Interpelacje RMG – 26 listopada 2015 r. (kadencja 2014 – 2018)

Nr

wnioskodawca

w sprawie
oznakowania skrzyżowania
równorzędnego przy ul.
Reymonta z ul. Słowackiego
ubrań leżących obok
otwartego pojemnika PCK
przy ul. Mickiewicza w
okolicy nr 23

termin
odpowiedzi
30.10.15

330/15

Dorota Dudek

331/15

Wojciech Błaszkowski

332/15

Aleksandra Dulkiewicz

stanu prawnego ul.
Rogalińskiej i dokończenia
jej budowy

5.11.15

333/15

Aleksandra Dulkiewicz,
Andrzej Kowalczys

ujęcia w planie budowy ul.
Dąbka krótkiego odcinka
dojazdowego do parkingu
dla mieszkańców

5.11.15

5.11.15

Odpowiedź
Zlecono przestawienie znaku A-5 „skrzyżowanie dróg” w taki sposób, żeby tło żółtej
markizy/rolety nie kolidowało z kolorem znaku.
Dwa pojemniki usytuowane są w pasie drogowym a ich stan sanitarno-porządkowy nie budzi
zastrzeżeń. Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku poinformował, że Fundacja Eco Textil złożyła
dokumenty w sprawie zajęcia pasa drogowego. W związku ze złożeniem niepełnej dokumentacji
fundacja została zobowiązana do jej uzupełnienia. ZDiZ nie otrzymał uzupełnienia i rozpoczyna
postępowanie mające na celu doprowadzenie do usunięcia pojemników na odzież używaną z
pasa drogowego. Do czasu usunięcia, Straż Miejska będzie kontrolowała rejon pod względem
sanitarno – porządkowym i egzekwowała stwierdzony nieporządek.
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku od listopada 2013 r. prowadził rozmowy z inwestorami tj. PB
Kokoszki S.A. i Polnord S.A. w sprawie dokończenia budowy ul. Rogalińskiej, do wybudowania
której inwestorzy zobowiązani są na mocy przepisów ustawy o drogach publicznych w celu
zapewnienia obsługi komunikacyjnej wykonanej przez nich inwestycji niedrogowej tj. osiedla
mieszkaniowego pn. „Wilanowska IV”. W dniu 25 lutego 2015 r. odbyło się posiedzenie w
sprawie zawezwania do próby ugodowej, na którym wszystkie strony zadeklarowały chęć
współpracy celem dokończenia budowy ul. Rogalińskiej. Ustalono zakres robót niezbędnych do
wykonania oraz określono podział prac i szczegółowe warunki ich wykonania. W dniu
01.09.2015 r. sporządzony został projekt porozumienia w sprawie. Strony uzgodniły, że PB
Kokoszki S.A. i Polnord S.A. opracują projekt budowlany fragmentu ul. Rogalińskiej, wykonają
warstwę ścieralną i warstwę wiążącą jezdni, dokonają regulacji studni, wpustów i krawężników,
naprawią chodniki oraz oczyszczą kanalizację deszczową. ZDiZ przed szlabanem wykona
dodatkowo plac manewrowy do zawracania. Przestawiony zostanie słup oświetleniowy oraz
zostaną wykonane dwa progi zwalniające. Podpisanie pomiędzy inwestorami i Miastem
porozumienia w sprawie budowy odcinka ul. Rogalińskiej nastąpi w przewidywanym terminie do
końca listopada 2015 r. Zakończenie robót budowlanych w ul. Rogalińskiej zaplanowane jest na
koniec września 2016 r. ZDiZ zabezpieczył na 2016 rok środki finansowe w wysokości
niezbędnej do wykonania zakresu robót.
Miasto nie ma możliwości finansowania budowy dojazdu. Koncepcja budowy nowego wjazdu
jest usytuowana poza pasem drogowym ul. Płk St. Dąbka, na terenie prywatnym należącym do
Wspólnoty Mieszkaniowej. Budowa nowego dojazdu, w proponowanej lokalizacji jest możliwa do
realizacji tylko przez właściciela terenu. Miasto realizując swój projekt zbuduje miejsce włączenia
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dla przebudowy wjazdu.
Zagospodarowanie nastąpi zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej i będzie wniesiony aportem do
jednoosobowej spółki Miasta Gdańska GTBS Sp. z o.o. z przeznaczeniem pod zabudowę
mieszkaniową. Do czasu przekazania nieruchomości aportem do GTBS Sp. z o.o. terenem
administruje Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
Koszt oznaczenia i upamiętnienia terenu po byłym cmentarzu przy parafii rzymsko - katolickiej
p.w. św. Antoniego w Gdańsku, poprzez ustawienie na tym terenie tablicy pamiątkowej leży po
stronie użytkownika wieczystego działki.

334/15

Łukasz Hamadyk

zagospodarowania
ogrodzonego terenu przy ul.
Sielskiej

5.11.15

335/15

Łukasz Hamadyk

6.11.15

336/15

Marek Bumblis

postawienia tablicy
pamiątkowej na terenie
dawnego cmentarza przy al.
gen. Hallera w Brzeźnie
naprawy nawierzchni „starej”
Łódzkiej

337/15

Dorota Dudek

usunięcia ustawionego
znaku zakazu wjazdu przy
ulicy Reymonta 15 oraz
uporządkowania terenu przy
ul. Reymonta 19

10.11.15

338/15

Jarosław Gorecki

braku przestrzegania zakazu
postoju na ulicy Obrońców
Westerplatte

10.11.15

Wygrodzenie fragmentu ulicy słupkami połączonymi łańcuchami, nie spowoduje wyeliminowania
parkowania pojazdów na jezdni. Utrudni to swobodne poruszanie się pieszych z przystanku na
drugą stronę ulicy. Postój autobusów na tych przystankach jest krótkotrwały, gdyż nie są to
przystanki wyrównawcze, a jedynie dla wsiadających pasażerów. Nie występuje zagrożenie
bezpieczeństwa ruchu drogowego, co byłoby powodem do zastosowania dodatkowego
oznakowania. Zobowiązano Straż Miejską do zintensyfikowania działań mających na celu
zdyscyplinowanie kierowców nie przestrzegających przepisów ruchu drogowego i
wyeliminowanie występującego problemu.

339/15

Agnieszka Owczarczak

zachowanie mozaiki Anny
Fiszer

11.11.15

Jedynie przygotowane inwestycje na Targu Siennym i Targu Rakowym dają w perspektywie kilku
lat, możliwość przeniesienia mozaiki w całości. Służby miejskie podjęły rozmowy z zarządem
spółki Forum Gdańsk realizującym na zasadzie partnerstwa publiczno – prywatnego
wielofunkcyjny zespół zabudowy. Z wstępnego stanowiska Spółki, zaprezentowanego na
spotkaniu komitetu sterującego inwestycji w dniu 27 października wynika, że nie widzą

6.11.15

Z uwagi na znaczny stopień dekapitalizacji jezdni ulica wymaga modernizacji w procesie
inwestycyjnym. Ulica znalazła się na liście zadań których realizacja została uwzględniona w
nowym Programie modernizacji dróg na terenie Miasta Gdańska. Miasto będzie dążyć by
modernizacja ulicy została zrealizowana w możliwie najszybszym terminie. Do czasu
kompleksowego remontu ulicy, staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w terminie do 4 listopada br.
zostanie wykonany przegląd stanu technicznego ulicy i w przypadku stwierdzenia uszkodzeń
mogących stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników zostanie wykonana
niezwłocznie naprawa doraźna.
Oznakowanie stanowi konsekwencję organizacji ruchu ustanowionej przed przejęciem drogi
przez służby miejskie. Nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące rozszerzenia grupy, dla której
dopuszczałoby się odstępstwo od stosowania się do znaku B-1 „zakaz ruchu w obu kierunkach”.
Przekazano Zarządowi Dróg i Zieleni przeprowadzenie szczegółowej analizy i podjęcie decyzji
dotyczącej znaku drogowego. Zlecono w trybie pilnym uporządkowanie terenu wzdłuż ul.
Reymonta.
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340/15

Łukasz Hamadyk

naprawy nawierzchni przy ul.
Krzywoustego 17

12.11.15

341/15

Emilia Lodzińska

remontu nawierzchni na
przystanku tramwajowym
Mickiewicza

12.11.15

342/15

Beata M. Wierzba

modernizacji – remontu
chodnika przy ul.
Poznańskiej

12.11.15

343/15

Beata M. Wierzba

wyrównania i utwardzenia
parkingu przy ul. Bzowej na
Przymorzu

12.11.15

możliwości montażu całej mozaiki, a jej fragmentowania nie rozważają. Miasto corocznie udziela
dotacji na prace przy zabytkach. W latach 2005 – 2014 udzielono dotacji na kwotę łącznie 21,5
mln zł. Nie można zapewnić wsparcia finansowego przedsięwzięcia z budżetu Miasta zgodnie ze
stanowiskiem prezentowanym przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – mozaika nie jest
zabytkiem. Zobowiązano się podjąć dalsze rozmowy ze Spółką Forum Gdańsk.
Miasto poprzez GZNK SZB realizuje politykę prywatyzacyjną terenów przyległych do
nieruchomości budynkowych będących własnością wspólnot mieszkaniowych. Przekazywanie
wspólnocie mieszkaniowej terenów przyległych do ich budynków w drodze dzierżawy lub wykupu
jest zadaniem własnym miasta wynikającym wprost z ustawy o gospodarce nieruchomościami a
pośrednio z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy prawo
budowlane wraz z przepisami szczególnymi. Nie przeznacza się żadnych środków finansowych i
nie prowadzi się działań nakładczych na terenach faktycznie użytkowanych przez wspólnoty
mieszkaniowe. Miejsce wymagające naprawy, znajduje się na terenie przyległym do budynku
wspólnoty Krzywoustego 17ABC i nie stanowi terenu publicznego w rozumieniu ustawy o
zagospodarowaniu przestrzennym. Miasto nie ma prawa utrzymywać terenów w odpowiednim
stanie technicznym i sanitarnym, ponieważ obowiązek ten spoczywa na właścicielach
nieruchomości na rzecz których ma miejsce służebność. Wspólnota Mieszkaniowa dzierżawiąca
teren przyległy do budynku może skorzystać z programu wspierania inicjatyw sąsiedzkich
„Wspólne Podwórko 2016” i w jego ramach pozyskać dofinansowanie na przeprowadzenie
remontu nawierzchni podwórka.
Remont nawierzchni peronu polegający na wymianie uszkodzonych prefabrykowanych płyt
betonowych zostanie wykonany w II kwartale 2016 roku. Do czasu kompleksowej wymiany
uszkodzonych płyt betonowych staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w terminie do końca listopada
br. zostaną wykonane naprawy doraźne nawierzchni peronu przystankowego eliminując
potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników.
Zadanie inwestycyjne będzie zrealizowane w 2016 r. w ramach Programu modernizacji
chodników na terenie Gdańska. Obecnie w tym rejonie miasta wykonywana jest naprawa
nawierzchni bitumicznej fragmentu ul. Poznańskiej, w ramach bieżącego utrzymania dróg przez
Zarząd Dróg i Zieleni.
Staraniem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku w terminie do 20 listopada br. zostanie utwardzone
pobocze jezdni zlokalizowane na terenie stanowiącym własność Miasta. W listopadzie br.
staraniem ZDiZ wykonano naprawę nawierzchni bitumicznej jezdni ul. Bzowej.
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344/15

Beata Dunajewska

poprawienia przepływu
informacji między urzędem a
Radnymi

12.11.15

Wszystkie wydziału Urzędu oraz jednostki organizacyjne Miasta zostały zobowiązane do
informowania na bieżąco Radnych o działaniach planowanych i podejmowanych w mieście,
mogących mieć wpływ na funkcjonowanie dzielnic lub wzbudzać społeczny sprzeciw i protesty
mieszkańców.

345/15

Jerzy Milewski

pustych mieszkań
komunalnych na terenie
Gdańska

13.11.15

346/15

Łukasz Hamadyk

zmiany nazwy przystanku
autobusowego i
tramwajowego w Brzeźnie

13.11.15

347/15

Łukasz Hamadyk

renowacji zabytkowej stolarki
okiennej na terenie parafii
PW. Św. Jadwigi Śląskiej w
Nowym Porcie

13.11.15

Duża ilość wolnych lokali jest efektem intensywnej wymiany przez najemców dotychczas
zajmowanych lokali mieszkalnych oraz przymusowych opróżnień lokali, wykonanych na
podstawie orzeczonych wyroków eksmisyjnych. Zwalniane lokale w dużej części to lokale
niesamodzielne. Stan techniczny zwalnianych lokali, usytuowanych w budynkach wymagających
wykonania znacznego zakresu remontów wydłuża czas ponownego zagospodarowania tych
lokali. Tylko ok. 10% zwolnionych i jeszcze niezagospodarowanych samodzielnych lokali
znajduje się w dobrym stanie technicznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lokale
przeznaczone do najmu powinny nadawać się do zasiedlenia, a więc posiadać sprawne
instalacje wewnętrzne, jak również niezawilgocone pomieszczenia wchodzące w skład lokalu. W
ponad 90% lokali, przed ponownym ich zasiedleniem, konieczne jest wykonanie remontu,
którego koszt kształtuje się średnio na poziomie ok. 30 tys. zł/lokal. W roku bieżącym
zagospodarowanych zostało ponad 250 lokali, z których ponad 60% wymagało remontu. W
ostatnich latach GZNK, w ramach zabezpieczonych środków finansowych, remontuje zwolnione
lokale w celu umożliwienia przeznaczenia ich do ponownego zasiedlenia. Rocznie
remontowanych jest ok. 100-150 lokali. Wartość ewidencyjna wolnych obecnie lokali jest
praktycznie zerowa, z uwagi na usytuowanie w budynkach całkowicie zamortyzowanych.
Niewielka ilość (ok. 10%) zwalnianych lokali, usytuowanych w nowszych budynkach
zagospodarowywane są w stosunkowo krótkim okresie czasu. Precyzyjne określenie wartości
rynkowej wolnych lokali wymaga zlecenia rzeczoznawcom wykonania operatów szacunkowych.
Przedmiotem obrotu mogą być wyłącznie lokale samodzielne w rozumieniu przepisów ustawy o
własności lokali, lokale niesamodzielne lub lokale wspólne do czasu ich usamodzielnienia
wyłączone są ze sprzedaży i szacowanie ich wartości rynkowej nie daje oglądu ich rzeczywistej
przydatności do ponownego wykorzystania.
Docelowa nazwa musi być dobrze przemyślana i skonsultowana z wszystkimi zainteresowanymi
stronami, m.in. ze względu na koszty finansowe wymiany tablic informacyjnych, schematów
komunikacyjnych i rozkładów jazdy. Po wyrażeniu opinii przez inne instytucje i organizacje,
zostanie podjęta decyzja co do zmiany nazwy przystanków.
Właścicielem kościoła p.w. św. Jadwigi, domu parafialnego, plebanii i budynku gospodarczego
jest Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Jadwigi Śląskiej, obowiązkiem Parafii jest dbałość
o stan techniczny zabytku. Parafia może ubiegać się o dofinansowanie prac przy zabytku
z budżetu Miasta zgodnie z zasadami i trybami określonymi w uchwale Rady Miasta Gdańska
w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb udzielania dotacji na prace przy zabytkach.
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348/15

Piotr Dzik,
Piotr Gierszewski

wydłużenia trasy kursowania
autobusu linii 100

16.11.15

349/15

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

wprowadzenia w Gdańsku
grupowego biletu na
przejazd tramwajem i
autobusem

16.11.15

Parafia p.w. św. Jadwigi Śląskiej, dwukrotnie otrzymała dotacje na prace przy zabytku tj. na
wymianę pokrycia dachu dawnej plebanii w 2008 r. oraz na prace konserwatorskie przy dwóch
ołtarzach bocznych w kościele w 2011 r.
Linia autobusowa nr 100 obsługuje rejon Głównego i Starego Miasta i nie funkcjonuje na terenie
dzielnicy Piecki - Migowo. Skierowanie w obu kierunkach przez ul. Piekarniczą innej linii
autobusowej, która obecnie funkcjonuje wzdłuż ul. Rakoczego, spowodowałoby ominięcie bardzo
istotnego dla obsługi pasażerskiej wspólnego przystanku autobusowo – tramwajowego
„Warneńska”, który znajduje się w centralnym miejscu dzielnicy, oraz w jednym kierunku
przystanku „Piekarnicza”, generującego bardzo duży ruch pasażerski z racji lokalizacji przy
Centrum Handlowym „Morena”. Parametry łuku skrzyżowania ul. Myśliwskiej i ul. Piekarniczej
oraz pochylenie poziome ul. Myśliwskiej na krótkim odcinku od ul. Piekarniczej do ul. Bulońskiej,
które stanowi duże utrudnienie w podjeździe, nie pozwalają na skierowanie tą trasa linii
autobusowej w kierunku ul. Bulońskiej. Z uwagi na geometrię skrzyżowania ul. Piekarniczej i ul.
Myśliwskiej, która uniemożliwia zawrócenie autobusu, nie ma możliwości skierowani linii
autobusowej na ul. Piekarniczą od strony ul. Rakoczego do tego skrzyżowania, wykonanie
nawrotu i powrót w kierunku ul. Rakoczego. W ciągu ul. Piekarniczej znajdują się progi
zwalniające płytowe, które nie są dostosowane do funkcjonowania komunikacji miejskiej.
Obecnie nie jest możliwe uruchomienie komunikacji miejskiej wzdłuż ul. Piekarniczej. Istnieje
niezrealizowany projekt budowy ul. tzw. Nowej Myśliwskiej, który uwzględnia także wykonanie
ronda na skrzyżowaniu z ul. Piekarniczą. Realizacja tej inwestycji wraz z przeprowadzeniem
niezbędnych przebudów w ciągu ul. Piekarniczej urealniłyby możliwość regularnego
funkcjonowania autobusów miejskich wzdłuż ul. Piekarniczej.
Bilet grupowy 24-godzinny funkcjonował w gdańskiej taryfie do połowy 2009 roku, a jego cena
wynosiła 41 zł. Uprawniał do wspólnego przejazdu zorganizowanej grupy liczącej do 10 osób, w
tym 1 osoby bez uprawnień do ulg i do 9 osób z uprawnieniami do przejazdów ulgowych.
Sprzedaż biletów w latach 2006-2008 kształtowała się na poziomie ok 380 biletów rocznie, z tego
ok. 60% było sprzedawanych w okresie lipiec - sierpień. W 2007 r. został utworzony
Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej, będący emitentem biletów
metropolitalnych komunalnych i kolejowo-komunalnych. W ofercie związku znajdują się bilety
tzw. imprezowe przeznaczone dla zorganizowanych grup, uczestników imprez powyżej 50 osób.
Występują bilety komunalne 8 godzinne w cenie 1,50 zł i 24 godzinne w cenie 2,00 zł oraz
kolejowo-komunalne 8 godzinne w cenie 5,00 zł i 24 godzinne w cenie 6,00 zł. Wystąpiono z
wnioskiem do MZKZG o rozszerzenie grupy uprawnionych do korzystania z takiego biletu o
zorganizowane grupy dzieci uczęszczających do przedszkoli lub szkół podstawowych wraz z
opiekunami, liczące co najmniej 15 osób, udające się na zajęcia do placówek kulturalnych,
historycznych, sportowych poza terenem szkoły lub przedszkola.
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350/15

Piotr Borawski

estetyzacji tuneli i wiaduktów

17.11.15

Opracowano podstawowe wytyczne do realizacji aranżacji malarskich oraz wstępny podział ich
lokalizacji na terenie Gdańska. W roku 2015 przeprowadzono jeden konkurs otwarty na projekt
muralu. Jest to malarskie wykończenie ścian tunelu pod Podwalem Przedmiejskim, na osi ulic:
Słodowników i Żabi Kruk. W planach są następne konkursy w wybranych prestiżowych
lokalizacjach, które będą skierowane wyłącznie do artystów profesjonalnych. Trwa typowanie
obiektów przeznaczonych na tzw. malowanie swobodne. ZDiZ skatalogował tunele oraz estakady
przeznaczone do poprawy ich estetyzacji i w miarę posiadanych środków, będzie kontynuować
działania w tym zakresie. Tematyka aranżacji malarskich tuneli i estakad będzie uzależniona od
kontekstu miejsca oraz pomysłowości uczestników konkursów.

351/15

Beata Dunajewska

naprawy nawierzchni ul.
Lazurowej

17.11.15

352/15

Beata Dunajewska

naprawy oświetlenia ul. Ku
Ujściu

17.11.15

353/15

Marek Bumblis

17.11.15

354/15

Piotr Borawski

usunięcia betonowych
pozostałości po garażach
przy ul. Dobrej
oznaczenia projektów
realizowanych w ramach
budżetu obywatelskiego

Ulica Lazurowa nie figuruje w zestawieniu ulic wytypowanych do budowy lub do modernizacji
nawierzchni. Podjęte zostaną konsultacje z GIWK Sp. z o.o. w celu zbadania możliwości poprawy
nawierzchni części ul. Lazurowej stanowiącej dojazd do wieży ciśnień „Kazimierz”. Sprawa
zostanie przekazana do Zarządu Dróg i Zieleni z wnioskiem o zbadanie zasadności modernizacji
nawierzchni ul. Lazurowej.
Ulica Ku Ujściu jest oświetlona na odcinkach: od skrzyżowania (węzła) z Trasą Sucharskiego do
skrzyżowania z ulicami: Chemików i Kujawską oraz od węzła w kierunku ul. Pokładowej do
pierwszego przystanku autobusowego komunikacji miejskiej - oświetlenie uliczne stanowi
własność Miasta i jest sprawne technicznie oraz od skrzyżowania z ulicami: Chemików i
Kujawską w kierunku ul. Przetocznej do przejazdu kolejowego - oświetlenie uliczne stanowi
majątek firmy ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie i jest sprawne technicznie. Na
pozostałych odcinkach ul. Ku Ujściu, m.in. pomiędzy ul. Roberta de Plelo, a ulicą Pokładową
istnieje oświetlenie, które nie jest własnością Miasta (ani firmy ENERGA Oświetlenie).
Oświetlenie jest pozostałością dawnego oświetlenia przemysłowego wybudowane przez firmy
funkcjonujące przy ul. Ku Ujściu i nigdy nie zostało przekazane na majątek Miasta. Zobowiązano
Zarząd Dróg i Zieleni do ustalenia właściciela w celu rozpoznania możliwości jego uruchomienia.
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB zlecił usunięcie betonowych podbudów.

17.11.15

Inwestycje realizowane w ramach budżetu obywatelskiego zostaną oznakowane tabliczką
informacyjną z napisem: Zrealizowano ze środków Miasta Gdańska w ramach Budżetu
Obywatelskiego 2015. Oznakowanie zostanie dostosowane do typu realizowanej inwestycji.
Projekt graficzny zostanie wykonany przez Wydział Promocji, Informacji i Komunikacji
Społecznej. Środki na realizację zostaną zarezerwowane w budżecie Dyrekcji Rozbudowy Miasta
Gdańska oraz Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. Nazwiska i imiona wnioskodawców są
publicznie dostępne przez cały okres trwania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego.
Po zakończeniu głosowania również istnieje możliwość sprawdzenia danych wnioskodawcy na
stronie gdansk.pl
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355/15

Jacek W. Teodorczyk

postępowania o nawiezienie
odpadów w Dolinie Radości

20.11.15

356/15

Anna Wirska,
Jaromir Falandysz

planów dotyczących
gimnazjum nr 10 w Gdańsku

20.11.15

357/15

Jaromir Falandysz

braku oświetlenia i
kanalizacji przy ulicy
Zawiejskiej

23.11.15

358/15

Łukasz Hamadyk

oznaczenia przejść dla
pieszych w okolicy budynku
przy ul. Stryjewskiego 11

23.11.15

W dniu 19 sierpnia 2015 r. na terenie nieruchomości przy ul. Bytowskiej 5 odbyły się oględziny,
podczas których nie stwierdzono dowożenia nowych partii piasku ani zalegania jakichkolwiek
odpadów na terenie. Teren był porośnięty roślinnością trawiastą posianą przez właściciela. W
dniu 14 października 2015 r. zakończono postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie
nielegalnego składowania odpadów. Nie stwierdzono działania niezgodnego z ustawą o
odpadach. Ze zgromadzonego w toku postępowania materiału dowodowego wynika, że piasek
nawieziony na działkę został zakupiony przez właściciela terenu bezpośrednio ze żwirowni.
Nawiezionego piasku nie można uznać za odpad w rozumieniu ustawy o odpadach.
W obecnej sytuacji planowanie modernizacji gdańskich gimnazjów zostało wstrzymane. Po
podjęciu ostatecznej decyzji na poziomie ministerialnym Miasto dostosuje plany inwestycyjne
dotyczące modernizacji i rozbudowy przyszkolnej infrastruktury sportowej. Zastępcza sala
gimnastyczna, pomieszczenie mini siłowni i boisko szkolne są miejscem realizowania podstawy
programowej.
Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku do wystąpienia do firmy ENERGA Oświetlenie
Sp. z o.o. o dowieszenie opraw oświetleniowych oraz dodatkowych przewodów na słupach
istniejącej sieci rozdzielczej, tak aby doprowadzić oświetlenie w okolice budynku nr 57. Budynek
posadowiony jest na terenie o bardzo niskiej gęstości zabudowy. Intensywność zabudowy jest
niewystarczająca dla uruchomienia przez GIWK rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w tej ulicy
i w chwili obecnej byłoby to działanie niegospodarne. W sytuacji, gdy w sąsiedztwie budynku przy
ul. Zawiejskiej 57 pojawią się kolejne zabudowania do podłączenia do sieci sanitarnej, GIWK
ponownie rozważy możliwość rozbudowy sieci w tej ulicy.
Przeprowadzone obserwacje ruchu pieszego na ulicy wykazały, że piesi przekraczają jezdnię na
całej jej długości, po uprzednim ustąpieniu pierwszeństwa nadjeżdżającym pojazdom – zgodnie z
obowiązującymi przepisami. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach, przejścia należy lokalizować tylko przez ulice układu
podstawowego, uznane za trasy z pierwszeństwem, przez pozostałe ulice dopuszcza się
wyznaczanie przejść w rejonach szkół i innych obiektów do których uczęszczają dzieci lub
zakładów przemysłowych, gdzie występuje duża koncentracja ruchu pieszego. Przejścia powinny
koncentrować możliwie największa liczbę pieszych przekraczających drogę, przy czym
lokalizacja tych przejść powinna uwzględniać najkrótszą drogę między źródłem, a celem ruchu
pieszego. Wyznaczenie przejścia dla pieszych na wysokości budynku nr 11, wymusiłoby na
pieszych bezwzględną konieczność korzystania z tego przejścia i w przypadku przekroczenia
jezdni w innym miejscu, w odległości mniejszej niż 100 metrów od przejścia, groziłoby
otrzymaniem mandaty karnego. W chwili obecnej piesi mogą przechodzić przez ul. Stryjewskiego
w dowolnym miejscu tej ulicy, co jest adekwatne do jej zagospodarowania. Wniosek o
wyznaczenie nowego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Stryjewskiego nie zostanie
uwzględniony.
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359/15

Łukasz Hamadyk

rozbiórki budynku przy ulicy
Przetocznej 82

23.11.15

360/15

Beata Dunajewska

uzupełnienia interpelacji
326/15 (dot. parkowania na
trawnikach przy ZSO Nr 5)

24.11.15

361/15

Beata Dunajewska

naprawy nawierzchni przy ul.

24.11.15

Budynek zamieszkują trzy rodziny, które nie posiadają tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.
Wobec dwóch rodzin sąd nakazał opróżnienie i opuszczenie lokalu ustalając, że pozwanym nie
przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego. Dla trzeciej rodziny, wobec której sąd
orzekł eksmisję i przyznał uprawnienie do lokalu socjalnego została sporządzona oferta zawarcia
umowy najmu lokalu socjalnego. Osoby zamieszkujące przy ulicy Przetocznej 82B uzyskają
oferty zawarcia umów tymczasowych pomieszczeń tymczasowych w terminie pilnym. Gdański
Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB wszczął procedurę zmierzająca do rozbiórki budynku.
Z uwagi na jego położenie na terenie zagrożonym powodzią, wystąpiono z wnioskiem do
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o wydanie decyzji na zwolnienie z
zakazów określonych w przepisach ustawy prawo wodne. Po jej uzyskaniu możliwe będzie
wystąpienie do Wojewody Pomorskiego o wydanie pozwolenia na rozbiórkę. Po uzyskaniu
decyzji i jej uprawomocnieniu oraz wykwaterowaniu ostatniego użytkownika GZNK SZB przystąpi
do robót rozbiórkowych.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej przeprowadzili kontrolę rejonu pod kątem nieprzestrzegania
przepisów ruchu drogowego oraz niszczenia zieleni przez parkujące pojazdy. W ramach
posiadanych sił i środków Straż Miejska będzie kontrolować teren celem wyeliminowania
nieprawidłowości i będzie stosowała sankcje karne przewidziane prawem wobec osób
niestosujących się do obowiązujących zasad określonych w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
Placówka ZSO nr 5 dysponuje obecnie 5 miejscami parkingowymi na terenie szkoły w pobliżu
tzw. Parku Wolności. Miejsca te przeznaczone są na potrzeby postoju pojazdów osób
wizytujących, bądź kontrolujących placówkę, wykorzystywane są doraźnie do wykonywania
manewru podczas rozładunku pojazdów większych gabarytowo, którymi dostarczane są
przedmioty i towary przez dostawców, świadczących usługi na rzecz placówki, bądź
wykonujących roboty. Z uwagi na bezpośrednią styczność miejsc z wejściem głównym do
budynku, w celu zachowania odpowiednich warunków bezpieczeństwa, nie ma możliwości
przeznaczenia w/w miejsc na potrzeby postoju pojazdów zarówno personelu jak i uczniów szkoły.
W tym celu wykorzystywany jest drugi parking na terenie szkoły. Parking ten dostępny jest
również dla uczniów i pracowników „COSINUS”. Istnieje możliwość pozostawiania pojazdu na
nowo wybudowanym ogólnodostępnym parkingu, znajdującym się przy budynku tzw. „falowca”.
Placówka złożyła wniosek o zmianę MPZP dla miasta Gdańska, celem przeklasyfikowania
gruntów znajdujących się na terenie szkoły. Zaakceptowanie powyższych zmian pozwoli m.in. na
wydzielenie dodatkowych miejsc parkingowych. W celu przeciwdziałania przypadkom niszczenia
zieleni oraz nieprawidłowego parkowania pojazdów, szkoła wydzieliła taśmami ostrzegawczymi
wraz z tablicami ”Zakaz Parkowania” odcinek terenu, na którym dotychczas pozostawiano
pojazdy. W terminie do dnia 15.12.br. zostanie zaprojektowana, wykonana i umieszczona tablica
informująca o możliwości parkowania pojazdów na ogólnodostępnym parkingu w rejonie
„Falowca”.
W terminie do końca listopada br. staraniem Zarządu Dróg i Zieleni zostanie wykonany remont
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362/15

Beata Dunajewska

363/15

Beata Dunajewska

364/15

Łukasz Hamadyk

365/15

Łukasz Hamadyk

366/15

Łukasz Hamadyk

367/15

Łukasz Hamadyk

368/15

Marek Bumblis

369/15

Beata Jankowiak

Władysława IV od pętli
tramwajowej do
skrzyżowania z ul. Oliwską
dofinansowania ogrodzenia
placu zabaw na działce przy
ul. Na Zaspę
kontroli firmy GOZETA
działającej przy ulicy
Wyzwolenia

nawierzchni jezdni na wskazanym odcinku drogi.
24.11.15
24.11.15

usunięcia lub naprawy
niszczejących latarni przy ul.
Wyzwolenia
naprawy werandy w budynku
mieszkalnym przy ul. Wilków
Morskich 16A
naprawy dachu i ocieplenia
budynku mieszkalnego przy
ul. Na Zaspę 25A
rozwiązania problemu
potrójnych progów
zwalniających przy ul.
Szafarnia
wykonania ciągu pieszego
wzdłuż Nowej Motławy, na
odcinku między ul. Toruńską
a Przyokopową

27.11.15

przeznaczenia środków na

27.11.15

Dokonuje się starań zabezpieczenia brakującej kwoty 9000 zł na ten cel. Planowane
oszczędności na innych zadaniach budżetowych pozwolą przesunąć środki finansowe na
wykonanie ogrodzenia w bieżącym roku.
Straż Miejska w dniach 20, 26 i 27 października br. przeprowadziła kontrolę firmy Gozeta pod
kątem sanitarno-porządkowym oraz spalania odpadów. Stwierdzono, że firma posiada piec
opałowy na ekogroszek. Przedstawiciel Gozety okazał faktury za zakup opału, na terenie firmy
znajdowały się odpady nietypowe oraz opony. W dniu 20 listopada br. firma wyjaśniła, że odpady
nietypowe znajdujące się na jej terenie pochodziły z remontu pomieszczeń bazy Gozety i zostały
wywiezione na składowisko odpadów w Gdańsku – Szadółkach. Firma Gozeta w zakresie swej
działalności świadczy usługi wulkanizacyjne. Przy wymianie opon, część z nich przechowywana
jest sezonowo w magazynie, zużyte opony przekazywane są do firmy zajmującej się ich
odbiorem. Gozeta wyjaśniła, że posiada piec wyposażony w automatyczny podajnik sterowany
mikroprocesorowym regulatorem, co ułatwia obsługę i ekonomiczne spalanie. Do wyjaśnień
załączono kopie faktur za zakup ekogroszku oraz dane dotyczące pieca. Firma stara się o
przeniesienie bazy transportowej w inne miejsce. W terminie do 4 grudnia br., staraniem Zarządu
Dróg i Zieleni w Gdańsku zostanie wykonana naprawa nawierzchni jezdni na odcinku ulicy.

27.11.15
27.11.15
27.11.15

27.11.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku wpisać budowę ciągu pieszego do programu
Modernizacji chodników w Gdańsku – edycja 2018. Lista zadań w zakresie remontu i budowy
chodników zgłoszonych do realizacji w latach 2016 -2017 wyczerpuje limit środków finansowych
przeznaczonych przez Miasto na remonty i budowę chodników, realizacja zadania może nastąpić
w 2018 roku.
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remont Domu Sąsiedzkiego
Piecki - Migowo
utwardzenia ulicy Myśliwskiej
(odcinek od ul. Piekarniczej
do ul. Kartuskiej)

370/15

Beata Jankowiak

27.11.15

371/15
372/15

Beata Jankowiak
Łukasz Hamadyk

remontu ulicy Jaworowej
zamontowania monitoringu w
Parku Oruńskim

27.11.15
01.12.15

373/15

Łukasz Hamadyk

01.12.15

374/15

Emilia Lodzińska

375/15
376/15

Beata Dunajewska
Beata Dunajewska

naprawy fragmentu
chodnika, przy ulicy Bajki
oraz przystanku
tramwajowego przy ul.
Siennickiej
przycięcia gałęzi na odcinku
drogi od ul. Cygańska Góra
do ul. Sobieskiego oraz
poprawy oznakowania ul.
Cygańska Góra
modernizacji ul. Nowotnej
przywrócenia przystanku
autobusowego przy ul.
Władysława IV/ Na Zaspę

Remont odcinka ulicy został uwzględniony w planie remontowym Zarządu Dróg i Zieleni w
Gdańsku w 2016 roku.

W rejonie tym aktualnie nie ma zamontowanych kamer miejskiego monitoringu wizyjnego, ani
zbudowanej infrastruktury teletechnicznej, która umożliwiłaby szybką instalację punktów
kamerowych. Objęcie parku miejskim monitoringiem wizyjnym wymaga zaprojektowania
i zbudowania od podstaw kablowej instalacji zasilającej oraz magistrali światłowodowej.
Dokonano wstępnego rozpoznania możliwości budowy monitoringu wizyjnego w Parku Oruńskim,
dzieląc go na dwa zadania. W zadaniu pierwszym - monitoringiem objęte zostałyby aleje
spacerowe w rejonie pierwszego oczka wodnego i placu zabaw dla dzieci oraz zieleniec
z pomnikiem Tatara. Koszt tej inwestycji wynosiłby ok. 150 tys. zł. Do realizacji zadania drugiego
- obejmującego swoim zasięgiem drugie oczko wodne oraz aleje spacerowe i drogę dojścia do
osiedla Orunia Górna, należałoby zaplanować kwotę ok. 150-200 tys. zł. W latach 2016 - 2017
priorytetem w rozbudowie miejskiego monitoringu wizyjnego będzie przeniesienie studia
lokalnego z aktualnej siedziby Komisariatu II Policji przy ul. Piwnej, do nowej lokalizacji tego
Komisariatu przy ul. Wiesława. Wymagać to będzie podłączenia wszystkich istniejących kamer z
rejonu Starówki i Dolnego Miasta do nowego Komisariatu. Wszystkie środki planowane na
rozbudowę monitoringu w w/w latach przeznaczone będą na realizację tego przedsięwzięcia.
Chodnik jest zlokalizowany na działce będącej we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A.
Miasto nie może angażować własnych środków finansowych na realizację zadań na terenach nie
będących jego własnością. Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku do wystąpienia do
PKP S.A. o poprawę stanu technicznego nawierzchni chodnika.

01.12.15

01.12.15
01.12.15

Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni w Gdańsku przeniesienie przystanku autobusowego dla linii
148, 188 ze skrzyżowania ul. Władysława IV i Strajku Dokerów do poprzedniej lokalizacji tj. do
rejonu skrzyżowania ul. Władysława IV i Na Zaspę. Przystanek zostanie przeniesiony w dniu
30.11.2015 r.
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377/15

Beata Dunajewska

378/15

Andrzej Kowalczys

379/15

Emilia Lodzińska

380/15

Anna Kołakowska

381/15

Anna Kołakowska

382/15

Andrzej Kowalczys

383/15

Beata Dunajewska

384/15

Marek Bumblis

385/15

Andrzej Kowalczys

uzupełnienia odpowiedzi na
interpelację nr 321/15
(dot. wyburzenia budynku
przy ul. Władysława IV)
możliwości udziału
przedstawicieli Gdańska w
debacie o przyszłości Europy
podczas międzynarodowego
spotkania w Strasburgu
wykonania remontu przejścia
dla pieszych oraz przejazdu
rowerowego przy przystanku
tramwajowym „Kościuszki”

01.12.15

użyczenia i wynajmu na
preferencyjnych warunkach
lokali dla organizacji
pozarządowych
modernizacji boiska przy
Szkole Podstawowej nr 65 w
Gdańsku
poprawienia bezpieczeństwo
pieszych na przejściu przy ul.
Świętokrzyskiej
zamknięcia procedury
eksmisji z lokalu
zastępczego przy ul.
Wolności 13
sprzedaży lokalu przy ul.
Długie Ogrody 51 na rzecz
najemców.
uniemożliwienia parkowania
na trawniku wokół parkingu
przy ul. Okopowej

3.12.15

01.12.15

02.12.15

Remont nawierzchni przejścia zostanie uwzględniony w planie remontowym Zarządu Dróg i
Zieleni w Gdańsku w 2016 roku ( z przewidywanym terminem realizacji w II kw. roku ). Do tego
czasu staraniem ZDiZ w Gdańsku będą wykonywane niezbędne , doraźne naprawy
nawierzchni w miejscach mogących stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa
użytkowników.

3.12.15
3.12.15
4.12.15

4.12.15
7.12.15
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