Interpelacje RMG – 31 marca 2016 r. (kadencja 2014-2018)

Nr

Wnioskodawca

63/16

Andrzej Kowalczys

64/16

Dorota Dudek

65/16

Wojciech
Błaszkowski

w sprawie

Termin
Odpowiedź
odpowiedzi
8.03.16
Zlecono Zarządowi Dróg i Zieleni podjęcie działań mających na celu fizyczne
wyeliminowanie parkowania pojazdów na trawniku.

parkowania w okolicy CH
Kuźniczki przy ul.
Wajdeloty
planowanego zwiększenia 8.03.16
środków na zakup kwiatów
i upominków w stosunku
do 2015 r.

przeniesienia
niewykorzystanych wiat
przystankowych

8.03.16

Corocznie na realizację zadania planuje się środki na poziomie 60.000-70.000
zł, zależnie od liczby jubileuszy i jubilatów. Na 2016 r. dla zapewnienia
obchodów dla 360 par świętujących długoletnie pożycie oraz 12 jubilatów
świętujących 100 lat życia zaplanowano wydatki roczne na poziomie 67.000 zł
tj.: zakup kwiatów 15.000 zł, usługa podania wina na uroczystościach
jubileuszowych 10.000 zł, zakup tortów, szampanów dla jubilatów 2.000 zł oraz
zakup upominków dla par i jubilatów 40.000 zł. Poza wydatkami związanymi z
obchodami występują inne sporadyczne wydatki związane z działalnością
Urzędu Stanu Cywilnego. W 2016 r. są to środki zaplanowane na wynajem Sali
na uroczystości ślubne oraz uroczystości jubileuszowe. W grudniu 2015 r. po
rozstrzygniętej procedurze przetargowej ustalono, że prace remontowe
utrudniające korzystanie z Sali Herbowej w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie
wykonane zostaną przed 30 kwietnia 2016 r. Na początku 2016 r. udało się na
ten okres pozyskać w zasobach miasta salę tj. salę Wety w Ratuszu Głównego
Miasta Gdańska, tym samym ponosząc niższe koszty (wyłącznie
eksploatacyjne) niż w przypadku najmu sali np. w Ratuszu Staromiejskim,
administrowanym przez Nadbałtyckie Centrum Kultury. Na chwilę obecną znany
jest już grafik uroczystości na marzec i kwiecień a tym samym szacuje się
oszczędności dla całego działania na poziomie 70.000 zł. Do końca I kwartału
2016 r. wolne środki zostaną przekazane na realizację innych zadań, które z
uwagi na brak środków nie były uwzględnione na etapie planowania budżetu na
2016 r.
Wiata zlokalizowana na przystanku autobusowym „Wrzeszcz PKP” jest
własnością firmy reklamowej Clear Chanel, Zarząd Dróg i Zieleni wystąpił z
wnioskiem o zmianę lokalizacji wiaty. Na mocy porozumienia z firmą reklamową
ustalono, że wiata zostanie przestawiona na przystanek autobusowy Wrzeszcz
PKP dla Przewoźników regionalnych. Polecono ZDiZ wystąpienie do Rady
Dzielnicy Kokoszki w sprawie wyrażenia opinii odnośnie możliwości likwidacji
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66/16

Piotr Czauderna

zaniechania
przeprowadzenia prac
archeologicznych przy
przebudowie budynku
dawnego kina Neptun

8.03.16

67/16

Piotr Czauderna

projektu pokrycia ścian
tuneli miejskich muralami

8.03.16

wiaty na przystanku autobusowym „Centrostal”. Rada Dzielnicy nie wyraziła
zgody na likwidację wiaty, zgodnie z opinią Rady wiata służy osobom
niepełnosprawnym korzystającym z przystanku. ZDiZ przystąpił do procedury
przestawienia wiaty z nieczynnego przystanku autobusowego zlokalizowanego
w rejonie skrzyżowania al. Hallera z ul. Mickiewicza na przystanek autobusowy
Leśna Góra Przychodnie kier. Pętla Leśna Góra. Do posadowienia wiaty na
przystanku niezbędne jest uzyskanie zgody właścicieli terenu. Urząd Miejski jest
w trakcie przygotowania odrębnego programu inwestycyjnego pod roboczą
nazwą „Wiata dla Mieszkańca” odnośnie przystanków Góralska, Podkarpacka
kier. Pętla Niedźwiednik. Celem programu jest wyposażenie przystanków
komunikacji miejskiej w wiaty przystankowe dla pasażerów komunikacji
miejskiej. Program zostanie uruchomiony po zabezpieczeniu środków
finansowych przez Miasto.
Budynek dawnego kina Neptun zlokalizowany przy ul. Długiej znajduje się w
granicach układu urbanistycznego miasta w obrębie nowożytnych fortyfikacji,
wpisanego do rejestru zabytków Województwa Pomorskiego decyzją z dnia
1.10.1947 r. Prezydent Miasta nie dysponuje instrumentami prawnymi
umożliwiającymi
podważanie
decyzji
Pomorskiego
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Wystąpiono do Pomorskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków z prośbą o wyjaśnienia w zakresie postulowanego
zagadnienia.
Zadanie dotyczące poprawy estetyki i jakości przejść podziemnych zaczęto
realizować z końcem 2015 roku. Zarząd Dróg i Zieleni przeprowadził wizje
lokalne w przejściach podziemnych, w tym również w przejściach pod ul.
Rzeczpospolitej, Chłopskiej oraz pod węzłem Unii Europejskiej. Na podstawie
wizji lokalnych wytypowano trzy rodzaje działań artystycznych związanych z
poprawą jakości tuneli: konkurs, zaproszenie artystów do współpracy oraz
wyznaczenie obszarów do swobodnego malowania. Ze względów
organizacyjnych oraz finansowych nie jest realne przeprowadzenie konkursów
we wszystkich przejściach podziemnych, dlatego lokalizacje będą wybierane
sukcesywnie. Na ten rok nie wytypowano żadnego ze wskazanych miejsc. W
przypadku, gdy organizowany będzie konkurs – tematyka będzie rozważana
indywidualnie. Nie w każdym przypadku będzie to nawiązanie do elementów
charakterystycznych dla Gdańska.
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68/16

Andrzej Kowalczys

oznakowania przejść dla
pieszych na wylotach ulicy
Startowej do Alei
Rzeczypospolitej

9.03.16

69/16

Emilia Lodzińska

9.03.16

70/16

Emilia Lodzińska

71/16

Emilia Lodzińska

72/16

Adam Nieroda

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

10.03.16

10.03.16

Cały układ drogowy dzielnicy Zaspa Młyniec (tj. zarówno ul. Startowa jak i ul.
Pilotów) objęty jest strefą zamieszkania co oznacza m.in., że: dopuszczalna
prędkość pojazdów wynosi 20 km/h, piesi mogą poruszać się całą szerokością
drogi, pojazdy mają obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszym oraz nie
wyznacza się przejść dla pieszych. W ciągu ul. Startowej i ul. Pilotów przejścia
dla pieszych nie zostały wyznaczone. Z przepisów ogólnych wynika, że kierujący
pojazdem zmieniający kierunek ruchu obowiązany jest ustąpić pierwszeństwo
zarówno pieszym jak i rowerzystom (dotyczy to pojazdów skręcających z al.
Rzeczypospolitej w ul. Startową). Wniosek o wyznaczenie nowych przejść dla
pieszych w ciągu ul. Startowej nie ma uzasadnienia.
W budżecie nie zostały zabezpieczone środki na ten cel. Z informacji
uzyskanych od Dyrekcji Gdańskiego Zespołu Żłobków wynika, że trwają
rozmowy z Radą Dzielnicy Wrzeszcz Górny, w sprawie pozyskania środków na
zakup doposażenia. Wszelkie sprawy związane z dofinansowaniem działalności
Gdańskiego Zespołu Żłobków powinny być omawiane z dyrekcją Wydziału
Rozwoju Społecznego oraz dyrekcją Gdańskiego Zespołu Żłobków.
Zgłoszona potrzeba rozwijania aktywności fizycznej mieszkańców zostanie
spełniona poprzez wprowadzenie do budżetu Miasta na rok 2016 środków
finansowych na realizację siłowni.
Po analizie możliwości finansowych zostanie złożona na sesję Rady Miasta w
miesiącu marcu 2016 r. propozycja zwiększenia środków finansowych w
wysokości 6 000 zł. W przypadku akceptacji wniosku przez Radę Miejską,
będzie możliwa realizacja modernizacji placu zabaw.
Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych przystąpi do procesu rozdzielenia
obecnie obowiązującej umowy współdzierżawy na umowę współdzierżawy
wspólnot mieszkaniowych oraz umowę dzierżawy z podmiotem gospodarczym
Grząska. Właściciel nieruchomości Grząska uzyska możliwość wydzierżawienia
w drodze przetargu publicznego fragmentu działki o szerokości 7,5 m wzdłuż
tylnej elewacji nieruchomości oraz pasa szerokości 3m wzdłuż elewacji od ul.
Mariackiej. Na terenie tym możliwe jest posadowienie indywidualnego punktu
gromadzenia odpadów, w związku z czym nieruchomość Grząska zostanie
wyłączona z umowy na korzystanie z dotychczasowego PGO (podziemnego).
Rozdzielenie dotychczasowych współdzierżawców nastąpi w drodze aneksu do
umowy współdzierżawy dla wspólnot mieszkaniowych oraz osobnej umowy
dzierżawy dla podmiotu komercyjnego Grząska.
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73/16

Agnieszka
Owczarczak

remontu chodnika wzdłuż
ul. Jagiellońskiej

10.03.16

74/16

Wojciech
Błaszkowski

zamontowania zielonej
strzałki przy skręcie w
prawo z ul. Popiełuszki w
Al. Zwycięstwa

14.03.16

75/16

Marek Bumblis

dot. wymiany tablic SIP na
przystanku autobusowym
przy ul. Wały Jagiellońskie
obok tunelu i pomnika
Konopnickiej

17.03.16

Realizacja zakresu robót wiązałaby się z koniecznością wycinki znacznej ilości
drzew, usunięciem kolizji z siecią energetyczną, uzyskaniem decyzji lokalizacji
inwestycji celu publicznego (dla tego obszaru brak jest miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) co w znacznym stopniu wydłuży termin
realizacji zleconych już prac projektowych oraz zwiększyłoby wielkość środków
finansowych potrzebnych na jego zrealizowanie. Tryb realizacji zadań w ramach
Budżetu Obywatelskiego nie przewiduje możliwości zmiany bądź rozszerzenia
zakresu rzeczowego. W przypadku chęci rozszerzenia projektu o wykonanie
miejsc parkingowych (co pociąga za sobą usunięcie drzewostanu) jedyną
możliwością byłoby wycofanie obecnego wniosku i przedłożenie nowego pod
głosowanie w ramach przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. W chwili
obecnej brak jest możliwości zrealizowania zakresu prac.
Przystępując do projektowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu zakładano
konieczność spełnienia dwóch podstawowych założeń: uzyskanie maksymalnej
przepustowości nowo projektowanego układu drogowego oraz założenie
utrzymania na maksymalnym poziomie bezpieczeństwa ruchu drogowego
uczestników ruchu korzystających z skrzyżowania. W przypadku wlotu ulicy ks.
Popiełuszki sytuację pod kątem utrzymania odpowiedniego poziomu
bezpieczeństwa ruchu drogowego utrudnia przejazd rowerowy. Na chwilę
obecną nie rozważa się zmiany w funkcjonowaniu obecnej sygnalizacji świetlnej
pod kątem montażu sygnalizatora z tzw. „zieloną strzałką” dla wlotu ulicy ks.
Jerzego Popiełuszki.
ZTM czyni starania, aby wymienić tablicę oraz ponad 35 tablic tego typu na
nowe, zrealizowane w technologii LED. ZTM nie posiada żadnych środków
inwestycyjnych, dzięki którym mógłby sfinansować wymianę. Koszt wymiany
jednej tablicy wynosi od 50 do 80 tys. zł za sztukę i zależy m.in. od rozmiaru
tablicy, miejsca montażu, tego czy jest jedno czy dwustronna. ZTM wystąpił o
przyznanie środków inwestycyjnych na ten cel. Na chwilę obecną otrzymano
informację, że planuje się ujęcie wymiany tylko 8 tablic i to w konkretnych
lokalizacjach znajdujących się na przystankach Dworzec Główny oraz Wrzeszcz
PKP. Realizacja tablic odbędzie się w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych. Termin realizacji uzależniony jest od pozyskania dokumentacji
dla obu węzłów oraz od pozyskania dofinansowania UE. ZTM będzie czynił
starania w celu pozyskania środków finansowych na wymianę kolejnych tablic.
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76/16

Marek Bumblis

przetargu na remont Sali
gimnastycznej w
gimnazjum przy ul. Żabi
Kruk

21.03.16

77/16

Beata Dunajewska

akcji promującej
bezpieczeństwo na
drogach i ścieżkach
rowerowych

22.03.16

78/16

Beata Dunajewska

tablic informacyjnych na
terenie Gdańska

22.03.16

79/16

Beata Jankowiak

wystawy graffiti w klubie
Żak

22.03.16

Obecnie trwa etap pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych,
niezbędnych do rozpoczęcia prac tj. decyzji Konserwatora Zabytków na
prowadzenie robót oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. Po otrzymaniu
dokumentów, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska rozpocznie procedurę
przetargową, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Planowany
termin zakończenia prac to wrzesień 2016 r.
Podobne działania są już podejmowane. Dwa lata temu w szkołach
podstawowych biorących udział w kampanii „Rowerowy maj”, przeprowadzone
były zajęcia dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego
obejmujące część teoretyczną oraz spacery w najbliższej okolicy szkół z
omówieniem aspektów bezpiecznego poruszania się na konkretnych
przykładach i w konkretnych, codziennie mijanych przez uczniów miejscach.
W tym roku również będą przeprowadzone takie zajęcia, jednak w zupełnie
nowej formie. W wybranych szkołach podstawowych pilotażowo zorganizowane
będą szkolenia w podziale na trzy bloki: blok teoretyczny i dwa bloki obejmujące
praktyczną umiejętność jazdy na rowerze oraz praktyczne posługiwanie się
przepisami ruchu drogowego podczas jazdy w najbliższej okolicy szkoły.
Do końca kwietnia br. zostanie wykonane dodatkowe doznakowanie ul.
Wyzwolenia (zostaną zamontowane dodatkowe tablice z nazwą ulicy). ZDiZ przy
współudziale i ze środków finansowych Rady Dzielnicy Zaspa – Młyniec w
ramach programu pilotażowego wykonał i zamontował na terenie dzielnicy 4
tablice z opisem patronów ulic tj. Jerzego Bajana, Jana Nagórskiego, Stanisława
Skarżyńskiego oraz Franciszka Hynka. W związku z trwającym pilotażem
zobowiązano ZDiZ do przedłożenia informacji o jego efektach. Zaprojektowany
w 2014r. System Informacji Miejskiej nie przewidywał możliwości montażu tablic
z notką biograficzną o patronach rond, ulic, skwerów, placów itp. W budżecie
Gdańska na 2016 rok nie przewidziano środków na jego rozbudowę.
Koszty wystaw organizowanych przez Klub Żak nie są pokrywane z dotacji
Miasta, lecz z dochodów wypracowywanych przez Klub w ramach prowadzonej
działalności gospodarczej (m.in. kawiarni). Koszt wystawy „Pocztówki z
Trójmiasta”, tj. projekt i druk plakatu (artysta nie otrzymał honorarium), wyniósł
418,20 zł. Przedstawiciele Miasta nie byli obecni na wernisażu, jednak
zważywszy, że wystawa trwała miesiąc (wstęp na wystawę był bezpłatny i
można było oglądać ją codziennie w godzinach 9-21), jest możliwe, że obejrzeli
ją w późniejszym terminie. Artysta Krik nie jest „nielegalnym grafficiarzem”, lecz
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80/16

Andrzej Kowalczys,
Agnieszka
Owczarczak,
Przemysław Ryś,
Beata Wierzba

modernizacji ciągu pieszo- 24.03.16
rowerowego na Przymorzu
Wielkim

81/16

Łukasz Hamadyk

powołania zespołu, który
zajmie się
przygotowaniem planu
działań po ogłoszeniu
upadłości
przedsiębiorstwa Port
Service

24.03.16

jednym z czołowych przedstawicieli street-artu. Tytuł artykułu „Najbardziej
znienawidzony grafficiarz…”, odwołuje się do tematu wystawy, czyli do
pokazania skali nienawiści skierowanej pod adresem grafficiarzy
w
komentarzach użytkowników portalu www.trojmiasto.pl, bardzo często mylnie
stawiającej znak równości pomiędzy sztuką street-artu i wandalizmem. Klub Żak
od lat wystawia prace artystów z szeroko pojętego nurtu street-artowego i robi to
nie tylko w Galerii, ale także na billboardzie użyczonym przez AMS (stojącym
przy Klubie Żak) oraz w przestrzeni miejskiej. W Galerii Żak, oprócz Krika, swoje
wystawy mieli tacy street-artowcy, jak: Seikon czy Tuse.
Zadanie pn. ”Modernizacja istniejącego ciągu pieszego – bulwar, na ciąg pieszorowerowy” realizowane było w ramach budżetu obywatelskiego 2015 r. i zgodnie
z regulaminem realizacji zadań w ramach budżetu koszt zadania nie mógł
przekroczyć 500 000 zł, a zadanie musiało zostać zrealizowane w roku w którym
uzyskało finansowanie. Po opracowaniu dokumentacji projektowej, w wyniku
której powstał kosztorys inwestorski opiewający na kwotę 1.200.000 zł zaistniała
konieczność podziału zadania na dwa etapy i realizacji w 2015 roku tylko etapu I
o długości 380 mb. II etap robót wg kosztorysu opracowanego na zlecenie
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska wynosi ok. 560 000 zł. Z uwagi na brak
możliwości wygospodarowania środków w budżecie inwestycyjnym Miasta na
sfinansowanie II etapu prac, proponuję się aby, inicjator przedłożył II etap prac
jako inwestycję dzielnicową w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego do którego
nabór wniosków odbędzie się w kwietniu 2016 r.
Umowa dzierżawy terenu stanowiącego własność Skarbu Państwa, na którym
znajduje się Port Service obowiązuje do roku 2024. Na spotkaniu z
mieszkańcami w dniu 8 września 2015 roku Prezydent wyraził stanowisko, że
jako starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej nie będzie
występował do Wojewody Pomorskiego o wyrażenie zgody na przedłużenie
dzierżawy. Prezydent zadeklarował, że podejmie próbę wskazania ewentualnej
nowej lokalizacji zakładu na terenie Gdańska, co ma być przedmiotem dyskusji i
dalszych badań. Biuro Rozwoju Gdańska wskazywało potencjalne tereny
zamienne w związku z możliwością relokacji firmy na tereny mniej eksponowane
i zlokalizowane z dala od zabudowy mieszkaniowej. Były to dwa tereny - teren
zlokalizowany na południe od oczyszczalni ścieków Wschód (teren w dyspozycji
GIWK) oraz tereny znajdujące się na północ od oczyszczalni (własność Miasta),
dogodne do wywożenia i czasowego składowania mas ziemnych. Obie
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82/16

Magdalena Olek

przeanalizowania
możliwości oświetlenia ul.
Mazurskiej na odcinku
między ul. Dworską a al.
Gen. Józefa Hallera

25.03.16

83/16

Magdalena Olek

możliwości przebudowy ul.
Głuchej

25.03.16

lokalizacje objęte są obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno – usługową.
BRG wskazywało także dwa tereny zamienne dla firmy, zlokalizowane w
obszarze portu. Spółka Port Service miała zbadać obie lokalizacje i przekazać
swoje stanowisko Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Do dnia
dzisiejszego nie padły żadne deklaracje ze strony spółki. Jurysdykcję nad
zakładem sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego. Instalacja do
unieszkodliwiania odpadów winna być ujęta w planie gospodarki odpadami
opracowywanym na poziomie wojewódzkim. Plan dotyczy odpadów
wytworzonych na terenie województwa oraz przywożonych na ten obszar, w tym
odpadów niebezpiecznych. Nadzór nad działalnością firmy w zakresie kontroli
dopuszczalnych emisji do środowiska i zgodności działalności z wydanym
pozwoleniem zintegrowanych prowadzi Marszałek Województwa Pomorskiego.
Organem kontrolującym jest także Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony
Środowiska. W kompetencji organów jest monitoring usuwania odpadów z
terenu zakładu, w tym sprawdzenie czynności podjętych w przypadku
zakończenia działalności objętej wydanym zezwoleniem i związanej z tym
ochrony terenu, na którym działalność była prowadzona. Obowiązkiem zakładu
jest zaś rozliczenie się z zagospodarowania zdeponowanych odpadów.
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. Budowa oświetlenia została umieszczona w programie
potrzeb budowy oświetlenia na 101 pozycji z ogólnej ilości 505 pozycji. Program
modernizacji: ulic, chodników i oświetlenia jest zrealizowany w poszczególnych
latach w zależności od dostępnych limitów inwestycyjnych.
Na potrzeby modernizacji ulic powstał Program Modernizacji ulic w Gdańsku
który aktualnie liczy 519 pozycji. Ulica Głucha znajduje się na 127 pozycji w
programie. Ulice ujęte w wykazie będą sukcesywnie modernizowane w tempie
zależnym od dostępnych limitów inwestycyjnych. Do tego czasu staraniem
Zarządu Dróg i Zieleni będą wykonywane miejscowe naprawy nawierzchni
brukowej jezdni polegające na likwidacji ubytków w nawierzchni i profilowaniu
nierówności miejsc mogących stanowić potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa
użytkowników.
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84/16

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

remontów ulic:
Kołobrzeska, Chłopska
oraz Meissnera

28.03.16

85/16

Beata Jankowiak

porozrzucanych śmieci
przy ul. 11 listopada

28.03.16

Ul. Kołobrzeska miała być modernizowana w ramach budżetu roku 2016 z
zadania „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta”.
Miasto aplikowało do Urzędu Wojewódzkiego o środki finansowe na ten cel w
ramach tzw. Schetynówek, nie otrzymano na ten cel dofinansowania. Z uwagi na
wysoki koszt realizacji ( ok. 5 600 000 zł ) realizacja zadania w bieżącym roku
może nie być możliwa. Na potrzeby modernizacji ulic powstał Program
modernizacji ulic który aktualnie liczy 519 pozycji. Jest to lista tworzona przez
służby miejskie, zhierarchizowana pod kątem najpilniejszych potrzeb
modernizacyjnych. Ul. Chłopska znajduje się w rankingu Programu modernizacji
ulic na następujących pozycjach: na odcinku od ul. Pomorskiej do ul.
Piastowskiej - poz. 73, na odcinku od Piastowskiej do ul. Czerwony Dwór – poz.
74, na odcinku od ul. Czerwony Dwór do ul. Bora Komorowskiego – poz. 75.
Ul. Meissnera znajduje się w rankingu Programu modernizacji ulic na pozycji –
247.Ulice ujęte w programie będą sukcesywnie modernizowane w tempie
zależnym od dostępnych limitów inwestycyjnych. Do tego czasu staraniem ZDiZ
będą wykonywane miejscowe naprawy nawierzchni jezdni polegające na
likwidacji ubytków miejsc mogących stanowić potencjalne zagrożenie
bezpieczeństwa użytkowników lub wpływających na znaczny dyskomfort
użytkowników.
Po przeprowadzeniu kontroli Zastępczego Punktu Gromadzenia Odpadów przy
ul. 11 listopada stwierdzono powierzchniowe zanieczyszczenie terenu wokół
ustawionych pojemników na odpady. Dokonano wymiany 3 pojemników na
odpady mokre tj. mniejsze 120 litrowe pojemniki zastąpiono większymi o
pojemności 240 litrów. Na zlecenie Zarządu Dróg i Zieleni, wykonawca
odbierający odpady interwencyjne oczyścił w dniu 25 marca 2016 r. teren wokół
pojemników. Budowa wiaty śmietnikowej nie jest zadaniem kwalifikowanym do
rozliczania w ramach opłaty za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi, która
zgodnie z obowiązującymi przepisami może zostać wybudowana przez
właściciela lub zarządcę nieruchomości. Na podstawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku, Miasto zobowiązuje właścicieli nieruchomości do:
wyznaczenia i odpowiedniego przygotowania we własnym zakresie i na własny
koszt punktu gromadzenia odpadów z uwzględnieniem selektywnego zbierania
odpadów oraz zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu
gromadzenia odpadów. Zarząd Dróg i Zieleni zaplanował na miesiące kwiecień i
maj br. cykl spotkań z Radą Dzielnicy Ujeścisko - Łostowice oraz z
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86/16

Emilia Lodzińska

87/16

Magdalena Olek

88/16

Andrzej Kowalczys

89/16

Andrzej Kowalczys

90/16

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

91/16

doposażenia żłobka
numer 5 przy ulicy
Konopnickiej oraz
doposażenia wraz z
wykonaniem remontu
podłóg w żłobku nr 6 przy
ulicy Wassowskiego
podłączenia budynku przy
ul. Świbnieńskiej do
miejskiej sieci
kanalizacyjnej
poprawy bezpieczeństwa
pieszych na przejściu przy
ul. Nowiny

31.03.16

przedstawicielami mieszkańców osiedla w celu wypracowania i przyjęcia
koncepcji rozwiązania zgłaszanym problemów.
W najszybszym możliwym terminie Miasto przystąpi do realizacji zadań.

31.03.16

31.03.16

Zarząd Dróg i Zieleni wykonuje prace w zakresie drogowego oznakowania
poziomego zgodnie z przyjętym harmonogramem, raz w roku kalendarzowym, w
ramach wiosenno-letniego odtwarzania znaków poziomych. Odnowienie
przejścia na ul. Nowiny planowane jest w pierwszej kolejności przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych tj. kwiecień-maj br.

poprawy stanu drogi przy
31.03.16
ulicy Lęborskiej
przeprowadzenia kampanii 31.03.16
społecznej zachęcającej
mieszkańców do
rozliczania z podatku osób
fizycznych

zniszczeń na przystanku
tramwajowym „Głęboka”
przy ul. Siennickiej

6.04.16
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92/16

Emilia Lodzińska

93/16

Jacek W.
Teodroczyk

94/16

Jarosław Gorecki

95/16

96/16

Grzegorz
Strzelczyk,
Kazimierz
Koralewski, Piotr
Gierszewski
Dorota Dudek

97/16

Beata Jankowiak

nielegalnego parkowania
wzdłuż Alei Grunwaldzkiej
(od skrzyżowania z
Miszewskiego do ul.
Konopnickiej)
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego Osowa
rejon ulicy
Niedziałkowskiego
ułożenia chodnika na ulicy
Zajęczej w Oliwie
przekazywania środków
finansowych na
Pozytywną Szkołę
Podstawową przy ul.
Azaliowej 18
uprawnienia do
korzystania z miejsc
parkingowych na parkingu
Urzędu Miejskiego

5.04.16

instalacji wyświetlacza SIP
przy al. Havla

8.04.16

5.04.16

6.04.16
6.04.16

8.04.16
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