani firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. świadczącej swoim majątkiem usługę oświetlenia ulic
i ciągów pieszych zlokalizowanych na terenie Miasta. Właścicielem latarni jest prawdopodobnie spółdzielnia
mieszkaniowa, która wybudowała budynki i drogę dojazdową.
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302/15

Beata Dunajewska

przyspieszenia procedur
eksmisji sprawców
przemocy domowej

13.10.15

303/15

Łukasz Hamadyk

remontu nawierzchni
i chodników oraz
modernizacji oświetlenia
ulicy Strajku Dokerów w
dzielnicy Nowy Port

13.10.15

304/15

Wojciech
Błaszkowski

nawiązania współpracy w
zakresie wymiany
młodzieży ze szkołami
polskimi w Wilnie

15.10.15

305/15

Andrzej Kowalczys

poprawy bezpieczeństwa
pieszych i rowerzystów
wzdłuż ścieżki rowerowej
na Al. Hallera

16.10.15

306/15

Emilia Lodzińska

remontu ulic oraz
wykonania chodników przy
ul. Klonowicza,
Wrzeszczańskiej i Konwalii

19.10.15

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego w wyroku orzekającym opróżnienie lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do
lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Dłużnikowi nie
przysługuje prawo do tymczasowego pomieszczenia jeżeli z tytułu wykonawczego - wyroku sądu wynika, że
nakazanie opróżnienia lokalu zostało orzeczone z powodu stosowania przemocy w rodzinie lub z powodu
rażącego bądź uporczywego wykraczania przeciwko porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania
czyniącego uciążliwym korzystanie z innych lokali w budynku albo gdy zajęcia lokalu nastąpiło bez tytułu
prawnego. Wszystkie sygnały dotyczące zakłócania porządku domowego są rejestrowane i sprawdzane, z
powodu braku tymczasowych pomieszczeń lub lokali socjalnych w odpowiednim stanie technicznym, realizacja
wyroków sądowych o eksmisje przebiega sukcesywnie, w miarę posiadanych możliwości z zachowaniem zasady
pierwszeństwa.
Ulica Strajku Dokerów (na odcinku od skrzyżowania z ul. ks. M. Góreckiego do ul. Wilków Morskich) znalazła się
na liście zadań których realizacja została uwzględniona w nowym Programie modernizacji dróg na terenie Miasta.
Z uwagi na dużą ilość zaplanowanych do realizacji zadań inwestycyjnych termin modernizacji ulicy jest w chwili
obecnej trudny do określenia. Miasto będzie dążyć by modernizacja ulicy została zrealizowana w możliwie
najszybszym terminie.
Gdańskie szkoły prowadzą własną, autonomiczną współpracę ze szkołami za granicą, szczególnie ze szkołami w
krajach Unii Europejskiej, gdzie istnieje wiele programów typu Erasmus i Erasmus+, umożliwiających
międzyszkolną wymianę. Urząd Miasta i organizacje pozarządowe służą szkołom jako łącznik w nawiązaniu
kontaktu, nie narzucają i nie kontrolują centralnie współpracy. Została nawiązana próba wsparcia współpracy z
młodzieżą szkolną z Wilna i Gdańska poprzez Młodzieżową Radę Miasta Gdańska. Centrum Edukacji Nauczycieli
organizuje od lat szkolenia dla nauczycieli z Wilna i Rejonu Wileńskiego.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w rejonie przedszkola odtworzone, a w rejonie klubu sportowego Gedania
wykonane, zostanie oznakowanie poziome. Nie wyklucza się zmiany przebiegu drogi rowerowej w przypadku jej
remontu. Z uwagi na fakt, że jest to zadanie inwestycyjne, które nie zostało przewidziane w obowiązującej Bazie
Priorytetów Inwestycyjnych, a wymaga zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta, jego realizacja
nie jest możliwa w najbliższym czasie.
Na potrzeby modernizacji ulic Miasta powstały programy inwestycyjne obejmujące modernizacje ulic: Program
Modernizacji Ulic, Program Modernizacji Chodników (obejmuje lata 2016-2017) oraz program budowy i
modernizacji oświetlenia. W programie modernizacji ulic, ulica Klonowicza została ujęta na pozycji 149, ulicę
Wrzeszczańską ujęto na pozycji 296, ulica Konwalii na pozycji 297. W ramach programu modernizacji chodników
w roku 2015 wykonano obustronną modernizację chodnika ul. Klonowicza od ul. Mickiewicza do ul. Racławickiej.
Pozostałe ulice nie są objęte programem. Programy modernizacji ulic, chodników oraz oświetlenia Miasta są
realizowane w poszczególnych latach w zależności od dostępnych limitów inwestycyjnych. Wykazy kwalifikowane
są przez Zarząd Dróg i Zieleni. Zobowiązano ZDiZ do sprawdzenia stanu technicznego dróg wraz z chodnikami,
pod kątem bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz rozpatrzenia możliwości podjęcia działań
doraźnych w ramach posiadanych środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg.
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307/15

Marek Bumblis

ustawienia w rejonie ulic
Mostek i Głęboka latarni
ulicznych

20.10.15

308/15

Beata Dunajewska

możliwości wykonania
bagrowania Pustego
Stawu oraz uruchomienia
wypożyczalni kajaków

20.10.15

309/15

Beata Dunajewska

naprawy nawierzchni
zatoki wjazdowej autobusu
przy ul. Wyzwolenia w
Nowym Porcie

20.10.15

Wybudowanie na tym terenie oświetlenia terenowego jest zadaniem inwestycyjnym i zgodnie z zasadami,
powyższy zakres oświetlenia przedmiotowego dojścia może być zrealizowany jedynie w procesie inwestycyjnym
wymagającym wyprzedzająco opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków,
uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacja
zadań inwestycyjnych jest możliwa w ramach procedur określonych dla Bazy Priorytetów Inwestycyjnych i po
zabezpieczeniu środków w budżecie Miasta Gdańska na budowę oświetlenia w poszczególnych latach. Zarząd
Dróg i Zieleni wystąpi z wnioskiem o umieszczenie w BPI budowy oświetlenia dojścia od ul. Powalnej na odcinku
od ul. Mostek do ul. Głębokiej przy jej kolejnej edycji. O kolejności realizacji zadań w procesie inwestycyjnym
decyduje Rada Miasta Gdańska, a jednostką realizującą inwestycje z ramienia Miasta jest Dyrekcja Rozbudowy
Miasta Gdańska.
Bagrowanie Pustego Stawu może być zrealizowane w procesie inwestycyjnym po wcześniejszym wykonaniu
dokumentacji projektowej, z której będzie wynikał całkowity koszt zadania oraz uzyskaniu stosownych decyzji
administracyjnych i pozwolenia na budowę. W chwili obecnej koszt mechanicznego bagrowania szacuje się na
kwotę ok. 8 mln zł. Z uwagi na obecne zagospodarowanie terenu, istniejące zadrzewienie i tym samym
ograniczoną dostępność do zbiornika wodnego, jak również możliwość wystąpienia w osadach dennych związków
ropopochodnych zwiększających koszty utylizacji, podana kwota może ulec zwiększeniu. W 2014 roku została
wykonana w ramach Budżetu Obywatelskiego dokumentacja projektowa zagospodarowania rekreacyjnego terenu
wokół Pustego Stawu. Dokumentacja przewiduje wybudowanie pomostu dla celów rekreacyjnych. Budowa
dodatkowego pomostu dla kajaków może być realizowana w procesie inwestycyjnym, po wcześniejszym
wykonaniu dokumentacji projektowej, uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, w tym decyzji pozwolenia
wodno – prawnego. Szacunkowy koszt zadania wynosi ok. 20 – 50 tyś. zł. Zobowiązano Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji, do zapoznania się z opracowaną, przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, dokumentacją
projektową budowy pomostu i rozpatrzenia możliwości wykorzystania go również dla celów uruchomienia
wypożyczalni kajaków.
Staraniem Zarządu Dróg i Zieleni zostały zniwelowane deformacje w nawierzchni zatoki wjazdowej autobusu przy
ul. Wyzwolenia i aktualnie stan techniczny zatoki umożliwia bezpieczne użytkowanie. Mając na względzie
poprawę komfortu użytkowników polecono ZDiZ uwzględnienie remontu nawierzchni zatoki w wykazie zadań
przewidzianych do realizacji w roku 2016. Do czasu kompleksowej modernizacji zatoki, staraniem ZDiZ będą
wykonywane niezbędne naprawy nawierzchni zatoki mające na celu zminimalizowanie uciążliwości powstających
w trakcie jej użytkowania.
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310/15

Agnieszka
Owczarczak
Małgorzata Chmiel
Magdalena Olek
Beata Jankowiak
Emilia Lodzińska
Beata Wierzba
Adam Nieroda
Przemysław Ryś
Piotr Borawski

zmiany organizacji świateł
drogowych na przejściu dla
pieszych na skrzyżowaniu
ulic Hucisko i Wały
Jagiellońskie

20.10.15

Nie rozważa się w chwili obecnej wprowadzenia wnioskowanej zmiany w funkcjonowaniu programu sygnalizacji
świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Wały Jagiellońskie – Hucisko – Targ Drzewny. Tym niemniej nie wyklucza się
realizacji w momencie uruchomienia tunelu pod Martwą Wisłą. Dodatkowo wraz z uruchomieniem ww. połączenia
komunikacyjnego rozważone będzie również wprowadzenie ograniczenia w tonażu dla pojazdów wjeżdżających w
obszar Śródmieścia jak również kompleksowa analiza ruchu dla tej części miasta pod kątem wprowadzenia zmian
w funkcjonowaniu programów sygnalizacji świetlnych.

311/15

Beata Dunajewska

naprawy asfaltu w ciągu
torowiska na ul. Oliwskiej
w Nowym Porcie

21.10.15

Remont nawierzchni na odcinku ulicy Oliwskiej zostanie uwzględniony w wykazie zadań Zarządu Dróg i Zieleni
przewidzianym do realizacji w 2016 roku.

312/15

Agnieszka
Owczarczak

dokończenia wymiany
chodników przy ul.
Dywizjonu 303 na Zaspie

21.10.15

Remont chodnika został uwzględniony w programie Modernizacji Chodników w Gdańsku. Zadanie zostało
zaplanowane do realizacji w 2016 roku.

313/15

Łukasz Hamadyk

iluminacji kościoła pw. Św.
Antoniego Padewskiego w
dzielnicy Brzeźno

21.10.15

314/15

Anna Kołakowska

postawienia ekranów
akustycznych, pomiędzy
węzłem Matarnia a węzłem
Owczarnia

22.10.15

Wybudowanie oświetlenia iluminacyjnego kościoła jest zadaniem inwestycyjnym i zgodnie z zasadami, powyższy
zakres może być zrealizowany jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym wyprzedzająco opracowania
dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym
pozwolenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi zasadami realizacja zadań inwestycyjnych jest możliwa w
ramach procedur określonych dla Bazy Priorytetów Inwestycyjnych i po zabezpieczeniu środków w budżecie
Miasta na budowę oświetlenia iluminacyjnego w poszczególnych latach. Zarząd Dróg i Zieleni uaktualni wykaz
potrzeb inwestycyjnych w zakresie oświetlenia iluminacyjnego Gdańska i wystąpi z wnioskiem o umieszczenie w
BPI budowy przedmiotowego oświetlenia iluminacyjnego przy jej kolejnej edycji. O kolejności realizacji zadań w
procesie inwestycyjnym decyduje Rada Miasta Gdańska, a jednostką realizującą inwestycje z ramienia Miasta
Gdańska jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.
Zarządzającym Obwodnicą Trójmiejską (leżącą w ciągu drogi krajowej S6) jest Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. Organem ochrony środowiska posiadającym w zakresie kompetencji
nadzór nad Zarządzającym m.in. drogami krajowymi jest Marszałek Województwa Pomorskiego. Miasto Gdańsk
zgodnie z art. 118 ustawy prawo ochrony środowiska dokonuje co 5 lat oceny stanu akustycznego terenu miasta
opracowując mapę akustyczną miasta. Kolejna mapa akustyczna będzie przygotowana do 30 czerwca 2017 r. Na
podstawie w/w mapy w rok od jej wykonania przygotowywany jest program ochrony środowiska dla Gdańska.
Program ten jest przyjmowany w postaci uchwały przez Radę Miasta Gdańska. Wszystkie ewentualne
proponowane działania zmniejszające uciążliwości akustyczne (w tym budowa ekranów akustycznych) są w
drodze konsultacji uzgadniane z zarządzającymi danymi źródłami hałasu. Prezydent Miasta Gdańska w ramach
swoich kompetencji sprawuje nadzór nad jednostkami miejskimi, w tym Zarządem Dróg i Zieleni oraz Zakładem
Komunikacji Miejskiej oraz Portem Lotniczym im. L. Wałęsy stosowanie do posiadanych udziałów. Natomiast w
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315/15

316/15

Anna Kołakowska

Piotr Borawski
Beata Jankowiak

modernizacji ulicy
Jagiellońskiej

22.10.15

stanu prawnego konstrukcji
stalowych pod nieużywane
nośniki reklamowe na
ulicach Nowolipie i
Potokowej

22.10.15

317/15

Piotr Borawski
Beata Jankowiak

usunięcia graffiti z murów
oporowych na ulicach
Kartuskiej, Nowolipie i
Łostowickiej

22.10.15

318/15

Dorota Dudek

przysłonięcia zabytkowych,
pustostanów w centrum

23.10.15

stosunku do pozostałych zarządzających źródłami wyżej wymienionymi takich kompetencji nie posiada.
Wnioskowane przez mieszkańców ulic Telewizyjnej, Radarowej, Galaktycznej i Zenitowej działania inwestycyjne
wiążą się w przypadku stwierdzenia przekroczeń standardów akustycznych od ruchu pojazdów samochodowych
na Obwodnicy Trójmiejskiej z wydatkowaniem środków finansowych przez Zarządzającego. Prezydent Miasta
Gdańska w żaden sposób nie ma możliwości formalnych wpływania na kroki finansowe podejmowane przez
GDDKiA Oddział Gdańsk. Wszystkie sprawy związane z ponadnormatywną emisją hałasu od eksploatowanej
drogi muszą być rozpatrywane przez ww. zarządcę drogi.
Na potrzeby modernizacji ulic Miasta powstały programy inwestycyjne obejmujące modernizacje ulic wg
poniższych kategorii:
1. Program Modernizacji Ulic,
2. Program Modernizacji Chodników (obejmuje lata 2016 – 2017),
3. program budowy i modernizacji oświetlenia.
Po sprawdzeniu zawartości poszczególnych programów wnioski są następujące: w Programie Modernizacji Ulic:
ul. Jagiellońska ujęta jest na pozycji 228. Programy modernizacji: ulic, chodników i oświetlenia Miasta są
realizowane w poszczególnych latach w zależności od dostępnych limitów inwestycyjnych. Wykazy ulic,
chodników i oświetlenia kwalifikowane są przez ZDIZ. Również przez tą jednostkę proponowana jest kolejność
realizacji poszczególnych zadań. Zwrócono się do ZDiZ z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego wskazanej
drogi wraz z chodnikami, pod kątem stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Wystąpiono do ZDiZ o
rozpatrzenie możliwości podjęcia działań doraźnych na wymienionej ulicy, w ramach posiadanych środków
finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg.
Właścicielem przedmiotowych nośników jest spółka znajdująca się w upadłości likwidacyjnej i zarządzana przez
syndyka. Nośniki, jako majątek upadłego, stały się zatem masą upadłości służącą zaspokojeniu wierzycieli, a w
chwili obecnej syndyk zarządzający tym majątkiem podejmuje działania służące likwidacji masy upadłości. W
odniesieniu do ulicy Potokowej termin zezwolenia na zajęcie pasa drogowego udzielonego właścicielowi nośnika
upłynął w dniu 31.12.2014 r. Właściciel wnioskował o zezwolenie na rok 2015, otrzymał jednak decyzję odmowną,
którą zaskarżył do organu II instancji. Do czasu rozpatrzenia odwołania przez Samorządowe Kolegium
Odwoławcze Zarząd Dróg i Zieleni nie jest uprawniony do podejmowania żadnych działań w kwestii orzekania o
przywróceniu pasa drogowego do stanu poprzedniego. Natomiast w sprawie rozbiórki nośników przy ul. Nowolipie
w przypadku likwidacji masy upadłości przez sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości lub jego
zorganizowanych części, decyzja co do dalszego funkcjonowania nośników reklamowych w tych lokalizacjach
zostanie podjęta stosownie do zapisów projektowanej obecnie uchwały Rady Miasta Gdańska określającej zasady
lokalizacji nośników reklamowych (uchwalanej w gminach na podstawie tzw. „ustawy krajobrazowej”).
Napisy na murach oporowych przy skrzyżowaniu ul. Kartuskiej i Nowolipie zostaną usunięte do końca listopada br.
Kamera zainstalowana na przedmiotowym skrzyżowaniu pełni funkcję detektora ruchu i nie dostarcza materiału
dowodowego do ujęcia sprawców.
Miasto w 2013 r. zrealizowało iluminację pozostałości przedwojennego spichlerza Daleka Droga. Koszt instalacji
wyniósł 200 tys. zł. Budynki znajdujące się na Wyspie Spichrzów (przedstawione na zdjęciach załączonych do
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Gdańska w pobliżu
Motławy,

319/15

Łukasz Hamadyk

odbudowy mola w dzielnicy
Brzeźno oraz odtworzenia
dawnych łazienek na plaży

23.10.15

320/15

Małgorzata Chmiel

remontu domków
rybackich w Jelitkowie

23.10.15

321/15

Beata Dunajewska

wyburzenia budynku przy
ul. Władysława IV 8

26.10.15

interpelacji) nie stanowią własności Gdańska. W związku z tym nie ma prawnych i finansowych możliwość
bezpośredniego wpłynięcia na właścicieli nieruchomości w celu poprawy ich stanu estetyki poprzez zakup
nośników służących przykryciu fasad elewacji czy ich iluminacji. Poruszone kwestie zostaną przekazane do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. W wyniku wejścia w życie ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o
zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, został zmieniony art. 121 § 4
ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o podstępowaniu egzekucyjnym w administracji dając możliwość wielokrotnego
nakładania grzywny w celu przymuszenia do obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w stanie
nieoszpecającym otoczenia.
Miasto nie planuje odbudowy historycznego mola przy wejściu nr 41 na przedłużeniu ul. Zdrojowej w Brzeźnie.
Obecnie analizie poddawana jest cała linia brzegowa od Jelitkowa do Sobieszewa. W tym celu opracowana
została Koncepcja programowo-przestrzenna infrastruktury plażowej w Gdańsku, która pokazuje plany rozwojowe
w tym obszarze, w rozbiciu na etapy. Prowadzone są rozmowy z Urzędem Morskim w celu wypracowania
wspólnej strategii rozwoju infrastruktury plażowej i morskiej. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z
2004r., w zaleceniach uwzględnia odbudowę historycznego mola na przedłużeniu ul. Zdrojowej oraz zespołów
łazienek i przebieralni przy wejściu nr 41 ale inwestycje tego typu wymagają wieloletniego programowania,
środków finansowych, nie tylko na budowę ale również na utrzymanie. Jednocześnie Miasto rozważa możliwość
rozbudowy istniejącego już mola przy wejściu nr 53-52, w którego budowę i kolejne remonty zostały
zainwestowane środki publiczne. W planach rozwojowych Urzędu Morskiego istnieje koncepcja budowy
falochronu wyspowego przed ujściem Martwej Wisły w pobliżu falochronu zachodniego. O ile plany się
urzeczywistnią, możliwe będzie przy ścisłej współpracy z Urzędem Morskim wykonanie mariny jachtowej, która w
sposób doskonały uzupełni ofertę turystyczną Gdańska.
W ramach modernizacji ul. Bałtyckiej obiekty gminne od strony realizowanej aktualnie inwestycji zostaną
zabezpieczone przed wilgocią. Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych, zlecił wykonanie dokumentacji na
izolację pozostałych ścian budynków. Została ona przesłana do Konserwatora Zabytków w celu dokonania
uzgodnień. Po uzyskaniu akceptacji GZNK wystąpi o pozwolenie na budowę, a realizację prac zaplanowano na
rok 2016. Domy rybackie położone przy ul. Bałtyckiej są systematycznie wykwaterowywane ze względu na ich
bardzo zły stan techniczny. Zwolnione lokale zostaną wynajęte zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na pracownie twórców. Kontynuacja najmu w lokalach wymaga jednak
wykonania najniezbędniejszych prac remontowych umożliwiających eksploatacje tych obiektów. W związku z
powyższym zlecone zostało wykonanie pełnej inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej wraz z ekspertyzą
budowlano-konstrukcyjną i mykologiczną. Dokumentacja ta ma zostać opracowana do końca listopada br. Na jej
podstawie zaplanowane zostaną dalsze prace remontowe wpisanych do rejestru zabytków woj. pomorskiego
budynków przy ul. Bałtyckiej.
Dla lokatorów zamieszkujących przy ul. Władysława IV 8 m 4 przygotowano propozycję zapoznania się z
położeniem i stanem technicznym lokalu socjalnego nr 12 przy ulicy Strajku Dokerów 8 w Gdańsku. Po
zapoznaniu się i wyrażeniu zgody na jego przejęcie zostanie wydana oferta zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego celem realizacji prawomocnego wyroku sądu.

10

322/15

Dorota Dudek

ustawienia lustra na
ścieżce rowerowej na
skręcie z al. Żołnierzy
Wyklętych lub wymiany
elementów ekranu
akustycznego

26.10.15

W celu poprawy bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego, na ścieżce rowerowej na skręcie z al.
Żołnierzy Wyklętych w prawo w ul. Partyzantów 91/93 zamontowane zostanie lustro drogowe.

323/15

Beata Dunajewska

28.10.15

Miasto Gdańsk jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wykonania modernizacji instalacji centralnego
ogrzewania oraz wymiany grzejników. Miasto planuje przeprowadzenie postępowania przetargowego z wyborem
Wykonawcy oraz zakończeniem prac w roku 2015.

324/15

28.10.15

325/15

Magdalena Olek
Piotr Borawski
Beata Jankowiak
Beata Wierzba
Emilia Lodzińska
Agnieszka
Owczarczak
Adam Nieroda
Przemysław Ryś
Beata Dunajewska

wymiany ogrzewania w
Szkole Podstawowej nr 55
w Nowym Porcie
przyjęcia ok. 10 polskich
rodzin z ukraińskiego
Mariupola

inwestycji w wyposażenie
placówek oświatowych

28.10.15

326/15

Beata Dunajewska

naprawy jezdni ul. Na
zaspę od stacji
benzynowej „Orlen do
wjazdu do ZSO nr 5 oraz
rozwiązania problemu
parkowania na trawnikach

28.10.15

Urząd Miejski deklaruje chęć współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Spraw
Wewnętrznych w zakresie wsparcia adaptacyjnego Polaków z ukraińskiego Mariupola i rozważy formy pomocy,
możliwe w ramach obecnie obowiązujących przepisów prawnych i praktykowanych rozwiązań. Ustawa o
repatriacji, wymienia państwa, z terenów których, osoby polskiego pochodzenia mogą ubiegać się o status
repatrianta, nie obejmuje jednak obywateli pochodzenia polskiego, zamieszkałych na terenie Ukrainy. Ustawa daje
Radzie Ministrów delegację do objęcia zapisami ustawy także osoby polskiego pochodzenia, będące obywatelami
innych państw, niemniej rozszerzenie tego zakresu dotychczas nie miało miejsca. Na podstawie w/w ustawy
funkcjonuje właściwa Uchwała Rady Miasta Gdańska z dnia 18 stycznia 1996 roku (zm. w roku 2000) w zakresie
pomocy dla repatriantów, której przepisy nie obejmują rodzin z ukraińskiego Mariupola.
W związku z oszczędnościami finansowymi, powstałymi w skutek realizacji postępowań przetargowych, w
dyspozycji Wydziału Programów Rozwojowych zgromadzone zostały środki finansowe, które mogą być
przeznaczone na realizację zadań w placówkach oświatowych tj.:
- w ZSO nr 5, ul. Na Zaspę 31a – tablica multimedialna, tablice zwykłe;
- w SP nr 59, ul. Modra 2 – ławki i krzesła do 2 klas, tablica multimedialna;
- w SP nr 16, ul. Ubocze 3 – ławki do 3 klas, tablica multimedialna
W związku z powyższym zainteresowane placówki winny złożyć odpowiednie wnioski adresowane do Wydziału
Programów Rozwojowych oraz Wydziału Rozwoju Społecznego. W sierpniu br. przekazane zostały środki
finansowe w wysokości 10.000 zł przeznaczone na zakup wyposażenia dydaktycznego do sal lekcyjnych w Szkole
Podstawowej nr 16, natomiast pod koniec października br. nastąpi przekazanie środków finansowych w wysokości
14 000 zł, które zgodnie z decyzją dyrektora placówki zostaną przeznaczone na zakup m.in. materacy i sprzętu
sportowego, tablicy interaktywnej oraz drukarki w Szkole Podstawowej nr 59, a także 10 000 zł na zakup tablicy
multimedialnej do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5.
Staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w terminie do końca października br. zostanie wykonana naprawa nawierzchni
jezdni ul. Na Zaspę (na odcinku od stacji benzynowej „Orlen” do wjazdu do ZSO nr 5 ).
Zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 144 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks Wykroczeń ) zabronione
jest niszczenie trawników, również poprzez parkowanie na nich pojazdów. Artykuł ten stanowi wystarczającą
podstawę do podjęcia stosownych interwencji przez służby porządkowe miasta, bez konieczności stawiania
dodatkowych znaków drogowych. Zobowiązano służby miejskie do egzekwowania od kierowców przepisów o
ruchu drogowym. Ponadto dodatkowo dla skuteczniejszego wyeliminowania parkowania pojazdów na zieleńcach
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wokół szkoły zostaną wykonane na nich nasadzenia krzewów. Termin realizacji przedmiotowych nasadzeń
przewidziany jest nie później niż do wiosny 2016 roku
327/15

Jarosław Gorecki

zastawionych
samochodami uliczek przy
Olivia Bussines Center

28.10.15

328/15

Dorota Dudek

wybudowania ekranu
akustycznego wzdłuż
obwodnicy Trójmiasta

29.10.15

329/15

Kazimierz
Koralewski

stanu prawnego
nieruchomości przy ul.
Wallenroda 15

30.10.15

Służby miejskie w porozumieniu z Radą Dzielnicy prowadzą działania mające na celu zminimalizowanie
problemów parkingowych w Oliwie związanych z powstaniem biurowców Oliva Bussines Center. Przykładem tego
typu działań jest chociażby ul. Wąsowicza, gdzie doprowadzono do uporządkowania kwestii parkingowych, czy
choćby ul. Husa, gdzie wprowadzono ruch jednokierunkowy. Także Straż Miejska dostała polecenie
zintensyfikowania działań mających na celu zdyscyplinowanie kierowców. Jednocześnie prowadzone są rozmowy
z zarządcą Oliva Bussines Center dotyczące uatrakcyjnienia oferty komunikacji publicznej w rejonie tego
kompleksu biurowego. W przypadku dróg publicznych parkowanie musi odbywać się z zachowaniem zasady
wynikającej z przepisów ustawy o drogach publicznych, o ogólnodostępności drogi publicznej bez względu na fakt,
czy ktoś mieszka w jej rejonie, czy też korzysta z niej w dojazdach do pracy. Eliminuje to możliwość działań
restrykcyjnych w przypadku parkujących zgodnie z w/w przepisami bez względu na charakter tego parkowania.
Kolejnym krokiem mającym na celu uporządkowanie kwestii parkingowej w tej części Oliwy, mogłoby być
wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania, przy czym w tej kwestii powinna odbyć się szeroka dyskusja z
przedstawicielami lokalnej społeczności.
Aleja Kazimierza Jagiellończyka jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, w
związku z czym, zostanie przekazany do Dyrektora Oddziału GDDKiA wniosek o zapoznanie się ze sprawą i
ustosunkowanie do wystąpienia.
Prawa i obowiązki właścicieli we wspólnocie mieszkaniowej określa ustawa o własności lokali z dn. 24.06.1994 r.
oraz Kodeks cywilny. Gdańsk jest wyłącznie jednym z właścicieli. nieruchomości przy ul. Wallenroda 15,
posiadającym 2 lokale mieszkalne i 1 lokal użytkowy co stanowi 34 % udziału w nieruchomości wspólnej. Wszyscy
właściciele będący członkami wspólnoty, zrównani są w obowiązkach i prawach im przysługujących. Natomiast to
wybrany przez członków wspólnoty zarząd kieruje sprawami wspólnoty i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w
stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Umowa zawarta z dnia 22.11.2014 r. jest
ważna. Ważność ww. umowy została potwierdzona przez wspólnotę mieszkaniową w uchwale nr 7/15 z dnia
2.03.2015 r. Podstawą do wykonywania robót jest uzyskanie przez inwestora stosownego pozwolenia na budowę,
wg zatwierdzonego projektu. Natomiast uwagi Inspektora Nadzoru dotyczące podłączenia adaptowanego lokalu
do istniejącego pionu kanalizacyjnego zostały przekazane przez GZNK do zarządu wspólnoty i do zarządcy.
Wątpliwości dotyczące sposobu prowadzenia robót wnioskodawca winien kierować do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego. Miasto nie posiada lokali w spornym pionie, a z uzyskanej opinii prawnej wynika, że na
obecnym etapie, nie posiada podstaw prawnych i interesu prawnego do wystąpienia „na drogę sądową” w tej
kwestii. Ponadto, w przypadku gdy podjęta uchwała jest niezgodna z przepisami prawa lub z umową właścicieli
lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób
narusza interesy właściciela, to każdy z członków wspólnoty ma prawo ją zaskarżyć w stosownym terminie i
wówczas to Sąd odnosi się do zarzutów jakie wskazuje osoba skarżąca. Wszystkie sprawy poruszane przez
zainteresowanego zostały wyjaśnione w pismach Wydziału Gospodarki Komunalnej i Gdańskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych, również przez radcę prawnego.
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330/15

Dorota Dudek

oznakowania skrzyżowania
równorzędnego przy ul.
Reymonta z ul.
Słowackiego

30.10.15

331/15

Wojciech
Błaszkowski

5.11.15

332/15

Aleksandra
Dulkiewicz

ubrań leżących obok
otwartego pojemnika PCK
przy ul. Mickiewicza w
okolicy nr 23
stanu prawnego ul.
Rogalińskiej i dokończenia
jej budowy

333/15

Aleksandra
Dulkiewicz,
Andrzej Kowalczys

5.11.15

334/15

Łukasz Hamadyk

335/15

Łukasz Hamadyk

336/15

Marek Bumblis

337/15

Dorota Dudek

338/15

Jarosław Gorecki

ujęcia w planie budowy ul.
Dąbka krótkiego odcinka
dojazdowego do parkingu
dla mieszkańców
zagospodarowania
ogrodzonego terenu przy
ul. Sielskiej
postawienia tablicy
pamiątkowej na terenie
dawnego cmentarza przy
al. gen. Hallera w Brzeźnie
naprawy nawierzchni
„starej” Łódzkiej
usunięcia ustawionego
znaku zakazu wjazdu na
ulicy Reymonta 15 oraz
uporządkowania terenu
przy ul. Reymonta 19
braku przestrzegania
zakazu postoju na ulicy
Westerplatte w Oliwie

5.11.15

5.11.15

6.11.15

6.11.15
10.11.15

10.11.15
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