Zapytania RMG – 31 maja 2016 r. (kadencja 2014 – 2018)
64/16

Piotr Czauderna

poprawy wyglądu wiaduktu
27.04.16
przy ul. Armii Krajowej poprzez
ewentualne pokrycie go
muralami

11.05.16

65/16

Wojciech Błaszkowski przestawienia wiaty z
nieczynnego przystanku
autobusowego w rejonie
skrzyżowania al. Hallera z ul.
Mickiewicza na przystanek
autobusowy Leśna Góra

28.04.16

12.05.16

66/16

Dorota Dudek

kwoty 500 tys. zł
przeznaczonych na piknik
rodzinny

09.05.16

23.05.16

67/16

Beata Jankowiak

zaproszenia do Gdańska
zespołu do walki z
nielegalnym graffiti „pogromcy

9.05.16

23.05.16

W chwili obecnej nie ma planowanych inwestycji w zakresie zagospodarowania ścian wiaduktu
znajdującego się przy Al. Armii Krajowej poprzez murale. Ewentualne przyszłe inwestycje w tym
zakresie będą pozytywnie opiniowane przez Dział Utrzymania Obiektów Inżynierskich Zarządu
Dróg i Zieleni. Realizacja takiego projektu wymaga jego graficznego opracowania i uzgodnienia z
odpowiednimi działami ZDiZ pod kątem bezpieczeństwa.
Zarząd Dróg i Zieleni przystąpił do procedury uzyskania zgody właścicieli terenu na posadowienie
wiaty na przystanku autobusowym Leśna Góra kierunek Leśna Góra. Właścicielem terenu jest
wspólnota mieszkaniowa licząca 54 współwłaścicieli. Uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli
na posadowienie wiaty jest procesem długotrwałym w związku z powyższym polecono Zarządowi
Dróg i Zieleni przestawnie wiaty z rejonu skrzyżowania al. Hallera z ul. Mickiewicza na przystanek
autobusowy Podkarpacka kierunek pętla Niedźwiednik w terminie do 30.06.2016 r. Przystanki
Leśna Góra kierunek pętla Leśna Góra oraz Góralska, zostaną wyposażone w wiaty przystankowe
w ramach przygotowywanego odrębnego programu inwestycyjnego pod roboczą nazwą „Wiata dla
Mieszkańca”. Celem programu jest wyposażenie przystanków komunikacji miejskiej w wiaty
przystankowe dla pasażerów komunikacji miejskiej.
Wydatek na Piknik Rodzinny Uwaga! Szkło! pokryty został ze środków zaplanowanych w zadaniu
10.1.1.1/ZDiZ Gospodarka odpadami (Dział 900, Rozdział 90002, Paragraf 4300). Zgodnie z art.
6r ust. 2 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z pobranych opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi pokrywane są koszty funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:
1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) obsługi administracyjnej tego systemu,
4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.
Działając w oparciu o w/wym. przepisy, w ramach edukacji ekologicznej Zarząd Dróg i Zieleni w
Gdańsku przeprowadził postępowanie przetargowe, w wyniku którego – zorganizowano Piknik
Rodzinny Uwaga! Szkło!, którego koszt łączny wyniósł 236.932.75 zł oraz zakupiono drobne
upominki dla uczestników zajęć edukacyjnych za kwotę 270.196 zł.
Akcja społeczna „Pogromcy Bazgrołów” w Krakowie jest z zainteresowaniem monitorowana przez
służby miejskie. Należy jednak zauważyć, że akcja ta ma charakter społeczny – jest oddolną
inicjatywą mieszkańców skupionych wokół problematyki estetyki przestrzeni publicznej swoich
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bazgrołów” z Krakowa

miast a nie kolejnym zespołem złożonym z urzędników. Skuteczności akcji należy upatrywać w
determinacji pracy społeczników m.in. nieodpłatnym otrzymywaniu od marketów budowlanych farb
do zamalowywania napisów. W Tarnowie akcji usuwania napisów podlegały w sposób szczególny
treści wulgarne, ksenofobiczne, antysemickie oraz rasistowskie, na przypadki których pojawiania
się w Gdańsku reakcja służb miejskich jest niezwłoczna. W przypadku wystąpienia przez grupy
mieszkańców, stowarzyszenia lub organizacje pozarządowe z prośbą o współpracę przy
organizacji pobytu przedstawicieli „Pogromców Bazgrołów” w Gdańsku zostanie udzielona
dozwolona pomoc. Zobowiązano Zarząd Dróg i Zieleni do rozpowszechnienia informacji o tym
społecznym sposobie walki z dewastacją przestrzeni publicznej.

68/16

Beata Jankowiak

samoobsługowych stacji
naprawy rowerów

9.05.16

23.05.16

Mieszkańcy Przymorza Wielkiego, w ramach budżetu obywatelskiego przegłosowali
rozmieszczenie ośmiu samoobsługowych stacji naprawy rowerów na terenie swojej dzielnicy.
Zgodnie z harmonogramem realizacji tego zadania, stacje zostaną rozmieszczone do końca
czerwca b.r. W przypadku dużej popularności tych instalacji, można spodziewać się zgłaszania
tego typu projektów w ramach kolejnych edycji budżetu obywatelskiego. Miasto szuka możliwości
finansowania kolejnych stacji naprawczych ze źródeł zewnętrznych, w tym w ramach inwestycji
pilotażowych przy projektach miękkich promujących transport zrównoważony. Miastu zależy aby
takie stacje powstawały ze środków inwestorów prywatnych, przy biurowcach, dużych sklepach,
centrach handlowych, zakładach pracy itp. czyli przy tzw. „generatorach ruchu rowerowego”.
Obecnie, ogólnodostępne samoobsługowe stacje naprawy rowerów są zainstalowane m.in. przy
salonie IKEA, sklepie sportowym Decathlon, przy Centrum Biurowym Neptun, a także na terenie
Politechniki Gdańskiej.

69/16

Beata M. Wierzba

wyjaśnienia sytuacji
mieszkańców osiedla City
Park

9.05.16

23.05.16

70/16

Żaneta Geryk

renowacji budynków przy

11.05.16

25.05.16

Na terenie osiedla City Park w Gdańsku obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego Zaspa rejon Alei Jana Pawła II i Alei Rzeczypospolitej w mieście Gdańsku
(Uchwała RMG Nr XXXIX/1105/09 z dnia 27 sierpnia 2009 r.). Zgodnie z ustaleniami planu
zawartymi w karcie terenu nr 002 jest to teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej w proporcji:
usługi minimum 30% powierzchni użytkowej. Wydane w 2010 r. pozwolenie na budowę Zespołu
Mieszkaniowo-Usługowego City Park u zbiegu Al. Jana Pawła II i Al. Rzeczypospolitej w Gdańsku
obejmowało budowę sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi,
dwa budynki biurowe z garażami podziemnymi oraz budynek fitness. Bilans powierzchni użytkowej
mieszkalnej oraz usługowej spełniał wymogi planu. W sierpniu 2015 r. Biuro Rozwoju Gdańska, na
wniosek INPRO S.A., przystąpiło do zmiany w/w planu. Z informacji uzyskanej z BRG wynika, że
prawdopodobnie w sierpniu 2016 r. projekt planu zostanie wyłożony do konsultacji.
Przy ul. Kaletniczej znajduje się jeden budynek Wspólnoty Mieszkaniowej, w której Miasto posiada
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ul. Kaletniczej

71/16

Wojciech Błaszkowski remontu lub modernizacji
ul. Dubois

13.05.16

27.05.16

72/16

Dorota Dudek

liczby osób, którym wydano
legitymację Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi
I stopnia

16.05.16

30.05.16

73/16

Marek Bumblis

podłączenia wodociągu
i kanalizacji do budynków przy
ul. Borkowskiej

18.05.16

30.05.16

swoje udziały i dwa budynki stanowiące własność Miasta. Pozostałe budynki stanowią własność
prywatną. Zarządca nieruchomości powyższych Wspólnot „Attyka” poinformował, że odmalowanie
elewacji zostanie uwzględnione w planach remontowych Wspólnot w ramach posiadanych
środków. Natomiast graffiti powstałe na ścianach budynków należących do Miasta zostaną
usunięte w bieżącym roku w ramach posiadanych przez GZNK środków przeznaczonych na
konserwację.
W ramach budżetu 2016 roku i zadania „Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych
dzielnicach miasta”, planuje się realizację modernizacji nawierzchni ul. Dubois wraz z obustronnym
remontem chodników. W chwili obecnej trwają prace związane z pozyskaniem niezbędnych
dokumentów umożliwiających realizację inwestycji. Zadanie wykonywane będzie przez Dyrekcję
Rozbudowy Miasta Gdańska.
Miasto Gdańsk nie prowadzi rejestrów dawców krwi, w tym i rejestru Zasłużonych Honorowych
Dawców Krwi I stopnia. Na podstawie umowy z Ministerstwem Zdrowia - Rejestry Zasłużonych
Honorowych Dawców Krwi prowadzą oraz nowe legitymacje wszystkich stopni wydają –– jednostki
terenowe stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż. W województwie pomorskim jest to Pomorski
Oddział Okręgowy PCK z siedzibą w Gdańsku przy ul. Kurkowej 8. Miasto wspiera rozwój
honorowego krwiodawstwa oraz honorowego dawstwa szpiku, organizując i włączając się w akcje
promujące dawstwo krwi i szpiku w szkołach ponadgimnazjalnych Gdańska, udostępniając
nieodpłatnie pomieszczenia na potrzeby akcji promocyjnych oraz czynnie zachęcając do
oddawania krwi. W Urzędzie Miejskim w Gdańsku od prawie roku działalność prowadzi klub
Honorowych Dawców Krwi, który co miesiąc organizuje akcje poboru krwi z udziałem krwiobusu z
Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. W gronie krwiodawców,
legitymujących się tytułami Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi są m.in. Prezydent Miasta
Gdańska oraz Zastępca Prezydenta.
W ulicy Borkowskiej nie jest posadowiona sieć wodociągowa i aktualnie Gdańska Infrastruktura
Wodociągowo-Kanalizacyjna sp. z o.o. nie ma w swoich planach inwestycyjnych budowy
wodociągu w tej ulicy. Najbliższa sieć wodociągowa Φ 160 mm PE zlokalizowana jest w ul.
Kazimierza Wielkiego na wysokości dz. Nr 120/25. Zostały wydane warunki techniczne
podłączenia do sieci wod-kan dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych
zlokalizowanych przy ul. Kazimierza Wielkiego na dz. 137/2 oraz dz. Nr 138/7. Oba osiedla
zasilane będą w wodę z gdańskiego systemu wodociągowego, zatem nie ma to wpływu na ilość
wody w istniejących lokalnych studniach głębinowych mieszkańców ul. Borkowskiej. W przypadku
przystąpienia do realizacji inwestycji przez deweloperów, zostanie wybudowana sieć wodociągowa
w ul. Kazimierza Wielkiego do skrzyżowania z ul. Borkowską. Odległość istniejącej zabudowy w ul.
Borkowskiej od wodociągu miejskiego znacznie się zmniejszy, co umożliwi w przyszłości zasilenie
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74/16

Beata Jankowiak

rewitalizacji podwórek na
Głównym Mieście

24.04.16

30.05.16

75/16

Mariusz Andrzejczak

parkingu przy ul. Tatrzańskiej

24.05.16

30.05.16

76/16

Mariusz Andrzejczak

planowanych „łąk kwiatowych”
wzdłuż CPU

24.05.16

30.05.16

tych posesji w wodę z gdańskiego systemu wodociągowego. Odnosząc się do możliwości
odprowadzenia ścieków z istniejącej zabudowy w ul. Borkowskiej – budynek przy ul. Borkowskiej
10 i budynki sąsiednie mogą przyłączyć się do tego kolektora wykonując własnym staraniem
przyłącza kanalizacyjne. O wydanie warunków technicznych na przyłączenie się do miejskiej
kanalizacji sanitarnej należy zwrócić się do firmy Saur Neptun Gdańsk S.A.
Nie wszystkie podwórka objęte są Programem Zagospodarowania Podwórek Głównego Miasta.
Warunkiem niezbędnym do rozpoczęcia prac modernizacyjnych, którego celem jest
uporządkowanie przestrzeni sąsiedzkich, czyli podwórek pod względem przestrzennym,
funkcjonalnym i prawnym, jest złożenie przez minimum 51 % Wspólnot Mieszkaniowych
otaczających dane wnętrze kwartałowe, uchwał w sprawie wydzierżawienia i wyrażenia chęci
przystąpienia do Programu Zagospodarowania Podwórek Głównego Miasta. Wskazane lokalizacje
stanowią naturalne zaplecza podwórzowe dla mieszkańców budynków wspólnot mieszkaniowych
następujących kwartałów:
Lokalizacja nr 1 ul. Kozia - Św. Ducha - Szewska – przedmiotowe wnętrze podwórzowe zostało
objęte Programem Zagospodarowania Podwórek Głównego Miasta. Przed przystąpieniem do
wykonywania zagospodarowywania Miasto reprezentowane przez GZNK podpisze umowę
współdzierżawy z przedstawicielami Wspólnot Mieszkaniowych, które złożyły prawomocną
uchwałę do Miasta. Po podpisaniu umowy współdzierżawy GZNK przystąpi do wykonania
umówionego zagospodarowania terenu.
Lokalizacja nr 2 ul. Św. Ducha – Węglarska – Szeroka - Złotników – wolę zmiany
zagospodarowania przedmiotowego wnętrza podwórzowego po spotkaniach zorganizowanych
przez Miasto wyraziło kilka Wspólnot Mieszkaniowych.
Aby Miasto mogło rozpocząć jakiekolwiek działania i prace modernizacyjne w ramach Programu
Zagospodarowania Podwórek Głównego Miasta musi wpłynąć minimum 51 % uchwał j.w od
Wspólnot Mieszkaniowych otaczających dane wnętrze kwartałowe.
W najbliższych planach inwestycyjnych Miasta nie jest przewidziana budowa parkingu przy ul.
Tatrzańskiej. Polecono Zarządowi Dróg i Zieleni przygotowanie stosownego wniosku o ujęcie
zadania w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych. Zgodnie z procedurą, o przyjęciu zadania do
realizacji zadecyduje Rada Miasta Gdańska po zabezpieczeniu na ten cel środków finansowych.
Plany wprowadzenia łąk kwietnych w centralnym pasie drogowym w Gdańsku, mają charakter
pilotażowy. Głównym celem nasadzeń w tej lokalizacji jest funkcja estetyczna i edukacyjna.
Tworzenie zieleni miejskiej w oparciu o roślinność rodzimą ma budować lokalną tożsamość i
zwrócić uwagę mieszkańców na kwestie bioróżnorodności oraz wzmacniać postawy
proekologiczne. Funkcja pokarmowa jaką łąki kwietne pełnią dla pszczół i innych zapylaczy jest w
tym przypadku funkcją dodatkową. Łąki kwietne, podobnie jak lipowe aleje sadzone wzdłuż dróg
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77/16

Mariusz Andrzejczak

planowanych cen biletów dla
gdańszczan do instytucji
kultury

27.05.16

30.05.16

stanowią przede wszystkim element zielonej infrastruktury miejskiej. Zarząd Dróg i Zieleni
współpracuje z organizacjami pozarządowymi w celu stworzenia na terenach gminnych
bioróżnorodnych remiz dla ptaków. Program współpracy w tym zakresie obejmuje między innymi
takie tereny jak: Park Brzeźnieński, Steffensów, Bema, Dolina Potoku Oruńskiego, otoczenie
zbiorników wodnych przy ul. Świętokrzyskiej, ul. Augustowskiej, otoczenie Potoku Oliwskiego,
Strefa Ujęć Wody Pitnej Czarny Dwór, Opływ Motławy.
Projekty budżetów instytucji kultury, dla których organizatorem lub współorganizatorem jest Miasto
wpłyną do urzędu w przyszłym miesiącu. W chwili obecnej brak informacji, czy któryś z dyrektorów
instytucji planuje wprowadzenie zmian w zakresie cen biletów. Już obecnie zniżki są dostępne dla
wszystkich mieszkańców Gdańska, którzy odbiorą w jednej z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej Kartę do Kultury, która nie tylko umożliwia wypożyczanie książek we wszystkich filiach
działających w systemie komputerowym, ale również otrzymanie zniżki na bilety nie tylko do
gdańskich instytucji kultury, ale również wybranych księgarni i kawiarni. Część oferty instytucji
kultury w ogóle nie jest odpłatna (np. wystawy w Gdańskiej Galerii Miejskiej, część zajęć
realizowanych przez CSW ŁAŹNIA, Gdański Archipelag Kultury czy Instytut Kultury Miejskiej) lub
jest dostępna za darmo w określone dni tygodnia, jak w przypadku Muzeum Historycznego Miasta
Gdańska. Jeżeli natomiast chodzi o zajęcia odpłatne i wydarzenia biletowane, to pamiętać należy,
że instytucje wypracowały cały szereg zniżek i udogodnień. I tak np. w Klubie Żak obok zniżki na
Kartę do Kultury i biletów ulgowych przysługujących seniorom, uczniom i studentom, funkcjonuje
zniżka na Kartę Dużej Rodziny, a dodatkowo w kinie są prowadzone akcje Kino za Dyszkę
(poniedziałki dla wszystkich, środy dla seniorów, piątki dla studentów). Co roku ponad 200
uczniów (na 2000 uczestników) otrzymuje też całoroczne bezpłatne karnety na zajęcia edukacji
filmowej, a co miesiąc przekazywane są bezpłatne wejściówki do kina (40 sztuk) dla
podopiecznych gdańskiego MOPR-u i gdańskiego stowarzyszenia emerytów. Miejski Teatr
Miniatura również przyznaje zniżkę posiadaczom Karty do Kultury oraz Karty Dużej Rodziny (1520 % w zależności od sali i spektaklu). Teatr posiada też w swojej ofercie bilet rodzinny (od 4
osób), tańszy o ok 10 %. Dodatkowo na każdy spektakl przeznacza pulę bezpłatnych biletów dla
osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (s. główna - 15 miejsc, sale małe - 4 miejsca). Przy
rezerwacjach grupowych (szkoły, przedszkola) w przypadku, kiedy nauczyciel zgłosi taką
potrzebę, przyznawane są bilety uznaniowe dla dzieci w trudnej sytuacji materialnej (1-2 szt.).
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