Interpelacje RMG – 3 marca 2016 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

w sprawie

Termin
odpowiedzi

5/16

Emilia Lodzińska

ustawienia wiaty autobusowej
na ul. Góralskiej

1.02.16

6/16

Łukasz Hamadyk

przyśpieszenia budowy wiaty
śmietnikowej dla mieszkańców
budynków przy Placu ks. Jana
Gustkowicza i Wyzwolenia

1.02.16

7/16

Marek Bumblis

przejść dla pieszych na ulicy
Łąkowej

1.02.16

8/16

Marek Bumblis

zabytkowego lokalu na ul.
Łąkowej

2.02.16

Odpowiedzi

Prace są na etapie przygotowania odrębnego programu inwestycyjnego pod roboczą nazwą „Wiata dla
Mieszkańca”. Przystanek zostanie wyposażony w wiatę w ramach programu. Program, podobnie jak
„Program modernizacji chodników na terenie Gdańska” zostanie podzielony na lata. W chwili obecnej
jeszcze nie wiadomo czy zadanie, jako inwestycyjne, będzie realizowane przez ZDiZ czy DRMG.
Planuje się, że Program zostanie uruchomiony w 2016 roku.
Obecnie prace są na etapie odtwarzania środków na zadaniu w wysokości wystarczającej do jego
realizacji w 2016r. Wybór rozwiązania architektonicznego nie był przedmiotem konkursu. Przyjęte
rozwiązanie architektoniczne obok zapewnienia punktu gromadzenia odpadów obejmuje również
modernizację wjazdu/dojazdu do niego, utworzenie placu manewrowego dla wozów wywożących
śmieci o odpowiedniej nośności oraz zagospodarowanie terenu odpowiadające jego funkcji.
Przedstawiony kosztorys przez projektanta jest kosztorysem inwestorskim obejmującym wyliczone na
podstawie cen z poprzedzającego kwartału szacowane wartości robót w oparciu o przedmiary. Możliwe
jest etapowanie inwestycji, jednak ze względu na zapewnienie trwałości rozwiązania konieczna jest
równoległa realizacja pozostałych elementów ściśle związanych z funkcją. Planowana budowa PGO
jest jedynie odtworzeniem zlikwidowanego punktu w ramach „Rewitalizacji Nowego Portu w Gdańsku”
znajdującego się na samym Placu ks. Gustkowicza. Odtworzenie to odbywa się w nowej lokalizacji ze
względu na zmianę funkcji samego Placu oraz obowiązujące przepisy dotyczące zagospodarowania
pasa drogowego. Po odtworzeniu PGO w nowej lokalizacji, wszystkie wspólnoty mieszkaniowe
korzystające z niego będą zobowiązane do łożenia na rzecz utrzymania jego czystości i trwałości.
Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni ustawienie słupków blokujących i wyeliminowanie
niedopuszczalnego zachowania kierowców. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne problem
zostanie rozwiązany do końca marca 2016r.
Obiekt ten był i jest niezbędny do zaspokojenia potrzeb Urzędu. Po opuszczeniu lokalu przez
Miejskiego Konserwatora Zabytków, pomieszczenia zostały wyremontowane m.in. wykonano
okablowanie strukturalne, co pozwoli na pełne wykorzystanie przyłącza światłowodowego z Urzędem.
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9/16

Anna Wirska

wskazania placówek do
wykonywania kary
ograniczenia wolności i prac
społecznie użytecznych za
grzywnę

3.02.16

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie podmiotów, w których jest wykonywana kara
ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna, Miasto przesyła corocznie odpowiedzi na
pisma dotyczące potrzeb sądów rejonowych w zakresie wykonywania pracy przez skazanych i w
załączeniu przekazuje Sądom Rejonowym Gdańsk Północ i Gdańsk Południe listę jednostek
organizacyjnych miasta - podmiotów, w których w kolejnym roku odbywać się będzie mogła
nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w
zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna. Prezesi sądów przekazują uzyskaną
informację do właściwego zespołu kuratorskiej służby sądowej. Informacja przekazywana jest
równocześnie do wiadomości Rady Miasta Gdańska.

10/16

Łukasz Hamadyk

zamykania cmentarza w
godzinach nocnych oraz
oświetlenia głównej alei
cmentarza w dzielnicy Nowy
Port

3.02.16

11/16

Klub Radnych PO

przedstawienia kosztów
i skutków zmian ustawy
o systemie oświaty dla miasta
Gdańska

4.02.16

Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do zamontowania dodatkowej lampy z czujnikiem ruchu na elewacji
budynku kaplicy cmentarnej w terminie do końca marca bieżącego roku. ZDiZ rozpozna możliwość
zwiększenia ilości punktów kontrolnych na cmentarzu, które firma NORD SECURITY Sp. z o.o
świadcząca usługę ochrony cmentarzy zobowiązana byłaby skontrolować w godzinach nocnych.
Budowa oświetlenia głównej alei może być zrealizowana 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 w
poszczególnych latach.
W tabeli przedstawiono zestawienie dotyczące możliwych decyzji, które może podjąć rodzic dziecka w
zależności od jego wieku i realizacji bądź nie wychowania przedszkolnego, obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego lub obowiązku szkolnego w roku 2015/2016. Dokonanie przez rodziców
wyborów zmierzających do pozostawienia dzieci na etapie bieżącego roku szkolnego powoduje realny
brak minimum 900 miejsc w przedszkolach publicznych. Kierując kampanię informacyjną dotyczącą
pozytywnych stron uczenia się w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych lub kolejnych klasach
szkoły podstawowej zachęca się przynajmniej 70% rodziców dzieci 6 letnich do zwolnienia miejsc w
przedszkolach. Dzięki temu mogłoby się zaoferować miejsca dla 3-latków przynajmniej na poziomie
dotychczasowym tj. około 1700 miejsc a nawet 2000, zapobiegając zwolnieniu osób realizujących
obowiązki pomocy nauczyciela, które to zatrudnia się w przedszkolach w oddziałach liczących co
najmniej 15 dzieci 3 letnich. Decyzje rodziców zmierzające do pozostawienia dzieci realizujących
roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w szkołach podstawowych oraz realizujących naukę
w klasach I i II szkoły podstawowej mogą spowodować konieczność zwolnienia około 300 nauczycieli.
Zakłada się przejście połowy uczniów realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie w szkołach
podstawowych do I klasy oraz wszystkich uczniów odroczonych w roku szkolnym 2015/2016,
pozostanie 30% uczniów w klasach I szkoły podstawowej, przejście 70% uczniów klas I i klas II szkoły
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podstawowej. Zmiany w systemie oświaty należy szacować na około 20 mln złotych biorąc pod uwagę
powtarzanie roku przez 6-latki, różnicę w finansowaniu dziecka w szkole i przedszkolu (tj. ponad 4000
złotych) dotacje na dziecko w przedszkolu równą 110 złotych na miesiąc oraz subwencję na dziecko
w szkole – I klasa – 450 złotych na miesiąc.
Fragment miejskiej sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Jana z Kolna należy do Gdańskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. W planach modernizacji GPEC na najbliższe 5 lat nie ma opisanego
odcinka, jednym z kluczowych kryteriów priorytetyzacji jest awaryjność cieci. Szansę na przebudowę
sieci stanowi pozyskanie dofinansowania z UE w ramach ZIT- zadanie: Modernizacja sieci
ciepłowniczych w wytypowanych, newralgicznych odcinkach w miejskim systemie ciepłowniczym GPEC
na terenie Gdańska i Sopotu. W zależności od wysokości przyznanej alokacji zapadanie decyzja jakie
modernizacje zostaną dofinansowaniem objęte.
Nieczynna latarnia zlokalizowana na terenie zlikwidowanego parkingu w rejonie skrzyżowania ulicy
Jana Pawła II z ulicą Hynka nie jest utrzymywana przez służby miejskie. Zarząd Dróg i Zieleni został
zobowiązany do ustalenia właściciela przedmiotowej latarni i podjęcia działań do jej uczynnienia. W
przypadku braku takiej możliwości, ZDiZ zobowiązany będzie do zgłoszenia do Bazy Priorytetów
Inwestycyjnych potrzeby wybudowania nowego oświetlenia w ciągu alejek łączących budynki
mieszkalne z ul. Hynka w kierunku kolejki SKM i włączenia do istniejącego programu budowy
oświetlenia na kolejne lata.

12/16

Emilia Lodzińska

przebudowy sieci
ciepłowniczej w ul. Jana
z Kolna

5.02.16

13/16

Agnieszka
Owczarczak

uruchomienia oświetlenia przy
al. Jana Pawła II

5.02.16

14/16

Beata Jankowiak

5.02.16

Potrzebne środki finansowe na adaptację zostaną wprowadzone do budżetu Miasta w marcu bieżącego
roku.

15/16

Beata Jankowiak

przeznaczenia środków na
remont Domu Sąsiedzkiego
Piecki - Migowo
powstania Domu Sąsiedzkiego
na terenie dzielnicy Jasień

5.02.16

Dla obszaru na którym zlokalizowana jest zabudowana nieruchomość przy ulicy Zwierzynieckiej brak
jest planu miejscowego. W związku z tym wydana została decyzja z dnia 19 listopada 2007r. o
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania byłej przychodni na
cele pensjonatowe (gastronomia, pokoje hotelowe) oraz decyzja z dnia 19 marca 2012r. ustalająca
warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy. Budynek przy ul.
Zwierzynieckiej nie jest wpisany do rejestru zabytków. Ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków i
podlega ochronie konserwatorskiej. Konserwator Zabytków oraz Miasto nie może wymusić na
właścicielu nieruchomości przyspieszenia remontu obiektu. W dniu 31 grudnia 2015r. została zawarta
umowa, w systemie zaprojektuj i wybuduj, na budowę 10-oddziałowego przedszkola modułowego przy
ul. Damroki. Obecnie trwają prace mające na celu opracowanie koncepcji. Ewentualna możliwość
wydzielenia lokalu na potrzeby powstania Domu Sąsiedzkiego na Jasieniu w powstającym przedszkolu
byłaby realna dopiero po wskazaniu operatora obiektu, który zbadałby zasadność połączenia obu
funkcji. Na terenie prywatnym nie ma możliwości podjęcia inwestycji miejskiej polegającej na
wydatkowaniu środków publicznych. Niezbędnym byłoby nabycie nieruchomości.
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16/16

Beata Wierzba

pomocy dla rodziny
dwuosobowej

5.02.16

17/16

Adam Nieroda

automatów biletowych ZTM

9.02.16

18/16

Adam Nieroda

9.02.16

19/16

Adam Nieroda

uzupełnienia elementów małej
architektury na terenie Starego
Chełmu
wyeksponowania pomnika
Marii Konopnickiej

9.02.16

Rodzina została zakwalifikowana do wynajmu lokalu socjalnego i umieszczona na stosownym wykazie
sporządzonym na 2015 rok. Komisja Rady Miasta Gdańska podjęła decyzję o przedłożeniu oferty
zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego z pominięciem kolejności umieszczania na wykazie
osób/rodzin zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego. Obecnie Gdański Zarząd
Nieruchomości Komunalnych przeprowadza remont lokalu przy ul. Polanki. Remont zostanie wykonany
w pełnym zakresie i niezwłocznie po jego zakończeniu zostanie wydana propozycja zawarcia umowy
najmu lokalu socjalnego.
Zarząd Transportu Miejskiego podpisał umowę z firmą Avista Sp. z o.o. na sprzedaż emitowanych
przez ZTM papierowych biletów jednorazowych i elektronicznych biletów okresowych za
pośrednictwem 50 sztuk samoobsługowych automatów biletowych. Urządzenia są własnością Spółki,
która zgodnie z umową odpowiedzialna jest zarówno za ich montaż i bieżącą obsługę jak i serwis w
razie jakiejkolwiek awarii. Lista automatów znajduje się na stronie internetowej www.ztm.gda.pl. Awarie
urządzeń pojawiają się rzadko. W większości przypadków awarie usuwane są na bieżąco (w ciągu 1-2
godzin), a najpóźniej do końca dnia. Wyjątkiem są automaty, które zostały zdewastowane jak miało to
miejsce m.in. na Stogach, Zaspie czy w tunelu koło Uniwersytetu Medycznego. Praca automatów jest
monitorowana za pomocą programu łączącego się zdalnie z każdym automatem, który pokazuje
serwisantom na bieżąco stan techniczny automatu. Oprócz usterek występują również awarie, które
skutkują całkowitym czasowym przestojem w pracy automatów. W 2015 roku było ich łącznie 13. Każdą
awarię można zgłosić pod numerem telefonu, który znajduje się na każdym automacie biletowym,
mailem lub za pośrednictwem strony Internetowego Centrum Obsługi Klienta pod adresem:
www.automaty-gdansk.pl.
Kosze w dzielnicy Stary Chełm zostaną ustawione do dnia 30.03.2016r. w lokalizacjach uzgodnionych
w dniu 24.02.2016r. podczas wizji lokalnej. Ustawione zostaną 4 nowe kosze oraz 5 zostanie
przedstawionych w nowej lokalizacji.
Projekt zagospodarowania zespołu Forum Gdańsk nie przewiduje ingerencji w teren skweru na którym
znajduje się pomnik Marii Konopnickiej w sposób wymagający przeniesienia pomnika. W 2013 roku, w
trakcie poszukiwania lokalizacji dla tablicy pamiątkowej poświęconej A. Browarczykowi powstała
inicjatywa obywatelska przeniesienia pomnika w inne miejsce. Inicjatywa ta nie została przedstawiona
w formie konkretnego wniosku. Przeniesienie pomnika powinno się odbywać w trybie analogicznym jak
wznoszenie nowych pomników uregulowane uchwałą Rady Miasta Gdańska nr XVII/509/15 z dnia 17
grudnia 2015 roku.
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20/16

Emilia Lodzińska

remontu ulicy Grażyny
i Wallenroda

10.02.16

Z powodu braku wolnych limitów inwestycyjnych nie ma możliwości realizacji przedsięwzięć w
najbliższych latach. Ulice: Konrada Wallenroda i Grażyny są ujęte w Programie modernizacji ulic. Do
czasu docelowego remontu ulic będą wykonywane niezbędne naprawy nawierzchni jezdni i chodników
w ramach środków przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg celem zapewnienia bezpieczeństwa
użytkowników na obu ulicach. W terminie do 13 lutego br. zostanie wykonany przegląd stanu
technicznego ulic i w przypadku stwierdzenia występowania ubytków w nawierzchni jezdni i chodników
mogących stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa zostaną wykonane niezbędne naprawy.

21/16

Łukasz Hamadyk

11.02.16

Od dłuższego czasu do miasta nie wpływały żadne wnioski dotyczące dzierżawy miejskiego terenu w
celu rozstawienia cyrku, ponadto takie zgody nie są udzielane.

22/16

Łukasz Hamadyk

wprowadzenia regulacji, które
uniemożliwiają organizowanie
występów cyrkowych
zaaranżowania przestrzeni
szkoły na potrzeby edukacji na
wzór Gimnazjum nr 1 w
Luboniu

11.02.16

23/16

Łukasz Hamadyk

rozbiórki nieużytkowanych
komórek znajdujących się na
podwórku przy ul. Strajku
Dokerów

11.02.16

24/16

Łukasz Hamadyk

zmiany zasad nadania tytułu
Honorowego Obywatela
Miasta Gdańska

11.02.16

Zaproponowane rozwiązanie jest częścią składową innowacji pedagogicznej pn. „Eduspace –
kształtowanie przestrzeni pedagogicznej” realizowanej na terenie szkoły. Jest to jeden z wielu
elementów aranżowania przestrzeni budynku szkoły, które mają ułatwiać uczniom naukę. Zwrócono się
do dyrekcji Gimnazjum nr 1 w Luboniu z prośbą o udzielenie szczegółowych informacji w zakresie
realizacji projektu oraz jego wpływu na kształtowanie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez
zastosowanie nowoczesnych metod neurodydaktyki. Po uzyskaniu informacji zostanie rozważona
możliwość przyjęcia podobnych rozwiązań w gdańskich szkołach.
Obszar nieruchomości gruntowej będącej własnością Miasta jest terenem przyległym do budynku nr 10
przy ul. Strajku Dokerów w Nowym Porcie. Otaczające ją i przyległe do niej nieruchomości, zarówno
obiekty murowane jak i grunty stanowią własność osób fizycznych we współwłasności z osobami
prawnymi oraz kościoła i związków wyznaniowych. Nieruchomość służy potrzebom i faktycznie jest
użytkowana na zasadach wyłączności przez mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej Strajku Dokerów.
Budynek wspólnoty jest posadowiony na gruncie po obrysie jego ścian zewnętrznych, nie spełniającym
wymogu dla działek budowlanych. Miasto prowadzi działania ukierunkowane na przekazywanie tytułów
prawnych w formie wykupów i dzierżawy terenów, właścicielom przyległym do nich budynków, których
mieszkańcy faktycznie je użytkują. Wspólnota mieszkaniowa z takim roszczeniem nie wystąpiła. Miasto
i GZNK nie prowadzą działań nakładczych na rzecz terenów użytkowanych wyłącznie przez przyległe
do nich wspólnoty mieszkaniowe. Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
gruntowych będących własnością Miasta, a także na terenach przylegających do budynków
stanowiących własność osób fizycznych we współwłasności z osobami prawnymi oraz użytkownikami
wieczystymi, spoczywa na właścicielach tych budynków. Niemożliwe jest podjęcie działań
estetyzujących na obszarze terenów o charakterze innym niż publiczny.
Sugestia by nadać honorowe obywatelstwo w wyniku ankiet i konsultacji wydaje się być pomysłem
ryzykownym. Ustrój panujący w Polsce to demokracja pośrednia, Radni zostali wybrani po to by
podejmować decyzję w imieniu mieszkańców Gdańska. Możliwe jest wystąpienie z inicjatywą zmiany
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25/16

Beata Jankowiak,
Piotr Borawski

uspokojenia ruchu na terenie
dzielnicy Aniołki

11.02.16

26/16

Wojciech Stybor

oświetlenia w rejonie ulic
Podchorążych i Kadetów

12.02.16

27/16

Piotr Czauderna

działalności firm
deweloperskich w Gdańsku

12.02.16

uchwały o nadawaniu honorowego obywatelstwa (kwestia ta została uregulowana w statucie Rady
Miasta Gdańska).
W chwili obecnej ul. Kopernika znajduje się poza granicami Strefy Płatnego Parkowania w Gdańsku.
Pobór opłat strefy płatnego parkowania, jest prowadzony w tym rejonie na ulicy Skłodowskiej-Curie
oraz na ulicy Dębinki. Przewidywane jest rozszerzenie obszaru poboru o ulicę Smoluchowskiego oraz
z dużym prawdopodobieństwem o ulice: Hoene-Wrońskiego, Fahrenheita, Tuwima, Braci Śniadeckich,
Orzeszkowej i Dębowej. W dniu 29.01.2016r. dzielnica została objęta strefą ograniczonej prędkości do
30 km/h i strefą skrzyżowań równorzędnych. Sprawa dotycząca tymczasowego połączenia ulicy
Kopernika z ulicą Orzeszkowej, wykonanego w oparciu o uzgodniony projekt tymczasowej organizacji
ruchu na czas przebudowy skrzyżowania ulicy Chodowieckiego z ulicą Kopernika (budowa ronda),
została przekazana do Rady Dzielnicy z prośbą o opinię w kwestii pozostawienia wykonanego
połączenia lub przywrócenia terenu do stanu jak sprzed robót, nie uzyskując jeszcze odpowiedzi. W
przypadku jego pozostawienia, obecny stan techniczny ulegnie ulepszeniu poprzez wykonanie
niezbędnego zakresu prac naprawczych. W innym przypadku zostanie rozebrane, a teren
uporządkowany staraniem wykonawcy robót drogowych.
Lampy służą oświetleniu zaplecza podwórzowego dla budynków wspólnotowych w tym rejonie oraz
oświetleniu drogi wewnętrznej, osiedlowej stanowiącej dojazd do ulicy Podchorążych – Kadetów. Do
czasu uregulowania problemu w zakresie przejęcia przez wspólnoty mieszkaniowe obowiązku
zapewnienia oświetlenia części terenów przynależnych do ich budynków, a przez Zarząd Dróg i Zieleni
urządzeń oświetlenia w obrębie pasa drogowego, Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB
mając na względzie aspekt społeczny sprawy i zapewnienie bezpieczeństwa dla mieszkańców tego
rejonu, dokona doraźnej naprawy lamp oświetleniowych.
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami sprzedaż lub oddanie w użytkowanie
wieczyste gruntów stanowiących własność Miasta odbywa się w drodze przetargu na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów
oraz rokowań na zbycie nieruchomości. Ustawa w sposób enumeratywny wymienia przypadki zwolnień
od powszechnie obowiązującego trybu przetargowego i jest to katalog zamknięty. Wśród
wyszczególnionych przypadków bezprzetargowej formy zbywania nieruchomości wymieniona jest
możliwość zamiany nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości w drodze zamiany (podobnie jak w
przypadku innych form zbycia nieruchomości) wymaga każdorazowego zawarcia umowy w formie aktu
notarialnego. Do odpowiedzi załączono kserokopie aktów notarialnych umów zamiany z
Przedsiębiorstwem Budowlanym Górski zawartych w latach 2010 – 2015 oraz kopie operatów
szacunkowych nieruchomości, których umowy dotyczą. Miasto realizując procedurę bezprzetargowego
zbycia nieruchomości w drodze umów zamiany, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o
gospodarce nieruchomościami pozyskuje do zasobu gminnego lokale mieszkalne w stanie gotowym do
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natychmiastowego zasiedlenia co jest niezbędne dla realizacji jej podstawowych zadań, do których
należy między innymi zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych.
W skład obowiązków i zadań Działu Estetyzacji wchodzi opracowanie, monitorowanie oraz aktualizacja
zasad lokalizacji reklam, informacji wizualnej w przestrzeni Miasta, wydawanie uzgodnień na lokalizację
nośników reklamowych, informacji wizualnej, punktów handlowych i ogródków gastronomicznych,
prowadzenie spraw związanych z wdrożeniem i obsługą systemowych nośników informacji wizualnej w
postaci tablic kierunkowo-reklamowych w przestrzeni Miasta oraz podejmowanie działań w celu
likwidacji obiektów bezprawnie umieszczonych na nieruchomościach stanowiących własność Miasta
oraz nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa znajdujących się w granicach
administracyjnych Miasta Gdańska. Dział Estetyzacji opracowuje, monitoruje oraz aktualizuje zasady
lokalizacji obiektów drobnego handlu i gastronomii w przestrzeni Miasta oraz organizuje konkursy na
sezonowe punkty handlowe i gastronomiczne w wyznaczonych miejscach. Celem powstałego 1
września 2011 r. Referatu Estetyzacji Miasta w Wydziale Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków
było stworzenie zasad lokalizacji i form reklam, elementów drobnego handlu, stworzenie katalogu mebli
ulicznych do stosowania w przestrzeni publicznej, współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru
Budowlanego, Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, Miejskim Konserwatorem Zabytków i Strażą
Miejską w zakresie przeciwdziałania nieprawidłowościom, czynny udział w formułowaniu zapisów
planów miejscowych dotyczących przestrzeni publicznej, współpraca z podmiotami realizującymi
zagospodarowanie przestrzeni publicznej (projektantami, inwestorami i wykonawcami), współpraca z
organami samorządowymi i organizacjami społecznymi, dialog z firmami reklamowymi oraz
zorganizowanymi podmiotami drobnego handlu i usług (Ruch, Stowarzyszenie Kioskarzy itp.), działania
edukacyjne, uświadamiające i propagujące zasady dobrej przestrzeni publicznej oraz współpraca z
podmiotami mogącymi wpłynąć na zmianę obowiązującego prawa (Związek Miast Polskich, Unia
Metropolii, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Towarzystwo Urbanistów Polskich itp.). Referat
składał się z 4 osób – 3 pracowników Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków oraz 1
jednego nowoutworzonego etatu. Dział Estetyzacji składa się obecnie z 3 pracowników. ZDiZ nie
poniósł dodatkowych kosztów związanych z utworzeniem Działu Estetyzacji.
W wyniku ogłoszonego naboru na stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdańska ds.
koordynacji i rozwoju przestrzeni miejskiej Śródmieścia zapadła decyzja o zatrudnieniu dwóch osób
które cechowały się różnym doświadczeniem życiowym oraz zróżnicowanym przygotowaniem
teoretycznym. W maju 2015 roku został zainicjowany proces w efekcie którego zadania związane z
przestrzenią publiczną i estetyzacją miasta zostały zintegrowane w jednym miejscu w ramach Zarządu
Dróg i Zieleni. Została wówczas podjęta decyzja o przesunięciu etatu menadżera do struktury ZDiZ w
celu poprawy efektywności funkcjonowania tego stanowiska. Podjęcie decyzji o rozpisaniu nowego
konkursu na urzędnika, odpowiedzialnego za koordynowanie procesów związanych z obszarem
Śródmieścia, zostało poprzedzone analizą doświadczeń związanych z krótkim funkcjonowaniem
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stanowiska menagera śródmieścia. Skutkiem tych rozważań było podtrzymanie decyzji o lokalizacji
stanowiska w strukturach ZDiZ w randze Głównego Specjalisty w pionie Przestrzeni Publicznej.
Obowiązki Głównego Specjalisty ds. Śródmieścia w stosunku do Menadżera Śródmieścia nie zmieniają
się. Swoje zadania pracownik będzie realizował z wykorzystaniem budżetu przyznanego jednostce.
Umocowanie w strukturach ZDiZ który zajmuje się znaczącym zakresem problemów tego obszaru
miasta – oczyszczaniem, estetyzacją, rozwojem przestrzeni publicznej, utrzymaniem zieleni, ewidencją
i zajęciem pasa drogowego, parkowaniem, utrzymaniem dróg, inżynierią ruchu – w sposób znaczący
poprawi efektywność podejmowanych przez niego działań.
Powołanie odpowiednio umocowanego, kompetentnego zespołu z wyodrębnionym budżetem,
odpowiedzialnego za realizację działań na rzecz ruchu pieszego i rowerowego było najważniejszym
ustaleniem audytu BYPAD przeprowadzonego w Gdańsku w 2010 roku przez Grupę Ewaluacyjną
złożoną z mieszkańców, radnych i urzędników pod kierunkiem międzynarodowego zespołu audytorów.
Zakres zadań i obowiązków referatu wynika z Planu Działań. Referat Mobilności Aktywnej liczy obecnie
8 osób i został utworzony w wyniku wewnętrznej reorganizacji urzędu, a w jego składzie znaleźli się
dotychczasowi pracownicy Urzędu Miejskiego. Wynagrodzenia zatrudnionych pracowników są
refinansowane i nie stanowią kosztu dla Urzędu Miejskiego. Referat ściśle współpracuje z Zarządem
Dróg i Zieleni w zakresie opiniowania projektów organizacji ruchu, mających trwały wpływ na warunki
poruszania się niezmotoryzowanych uczestników ruchu. Referat i ZDiZ realizują wspólnie niektóre
kampanie społeczne, promujące mobilność aktywną i bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nadrzędnym
celem działania Referatu Mobilności Aktywnej jest realizacja Strategii Gdańsk 2030 Plus. W zakresie
mobilności szczegółowy zakres celów operacyjnych, działań i zadań został określony w Programie
Operacyjnym „Mobilność i Transport”. Obecny stan infrastruktury rowerowej w Gdańsku, który w
ostatnich latach uległ radykalnej poprawie, pozwala na uruchomienie systemu roweru publicznego.
Jednolity system roweru publicznego, będzie wprowadzony jednocześnie na terenie głównych miast
Metropoli a obecnie trwają prace nad koncepcją „Roweru Metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego
Gdańsk, Gdynia, Sopot”. Sfinansowanie części inwestycyjnej systemu zaplanowane jest w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Ukształtowanie terenu jak i klimat mają drugorzędne
znaczenie, realizowane w mieście inwestycje umożliwiają wygodne łączenie komunikacji rowerowej z
kolejową, tramwajową i autobusową.
Utworzenie stanowiska Ogrodnika Miejskiego miało na celu podniesienie jakości zarządzania rozwojem
zieleni miejskiej w Gdańsku. Osoba zatrudniona na tym stanowisku ma za zadanie opracować
strategię, wytyczającą kierunki rozwoju zieleni w mieście, a następnie nadzorować jej realizację.
Ogrodnik Miejski zajmować się będzie opracowaniem koncepcji zagospodarowania terenów zieleni
publicznej, tworzeniem wytycznych projektowych w zakresie architektury krajobrazu, opiniowaniem i
uzgadnianiem dokumentacji projektowych, organizowaniem spotkań z mieszkańcami oraz
prowadzeniem konsultacji dotyczących ich oczekiwań w odniesieniu do kształtowania terenów zieleni.
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Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekuję się bieżącej orientacji w europejskich i światowych
trendach w zakresie projektowania krajobrazu miejskiego i wykorzystywania tej wiedzy w swojej pracy.
Zadaniem Ogrodnika jest koordynacja działań w poszczególnych jednostkach miasta, stanowisko jest w
strukturach ZDiZ. Zadaniem Ogrodnika jest lepsze wykorzystanie środków, które są już w zasobie
ZDiZ. Ogrodnik Miejski jest pracownikiem Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, Działu Rozwoju
Przestrzeni Publicznej. Podlega kierownikowi Działu Rozwoju Przestrzeni Publicznej, nie było
dodatkowego kosztu utworzenia stanowiska gdyż wykorzystano bieżące zasoby ZDiZ. Miesięczne
utrzymanie tego stanowiska w skład którego wchodzi m.in. wynagrodzenie, składki pracodawcy,
nagrody, wszelkie ekwiwalenty: odzież robocza, środki ochrony indywidualnej, koszty badań lekarskich,
materiały biurowe, paliwo wynosi 8440 zł brutto.
W związku z przyjętymi założeniami w wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Miasta Gdańska na lata 2004-2008, w celu realizacji programu budowy mieszkań
komunalnych, decyzją Rady Miasta Gdańska została powołana spółka handlowa Gdańska
Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o. Jedynym udziałowcem Spółki jest Miasto. Decyzja o powołaniu
Spółki stała się konieczna ze względu na trudną sytuację mieszkaniową w Gdańsku, podyktowaną
między innymi złym stanem technicznym oraz nieopłacalnością remontów starych zasobów
mieszkaniowych. Głównym zadaniem Spółki jest budowa mieszkań i obiektów użyteczności publicznej
oraz prowadzenie działalności w zakresie zarządzania nieruchomościami. Do chwili obecnej Spółka
wybudowała 360 lokali mieszkalnych i przekazała do dyspozycji Miasta .Ponadto Spółka zarządza 104
lokalami mieszkalnymi oraz 9 lokalami użytkowymi w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Podstawę
funkcjonowania Spółki stanowi plan rzeczowo-finansowy „Wieloletni Plan Rozwoju Gdańskiej
Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o. zatwierdzany każdego roku uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
Integralną częścią planu rozwoju jest Biznes Plan Gdańskiej Infrastruktury Społecznej Sp. z o.o.
zawierający źródła dochodów oraz planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Spółki. Działalność
GZNK finansowana jest z dochodów własnych oraz dotacji budżetowej, której wysokość ustala się w
rocznym budżecie Gdańska. GIS Sp. z o.o. i GZNK różnią się miedzy sobą co do rodzaju
realizowanych zadań, które są wobec siebie komplementarne. GIS Sp. z o.o. na podstawie umowy
najmu wynajmuje Miastu 312 lokali mieszkalnych w 8 budynkach wybudowanych w ramach I i II etapu
budowy mieszkań przy ul. Ptasiej, Platynowej i Rumla w Gdańsku. Gdańska Infrastruktura Społeczna
Sp. z o.o. zatrudnia obecnie 7 pracowników oraz jednoosobowy Zarząd, zaś średnioroczne
zatrudnienie w przeliczeniu na etaty w 2015 roku wyniosło 7,13 osoby.
W związku z przedstawieniem wniosku przez mieszkańca Gdańska lokalizacja przystanków została w
styczniu br. pozytywnie rozpatrzona przez Komisję bezpieczeństwa i organizacji ruchu drogowego. Po
ustawieniu słupków przystankowych przez ZDiZ będzie możliwe wprowadzenie zmian w rozkładach
jazdy linii autobusowych 131 i 210.
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W pierwszej dekadzie lutego br. na odcinku ulicy zostały wykonane miejscowe naprawy nawierzchni
bitumicznej jezdni. Radykalna poprawa stanu technicznego ulicy jest możliwa poprzez kompleksową
wymianę zdegradowanej nawierzchni jezdni. ZDiZ dokona w br. rozpoznania uwarunkowań
realizacyjnych remontu nawierzchni jezdni. Po opracowaniu dokumentacji umieści to zadanie w planie
remontowym ulic przewidzianym do realizacji w 2017 roku. Do czasu kompleksowego remontu ulicy
staraniem ZDiZ będą wykonywane niezbędne naprawy miejscowe nawierzchni jezdni i chodników
łagodzące występujące problemy komunikacyjne wynikający ze stanu technicznego nawierzchni jezdni i
chodników.
Zgodnie z prawem tablice stanowią część budynku lub nieruchomości na której się znajdują a zatem
jedynie w nielicznych przypadkach – tablic umieszczonych na budynkach gminnych lub stanowiących
własność wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy – Miasto posiada tytuł prawnym by umieścić
dodatkową informację na budynku. Dodatkowe informacje w językach obcych byłyby pożyteczne,
szczególnie w miejscach intensywnie odwiedzanych przez turystów. Zwrócono uwagę by
przygotowując w przyszłości kolejne upamiętnienia, nie pomijano umieszczania informacji w językach
obcych.
W roku 2007 Biuro Rozwoju Gdańska przygotowało analizę możliwości rozwoju Letnicy, gdzie po raz
pierwszy zaproponowano wizję zmian tej części miasta. W analizie zaproponowano wykorzystanie
terenów wysypiska popiołów pochodzących z gdańskiej elektrociepłowni. Istniejące koncepcje
rekultywacji zlikwidowanego składowiska zakładają pokrycie zielenią, przekształcenie na tereny
parkowe i rekreacyjne bez zabudowy lub wywiezienie zgromadzonych odpadów w inne miejsce,
odtworzenie jeziora Zaspa i rekultywację terenów zielonych. Obszar, na którym znajduje się
składowisko popiołów, obecnie ma funkcję przemysłową – „składowisko żużla i popiołów” i jest
poddawany rekultywacji. Po całkowitym zakończeniu składowania możliwe będzie podjęcie decyzji co
do dalszego zagospodarowania tego terenu. Do dnia 05.12.2030 roku użytkownikiem wieczystym tego
terenu, należącego do Skarbu Państwa, jest spółka EDF Polska S.A.
W wyniku postępowania wyjaśniającego ujawniono, że przyczyną powstałych ubytków w nawierzchni
była awaria sieci wodociągowej. Zobowiązano gestora sieci tj. „Saur Naptun Gdańsk” S.A. do
bezzwłocznego podjęcia prac odtworzeniowych elementów pasa drogowego wraz z zabezpieczeniem
oraz oznakowaniem. Brak docelowego odtworzenia stanowi potencjalne zagrożenie dla
bezpieczeństwa ruchu kołowego, uzyskano zapewnienie użytkownika sieci do wykonania naprawy w
terminie do 12.02.2016r.
W sierpniu 2012r. został wykonany wymagany przepisami Prawa Budowlanego przegląd 5 – letni
obiektu budowlanego z którego sporządzony został Protokół. We wnioskach do protokołu wymieniono
m.in. konieczność wykonania izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej; wykonanie nowego
wejścia do sklepu oraz klatek schodowych; wymianę przerdzewiałych stalowych legarów w stropie nad
piwnicą; przemurowanie murów elewacji, wykonanie nowej drewnianej konstrukcji dachu lub wymianę
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zużytych i zniszczonych elementów konstrukcji, zaplanowanie remontu klatek schodowych,
zaplanowanie remontu piwnic, rozpatrzenie docieplenia budynku. W sierpniu 2015 r. zostało wykonane
na zlecenie Zarządcy Opracowanie Techniczne w sprawie pękania murów elewacji i zagrożeń z tego
wynikających, w którym powtórzono wnioski z przeglądu 5-letniego. W 2013 r. wykonany został na
zlecenie wspólnoty mieszkaniowej projekt budowlany konstrukcyjny przebudowy budynku polegający
na wzmocnieniu stropów nad piwnicami i sklepem oraz wzmocnieniu więźby dachowej. Wspólnota
mieszkaniowa uzyskała pozwolenie na budowę w dniu 01.07.2013 r. W maju 2013 r. zostały odebrane
przez Zarządcę, Zarząd oraz nadzór autorski prace remontowe polegające na wzmocnieniu stropu nad
piwnicami i wykonaniu podciągu stalowego w lokalu użytkowym. W 2013 r. w ramach Rewitalizacji
Dolnego Wrzeszcza wykonano izolację pionową i poziomą od strony ulicy. W sierpniu 2014 r. do
Kancelarii GZNK wpłynęło powiadomienie o podjęciu przez wspólnotę mieszkaniową Wajdeloty uchwał.
Na zlecenie Inwestora w lutym 2015 r. został wykonany projekt budowlany adaptacji poddasza
nieużytkowanego na lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym, obejmującym podwyższenie połaci
dachowych od strony podwórka. Inwestor decyzją z dnia 03.06.2015 r. uzyskał pozwolenie na roboty
budowlane dot. przebudowy istniejącego poddasza nieużytkowanego na trzy lokale mieszkalne wraz z
podwyższeniem połaci dachowych od strony podwórza w budynku wielorodzinnym mieszkalno –
usługowym przy ul. Wajdeloty. Następstwem podjęcia przez wspólnotę mieszkaniową uchwał w
sprawie zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej – strychu i jej adaptację było zawarcie
umowy o roboty budowlane pomiędzy Inwestorem, a Wspólnotą Mieszkaniową reprezentowaną przez
Zarządcę – Euroformat Rejon 6. Prace remontowe, które zostaną wykonane dodatkowo przez
Inwestora na rzecz wspólnoty mieszkaniowej Wajdeloty obejmują: remont elewacji frontowej wraz z
kolorystyką, ocieplenie i kolorystyka elewacji od strony podwórza oraz tzw. bramy przejściowej z ulicy
na podwórze, remont dachu (mansard), wymianę okien na dachu, naprawę kominów, docieplenie
stropu poddasza, wykonanie izolacji poziomej i pionowej od strony podwórza, wymianę okienek
piwnicznych, studzienek piwnicznych, opaska, zasklepienie pęknięć ścian zewnętrznych budynku,
remont klatek schodowych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę schodów zejściowych do
piwnicy. Wspólnota mieszkaniowa wyraziła zgodę na wykonanie prac remontowych dzieląc się
kosztami prac remontowych w sposób następujący: kwota w wysokości 250.000zł zostanie pokryta
przez Inwestora, a kwota w wysokości 102.000zł zostanie pokryta przez wspólnotę mieszkaniową.
Całkowite zakończenie robót wraz z uporządkowaniem końcowym placu budowy nastąpić winno do
dnia 30.06.2018r. W listopadzie 2015r. odbyła się kontrola obiektu budowlanego – wizja w terenie na
nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Wajdeloty w której udział wzięli: przedstawiciele
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Zarządca Euroformat oraz przedstawiciele
Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Stwierdzono, że obiekt nadaje się do użytkowania,
ale wymaga remontu, co zostało potwierdzone w piśmie. Służby techniczne GZNK po dokonaniu
przeglądu i zapoznaniu się z aktualnym stanem technicznym oraz opinią w sprawie pękania murów
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39/16

Anna Wirska

przywrócenia umowy najmu
lokalu komunalnego

18.02.16

40/16

Emilia Lodzińska

22.02.16

41/16

Beata Jankowiak

zagospodarowania terenu przy
murze oporowym przy ulicy
Miszewskiego oraz Zator
Przytockiego na parking dla
samochodów
wymiany maszynowni na
basenie w ZKPiG nr 21 przy
ul. Marusarzówny

23.02.16

elewacji i zagrożeń z tego wynikających określony zakres prac remontowych uważają za uzasadniony
do wykonania. Jak wynika z podsumowania zawartego w ekspertyzie techniczno – budowlanej ze
stycznia 2015 r. zostało „zachowane bezpieczeństwo konstrukcji budowlanej budynku mieszkalnego –
wielorodzinnego, w związku z realizacją przebudowy poddasza gospodarczego na lokale mieszkalne”.
Brak jest podstaw do cofnięcia oświadczenia woli w sprawie wypowiedzenia j umowy lokalu z powodu
nie zamieszkiwania najemcy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Wykonana przez najemcę
modernizacja lokalu została potwierdzona przez służby techniczne Gdańskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych SZB protokołem przyjęcia lokalu do użytkowania w dniu 22.12.2012 r. W związku ze
złożeniem wniosku o wydanie tytułu prawnego do lokalu po wykonanej modernizacji, przeprowadzono
postępowanie wyjaśniające mające na celu ustalenie czy najemca zamieszkuje w lokalu. Z zebranych
dokumentów wynikało, że najemczyni przebywała w Domu Pogodnej Starości Słoneczko w Gdańsku.
Podczas wizji lokalnej przeprowadzonej w dniu 17.10.2013 r. zastano najemcę w lokalu przy
ul.Wróblewskiego, która oświadczyła pisemnie pod odpowiedzialnością karną, że powróciła do lokalu i
zamieszkuje nieprzerwanie od dnia 1 lipca 2013 r. W związku z tym, że w toku postępowania nie
ustalono jednoznacznie nie zamieszkiwania najemcy, nie było podstaw do wypowiedzenia umowy
najmu w trybie przepisów o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego. W dniu 18.02.2014 r. wydano skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu, po
wykonanej modernizacji. Ze względu na brak jednoznacznego potwierdzenia zamieszkiwania, w dniu
17.01.2014 r. lokal ten został wyłączony ze sprzedaży, natomiast Dyrektor GZNK został zobowiązany
do zapewnienia monitorowania przez podległe służby faktycznego zamieszkiwania najemcy w tym
lokalu. W wyniku przeprowadzonych przez GZNK czynności sprawdzających ustalono, że najemczyni
jednak nie zamieszkuje w lokalu od kilku lat. W tej sytuacji z dniem 30.04.2015 r., ze skutkiem na dzień
31.10.2015 r., umowa najmu lokalu mieszkalnego przy ul.Wróblewskiego została wypowiedziana, z
powodu nie zamieszkiwania w nim przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.
Zlecono przeanalizowanie możliwości utwardzenia terenu pod miejsca do postoju pojazdów równolegle
do krawężnika. Ewentualne utwardzenie terenu będzie możliwe tylko tam, gdzie miejsca do parkowania
będą spełniać minimalne parametry techniczne zawarte w warunkach technicznych. ZDiZ poinformuje o
szczegółach przeprowadzonych analiz.
Wykonanie modernizacji basenu musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej, która
pozwoli oszacować koszt modernizacji. Dokumentacja została zlecona do wykonania z terminem
realizacji na sierpień bieżącego roku. W zakresie prac projektowych znajduje się przebudowa
technologii basenu, układów wentylacji mechanicznej i zaplecza, dostosowanie i przebudowa instalacji
sanitarnych i elektrycznych, roboty ogólnobudowlane, dostosowanie obiektu do obowiązujących
warunków technicznych oraz przystosowanie pływalni dla osób niepełnosprawnych. W planach
Modernizacji w obiektach oświatowych na rok 2016 znajduje się modernizacja basenu w XV Liceum
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Ogólnokształcącym przy ul. Pilotów w zakres której wchodzi wymiana niecki basenowej i technologii
uzdatniania wody, wentylacja w hali basenowej i remont ogólnobudowlany. Potrzeby poszczególnych
placówek w zakresie modernizacji basenów są analizowane i realizowane w ramach bieżącej
działalności. Zmiany w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, odnoszą
się głównie do zmian związanych z kontrolowaniem wody basenowej i mają na celu przede wszystkim,
systematyczny i udokumentowany nadzór pracy urządzeń oraz rejestrację pomiaru jakości wody. W
przypadku nie stwierdzenia żadnych nieprawidłowości w jakości wody, modernizacja obiektu
realizowana ze względu na wprowadzone zmiany, nie jest wymagana.
W roku 2014 Urząd Miejski zamieścił: 205 ogłoszeń w tytule „Gazeta Wyborcza” na kwotę 35 811,54 zł
brutto oraz 158 ogłoszeń w tytule „Polski Dziennik Bałtycki” na kwotę 10 309,14 zł brutto. W roku 2015
nastąpiła emisja 527 ogłoszeń w tytule „Gazeta Wyborcza” na kwotę 69 775,37 zł brutto. W odpowiedzi
zamieszczono zestawienie dotyczące ilości i kosztu ogłoszeń zamieszczonych w prasie lokalnej przez
dziesięć jednoosobowych spółek Miasta Gdańska. Urząd Miejski nie prowadzi rejestru ogłoszeń
zamieszczanych w prasie przez jednostki organizacyjne Miasta.

42/16

Piotr Czauderna

zamieszczania przez miasto
ogłoszeń z wyłączeniem
czasopism branżowych

23.02.16

43/16

Emilia Lodzińska

zwiększenia bezpieczeństwa
pieszych w obrębie
skrzyżowania ulic Danusi,
Waryńskiego i Wajdeloty

23.02.16

Oznakowanie poziome przejść dla pieszych zostanie odtworzone zgodnie z harmonogramem prac
przewidzianych na rok 2016. Zarząd Dróg i Zieleni dokona oceny miejsca z uwzględnieniem obserwacji
ruchu pod kątem zachowywania się dzieci. Jeśli obserwację wykażą potrzeby poprawy
bezpieczeństwa, ZDiZ podejmie odpowiednie działania mające na celu poprawę.

44/16

Beata Jankowiak

usunięcia nielegalnego graffiti
ze ścian tunelu pod wiaduktem
Błędnik

24.02.16

Ciągłe czyszczenie powierzchni jest czynnością kosztowną i ekonomicznie nieuzasadnioną, a z uwagi
na ograniczone możliwości finansowe Miasto nie jest w stanie permanentnie usuwać nielegalnych
rysunków. Usuwanie „malowideł” zlecane jest natomiast każdorazowo w przypadku rysunków i napisów
obraźliwych oraz wulgarnych. Zarząd Dróg i Zieleni złożył wniosek o umieszczenie budowy monitoringu
wizyjnego obejmującego swym zasięgiem tunel w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych. W 2016 roku nie
jest planowane usunięcie nielegalnego graffiti ze ścian tunelu.

45/16

Łukasz Hamadyk

wykonania oświetlenia stałego,
pomnika Danuty Siedzikówny
„INKI” w dzielnicy Orunia- Św.
Wojciech- Lipce

24.02.16

Możliwe jest zawarcie elementu w ramach Programu Rewitalizacji Dzielnicy Orunii w Gdańsku.
Realizacja inwestycji nastąpi nie wcześniej niż w 2018r., pod warunkiem zapisania go w Gminnym
Programie Rewitalizacji, który Wydział Urbanistyki i Architektury - Referat Rewitalizacji będzie tworzył w
procesie partycypacji przez cały rok 2016. Realizacja elementu nie jest możliwa w tak krótkim terminie
(do 1 marca 2016). Na wykonanie iluminacji niezbędne jest wykonanie m.in. projektu budowlanego oraz
zabezpieczenie środków w budżecie miasta na realizację tego celu. Poprzez samodzielne starania na
rzecz realizacji tego przedsięwzięcia pozyskano sponsora na wykonanie iluminacji pomnika „Inki”. Daje
to możliwość szybszej realizacji tej inwestycji niż w przypadku Programu Rewitalizacji Dzielnicy.
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46/16

Andrzej Kowalczys

rozważenia możliwości
montażu ogrzewania
gazowego w siedzibie
Polskiego Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w
Gdańsku
zakupu tablicy multimedialnej
dla Szkoły Podstawowej nr 61

25.02.16

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych SZB ujął w planie remontów na rok 2016 wykonanie
instalacji etażowego ogrzewania zasilanej gazem ziemnym nieruchomości. Inwestycja będzie
realizowana po wykonaniu dokumentacji technicznej oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę.

47/16

Beata Dunajewska

25.02.16

Zgromadzone zostały środki finansowe, które mogą być przeznaczone na uzupełnienie realizacji
zakresu inwestycji. Na bieżąco prowadzi się weryfikację oraz opiniowanie wniosków poszczególnych
placówek oświatowych, związanych m.in. z dokonaniem zakupów inwestycyjnych na ich potrzeby. O
procedurze dotyczącej składania przedmiotowych wniosków powiadomieni zostali wszyscy dyrektorzy
placówek oświatowych Gdańska pismem z dnia 30.12.2015 r. Wniosek placówki dotyczący dokonania
zakupu inwestycyjnego, zostanie rozpatrzony i po zaopiniowaniu skierowany do Wydziału Programów
Rozwojowych, celem ujęcia w planie zakupów inwestycyjnych na 2016r.

48/16

Beata Dunajewska,
Aleksandra
Dulkiewicz,
Żaneta Geryk,
Andrzej Kowalczys,
Mirosław
Zdanowicz,
Wojciech
Błaszkowski

wprowadzenie karty
potwierdzającej zniżki/
darmowy przejazd dla
uprawnionych Seniorów

25.02.16

Marek Bumblis

parkowania samochodów w
miejscu niedozwolonym

25.02.16

W lutym 2014 r. został powołany Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, którego Rada
przyjęła listę 15 przedsięwzięć do realizacji w formule Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Na
liście jest projekt pt. ”Wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania transportem publicznym
(autobusowym i kolejowym) z uwzględnieniem miast powiatowych jako lokalnych węzłów transportu
publicznego, zmierzającego do wprowadzenia wspólnego biletu”. Przedmiotem projektu, którego
koordynatorem jest Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej będą działania polegające
m.in. na wyposażeniu wszystkich pojazdów Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, Zarządu
Komunikacji Miejskiej w Gdyni i Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo w kasowniki biletów
elektronicznych, drukarki pokładowe oraz autokomputery, umożliwiające ładowanie elektronicznych
portmonetek. Podjęto decyzję o działaniu w temacie w zakresie nie jednego miasta ale w zakresie
Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. W związku z przyjętą przez samorządy zrzeszone w
Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej zasadą stosowania ujednoliconych
przepisów porządkowych i zasad taryfowych, propozycja została zaprezentowana na forum MZKZG
celem konsultacji.
Sprawa została przekazana do Straży Miejskiej w Gdańsku. W wyniku podjętych czynności
sprawdzających ustalono, że droga zlokalizowana na działce miejskiej jest drogą „wewnętrzną” będącą
w zasobach Zarządu Dróg i Zieleni. Droga nie posiada statusu drogi publicznej, nie ustanowiono tam
„strefy zamieszkania” lub „strefy ruchu” nie obowiązuje również jakiekolwiek oznakowanie
ograniczające ruch czy też wskazujące sposób parkowania pojazdów co uniemożliwia podejmowania
interwencji. Straż Miejska wystąpiła do ZDiZ o wprowadzenie oznakowania drogowego regulującego
ruch i parkowanie pojazdów w rejonie, co umożliwi podejmowanie skutecznych czynności służbowych
w stosunku do osób niestosujących się do obowiązujących przepisów.

49/16
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50/16

Piotr Borawski,
Magdalena Olek

poprawy bezpieczeństwa na
przejściu dla pierwszych przy
skrzyżowaniu ulic
Sucharskiego i Pokładowej

25.02.16

Zamontowanie latarni może być zrealizowane jedynie jako zadanie inwestycyjne, wymagające
uprzedniego opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków,
uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Zasadnym jest budowa oświetlenia
przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Sucharskiego i Pokładowej prowadzącego do tunelu pod
nasypem kolejowym. 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. Ze stosownym
wnioskiem o budowę oświetlenia przejścia jako wydzielone zadanie inwestycyjne będzie występował
Zarząd Dróg i Zieleni w trakcie kolejnych edycji Bazy Priorytetów Inwestycyjnych. Z uwagi na liczne
zadania inwestycyjne, a także ograniczone środki inwestycyjne w budżecie Miasta w najbliższych
latach, nie można określić terminu wybudowania oświetlenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu
ulic Sucharskiego i Pokładowej. Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, po przeprowadzonej
wizji lokalnej w terenie, ZDiZ wystąpi z zapytaniem do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk Spółka
Akcyjna, o możliwość powieszenia oraz zasilenia oprawy na konstrukcji przejścia podziemnego i z
istniejącej instalacji elektrycznej przejścia. W przypadku uzyskania zgody zobowiązano ZDiZ do
montażu oprawy pozwalającej na tymczasowe doświetlenie przejścia dla pieszych.

51/16

Beata Jankowiak

dewastacji ławki przy ul.
Grunwaldzkiej

26.02.16

52/16

Beata Jankowiak,
Piotr Borawski

wskazania lokalizacji wieży
telekomunikacyjnej dla P4 Sp.
z o.o.

26.02.16

Miejsce ławki wskazane przez Radę Dzielnicy Wrzeszcz Górny nie jest objęte zasięgiem kamer
Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego, stąd brak nagrania ze zdarzenia dotyczącego jej
dewastacji czy kradzieży. Praca operatorów nadzorowana jest przez Kierownika Referatu Monitoringu
Wizyjnego Straży Miejskiej w Gdańsku, jak również całodobowo przez Policję komisariatu, w którym
znajduje się studio monitoringu miejskiego. Policja w myśl zawartego w dniu 18.11.2011 roku
„Porozumienia” pomiędzy Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską w Gdańsku i Miastem zadaniuje
operatorów w sytuacjach wymagających szczególnej obserwacji, celem wykorzystania możliwości
technicznych systemu dla potrzeb patrolowych, operacyjnych oraz innych wynikających ze specyfiki
prowadzonych działań porządkowych i zapewniających bezpieczeństwo mieszkańcom. Policja
zapewnia szybką i skuteczną reakcję na przekazane przez operatorów informacje o obserwowanych
zdarzeniach. W roku 2015 do Policji zostało zgłoszonych 3037 zdarzeń, zaobserwowanych przez
operatorów monitoringu wizyjnego.
W okolicy przystanku PKM Jasień nie ma gruntów miejskich, na których można by zlokalizować wieżę
telekomunikacyjną w postaci masztu rurowego. Jedynym możliwym terenem jest działka należąca do
Skarbu Państwa. Teren znajduje się w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego obszaru zachodniego zespołu przyrodniczo – krajobrazowego „Dolina Strzyży” oraz w
obszarze dla którego nie ma obecnie obowiązującego mpzp. Na terenie działki lokalizacja wieży jest
niemożliwa. Na terenie poza planem lokalizacja stacji (zaznaczona na załącznikach okręgiem) jest
możliwa po uzyskaniu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego. Pozostałe tereny w okolicy, na
których można by zlokalizować wieżę, należą do deweloperów i spółek prawa handlowego.
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53/16

Beata Dunajewska

tunelu przy ul. Koziej

26.02.16

54/16

Emilia Lodzińska

wyznaczenia przejścia dla
pieszych przy skrzyżowaniu
ulicy Kościuszki z ulicą
Baczyńskiego

29.02.16

55/16

Piotr Czauderna

wprowadzenia strefy
skrzyżowań równorzędnych na
skrzyżowaniu ulicy
Spichrzowej i Chmielnej

1.03.16

56/16

Adam Nieroda

informacji o planowanym
odstrzale dzików

1.03.16

Odnowienie bramy w roku 2015 nie było realizowane w ramach pracy menadżera Śródmieścia ani
przez Miasto Gdańsk. Należyte utrzymanie bram, podcieni oraz przejść tunelowych winni dbać ich
właściciele. Nieruchomość przy ul. Koziej jest wyłącznie własnością osób fizycznych, więc odnowienie
przejścia bramnego przez Miasto nie byłoby zgodne z ustawą o finansach publicznych.
Zasady lokalizacji przejść dla pieszych określone zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w
sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie z
rozporządzeniem, przejścia należy lokalizować w zasadzie 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 pieszych. W świetle przytoczonych zasad lokalizacji przejść dla
pieszych, nie znajduje się uzasadnienia dla wyznaczenia tego przejścia we wskazanym miejscu.
Wniosek nie został przyjęty do realizacji.
Obowiązująca organizacja ruchu na skrzyżowaniu została wprowadzona w 2010 r. tworząc spójną
organizację ruchu dla całego obszaru Wyspy Spichrzów i Długich Ogrodów. Wprowadzenie skrzyżowań
bez pierwszeństwa określonego znakami drogowymi miało na celu ograniczenie prędkości pojazdów w
strefie ograniczonej prędkości do 30km/h i zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym rejonie
miasta. Zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu nie znajduje uzasadnienia. Oznakowanie
skrzyżowań bez ustalonego pierwszeństwa nie jest wymagane, jednakże informacja o obowiązującej
organizacji ruchu w tym rejonie została umieszczona w formie znaku drogowego na każdej ulicy
prowadzącej do strefy. Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni wykonanie na skrzyżowaniu oznakowania
poziomego w formie linii warunkowego zatrzymania, która dodatkowo wskaże kierowcom obowiązującą
organizację ruchu. Oznakowanie to zostanie wykonane przy sprzyjających warunkach
atmosferycznych.
W celu ograniczenia populacji dzików penetrujących tereny Gdańska podjęto szereg działań, m.in.:
wybudowano odłownie miejskie oraz zatrudniono pracowników do obsługi odłowni, zakupiono klatki
żywołowne do odławiania dzikiej drobnej zwierzyny, które bezpłatnie użycza się potrzebującym
jednostkom organizacyjnym , zorganizowano tzw. „Eko patrol”, który zajmuje się chwytaniem dzikich
drobnych zwierząt, przepłaszaniem i przepędzaniem innych oraz zwierzętami rannymi, zawierane są
corocznie z Nadleśnictwem Gdańsk porozumienia dotyczące współfinansowania m.in.: budowy i
utrzymania na terenie Leśnictwa Gołębiowo zagrody do krótkoterminowego przetrzymywania dzików
odłowionych z terenów miasta, przygotowania oraz utrzymywania poletek zaporowych i żerowych
mających za zadanie powstrzymywanie dzików przed wychodzeniem na tereny miejskie, transport
dzików odłowionych z terenów miejskich do zagrody w Leśnictwie Gołębiowo, wygrodzenie ulic na
odcinkach przebiegających przez kompleksy leśne. Chcąc zmniejszyć ilość dzików przybywających do
miasta, wystąpiono do kół łowieckich i Nadleśnictwa Gdańsk – dzierżawców obwodów łowieckich
16

57/16

Marek Bumblis

braku wystarczającej
czytelności komunikatów na
wyświetlaczu rozkładu jazdy
przy Targu Rakowym

1.03.16

58/16

Piotr Borawski

remontu lokalu przy ul.
Kartuskiej użytkowanego
przez fundację „Świat
Wrażliwy”

1.03.16

59/16

Łukasz Hamadyk

przyśpieszenia inwestycji
związanej z iluminacją
kościoła Św. Jana Bosko oraz
pomnika „Inki” oraz
tymczasowego oświetlenia
pomnika podczas obchodów

2.03.16

graniczących bądź leżących na terenie miasta z prośbą o zintensyfikowanie polowań na dziki.
Zgodnie z przepisami ustawy Prawo Łowieckie w porozumieniu z Okręgową Radą Łowiecką Polskiego
Związku Łowieckiego zezwolono na odstrzał redukcyjny dzików na terenach Gdańska. Odstrzał
prowadzony jest tylko wtedy, gdy nie ma innych możliwości. Prowadzący odstrzał redukcyjny
każdorazowo powiadamia policję o czasie i miejscu prowadzenia odstrzału. Odstrzał prowadzony jest
tylko przy 100 % pewności, że nie zagraża osobom postronnym.
Tablica została zdemontowana 19 października 2015 roku w związku z budową Centrum Gdańsk i
likwidacją przystanku. Pozostałe tablice SIP z wyświetlaczami LCD, zlokalizowane na przystankach
komunikacji miejskiej w Gdańsku, których jakość wyświetlania jest niewystarczająca planowane są do
wymiany na nowe zrealizowane w technologii LED. Aktualnie przyznane środki, pozwolą na wymianę 8
tablic w 2017 roku, w ramach realizacji GPKM IV.
Fundacja „Świat Wrażliwy” zajmuje lokal na podstawie umowy użyczenia z dnia 18.12.2014r. Zgodnie z
przepisami umowy – koszty związane z przystosowaniem lokalu do prowadzonej działalności przez
Biorącego do używania, a w szczególności przebudowa wnętrza lokalu wraz z robotami instalacyjnomontażowymi związanymi z jego wyposażeniem, ponosi Biorący do używania bez prawa ich zwrotu w
jakiejkolwiek formie. Przed zawarciem umowy użyczenia Fundacja zajmowała ten lokal na podstawie
umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 17.02.2014r. korzystającej z preferencyjnej stawki czynszu,
która wynosiła 2,64 zł/m2 – 10% stawki bazowej. Zastosowanie preferencyjnej stawki czynszu w
wysokości 10 % stawki bazowej przysługuje m.in. organizacjom społecznym, w tym fundacjom, które
przyjęły do realizacji obowiązki w zakresie technicznego utrzymania i remontu lokalu zgodnie z
przepisami uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych
lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Gdańska na strefy czynszowe. Zawierając
umowę użyczenia, co wiąże się z decyzją o nie pobieraniu czynszu Miasto wspomaga finansowo
podmioty biorące dany lokal w użyczenie. Z reguły nie przewiduje się innych form pomocy w wykonaniu
remontu lokali i ich przystosowania do prowadzonej działalności. Gdański Zarząd Nieruchomości
Komunalnych rozpoznał zakres robót związanych z wygrodzeniem łazienki dla potrzeb osób
niepełnosprawnych w istniejącej wnęce i oszacował, że łączny koszt robót budowlanych, sanitarnych,
elektrycznych i wentylacyjnych wyniesie ok. 25 000 zł + 23% VAT. Na wykonanie robót sanitarnych w
częściach wspólnych budynku konieczne będzie uzyskanie zgody Wspólnoty Mieszkaniowej. Roboty
zostaną wykonane na zlecenie GZNK i będą sfinansowane ze środków Miasta.
Nie są znane żadne ustalenia odnośnie realizacji tego zadania, w tym również odnośnie terminu na
jego wykonanie. W celu przygotowania iluminacji do realizacji niezbędne jest wykonanie m.in. projektu
budowlanego, kosztorysów oraz zabezpieczenia środków w budżecie miasta na realizację tego celu.
Zapis o iluminacji powinien się znaleźć w Gminnym Programie Rewitalizacji, który przygotowywany jest
do końca 2016 r. Realizacja inwestycji nastąpi nie wcześniej niż w 2018 r. Poprzez samodzielne
starania na rzecz realizacji tego przedsięwzięcia pozyskano sposnora na wykonanie tymczasowej
17

Narodowego Dnia Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych
oświetlenia Placu
Sąsiedzkiego przy ul.
Dworskiej

60/16

Łukasz Hamadyk

2.03.16

61/16

Łukasz Hamadyk

naprawy chodnika przy ul.
Przetocznej

2.03.16

62/16

Łukasz Hamadyk

naprawy chodnika przy ul. Ks.
Mariana Góreckiego i
odsłonięcia kostki brukowej na
fragmencie ulicy

2.03.16

63/16

Andrzej Kowalczys

8.03.16

64/16

Dorota Dudek

65/16

Wojciech
Błaszkowski

66/16

Piotr Czauderna

67/16

Piotr Czauderna

68/16

Andrzej Kowalczys

parkowania w okolicy CH
Kuźniczki przy ul. Wajdeloty
planowanego zwiększenia
środków na zakup kwiatów
i upominków w stosunku do
2015 r.
przeniesienia
niewykorzystanych wiat
przystankowych
zaniechania przeprowadzenia
prac archeologicznych przy
przebudowie budynku
dawnego kina Neptun
projektu pokrycia ścian tuneli
miejskich muralami
oznakowania przejść dla
pieszych na wylotach ulicy
Startowej do Alei
Rzeczypospolitej

iluminacji pomnika „Inki”. Z uzyskanych informacji od Energa S.A. wynika, że tymczasowe oświetlenia
zostało zamontowane w piątek 26 lutego 2016 r.
Budowa oświetlenia może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym
wyprzedzająco opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków,
uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na budowę. Oświetlenie Placu zostało umieszczone w
programie potrzeb budowy oświetlenia na 50 pozycji z ogólnej ilości 505 pozycji. Programy
modernizacji: ulic, chodników i oświetlenia Miasta są realizowane w poszczególnych latach w
zależności od dostępnych limitów inwestycyjnych.
W terminie do 4.03.2016r. zostanie wykonany przegląd stanu technicznego chodników na ulicy i w
przypadku stwierdzenia występowania stanów zagrażających bezpieczeństwu użytkowników zostanie
wykonana niezwłocznie (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych) naprawa chodnika.
Z uwagi na ograniczoną wielkość środków finansowych nie pozwalających w pełni zaspokoić potrzeby
Miasta w zakresie koniecznych remontów ulic których stan techniczny jest zdecydowanie gorszy niż
nawierzchni ulicy nie ma możliwości zrealizowania wniosku w chwili obecnej. Miasto nie wyklucza w
przyszłości modernizacji nawierzchni jezdni na całej długości ulicy. W terminie do 4.03. 2016r. zostanie
wykonany przegląd stanu technicznego chodników na fragmencie ulicy i w przypadku stwierdzenia
występowania stanów zagrażających bezpieczeństwu użytkowników zostanie wykonana jego naprawa.

8.03.16

8.03.16
8.03.16

8.03.16
9.03.16
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69/16

Emilia Lodzińska

70/16

Emilia Lodzińska

71/16

Emilia Lodzińska

72/16

Adam Nieroda

73/16

Agnieszka
Owczarczak
Wojciech
Błaszkowski

74/16

doposażenia żłobka nr 5 przy
ul. Konopnickiej oraz
doposażenia wraz z
wykonaniem remontu w żłobku
nr 6 przy ul. Wassowskiego
montażu urządzeń fitness
w Dzielnicy Brętowo przy ul.
Góralskiej
wymiany nawierzchni części
środkowej placu zabaw
w żłobku nr 9
wyłączenia nieruchomości
przy ul. Grząskiej z umowy o
współdzierżawę podwórka

9.03.16

remontu chodnika wzdłuż ul.
Jagiellońskiej
zamontowania zielonej strzałki
przy skręcie w prawo z ul.
Popiełuszki w Al. Zwycięstwa

10.03.16

9.03.16
10.03.16
10.03.16

14.03.16
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