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budowy i stworzenia
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8.06.16

Termin
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15.06.16

Miasto prowadzi działania zmierzające do umożliwienia Port Service Sp. z o.o. likwidację obecnie
funkcjonującego zakładu zlokalizowanego na terenie Portu Północnego i ewentualnej budowy nowego
zakładu, w oparciu o nowe, bardziej przyjazne i bezpieczniejsze technologie. Nowy zakład likwidacji odpadów
niebezpiecznych mógłby powstać w lokalizacji mniej uciążliwej dla mieszkańców Gdańska, zwłaszcza
mieszkańców dzielnicy Nowy Port. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego przekazała Port Service Sp. z
o.o. informację, które tereny w mieście przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego pod funkcje uciążliwego przemysłu, a są to przede wszystkim tereny w obrębie portu (okolice
Gdańskich Zakładów Nawozów Fosforowych „Fosfory” Sp. z o.o.) i okolic rafinerii oraz Oczyszczalni
„Wschód”. W chwili obecnej w Port Service trwają prace analityczne mające wskazać, czy Spółka będzie
budować nowy zakład z nową technologią utylizacji odpadów, gdzie i w jakiej pespektywie czasu, dlatego też
pełnych informacji może udzielić tylko i wyłącznie spółka Port Service.
22.06.16 W 2015 r. mieszkańcy dzielnicy Ujeścisko-Łostowice poparli budowę domu sąsiedzkiego wraz biblioteką w
ramach głosowania nad projektami do budżetu obywatelskiego. Jednocześnie Biuro Rozwoju Gdańska
opracowało koncepcje centrów lokalnych, które uzupełniłyby funkcje społeczne w południowych dzielnicach
Gdańska tak, aby przestały pełnić funkcję wyłącznie tzw. "sypialni". Planowane jest w ciągu dwóch lat na
Ujeścisku powstanie Centrum Aktywności Lokalnej Gdańsk Południe. Gotowa jest koncepcja, która już
niedługo wejdzie w fazę realizacji. Szacowany koszt powstania obiektu to 7,5 miliona złotych. W
przygotowanej koncepcji centrum przewidziano m.in:
 dom sąsiedzki (być może z funkcją kawiarnianą w postaci ekonomii społecznej),
 miejsce realizacji projektów kulturalnych - np. jako filia Gdańskiego Archipelagu Kultury,
 mediateka – filia Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej (która najbliższą filię ma na Oruni Górnej
przy ZKPiG6, Karczemkach przy Pozytywnej Szkole oraz Chełmie - niedaleko SP8),
 siedziba Centrum Pracy Socjalnej dla obszaru Gdańska Południe (która w tej chwili mieści się w budynku
przy ul. Powstańców Warszawskich 25, czyli daleko poza rejonem zamieszkania Klientów),
 siedziba Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla obszaru Gdańska Południe (która będzie musiała być
utworzona z powodu budowy nowych przedszkoli i dwóch dużych placówek szkolnych na tym obszarze).
Centrum Aktywności Lokalnej ma znajdować się w jednym kompleksie budynków lub być jednym niezwartym
budynkiem. Jego architektura ma być estetyczna, niska i doświetlona i – co istotne – bez barier
architektonicznych. Planowane powstanie Centrum Aktywności Lokalnej Gdańsk Południe pokrywa się z
założeniami projektu złożonego w budżecie obywatelskim, a zatem by nie dublować działań do realizacji
skierowany został kolejny projekt, który zdobył drugie miejsce w trakcie głosowania czyli „Budowa chodnika dla
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Beata Jankowiak

festynów Wodna Kraina
Zabaw
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Beata Jankowiak

postawienia słupków przy 10.06.16 24.06.16
ul. Szerokiej

82/16

Beata Jankowiak

przebudowy skrzyżowania 10.06.16 24.06.16
przy ulicach PólnicyKartuska-Leszczyńska
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Beata Jankowiak
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Beata Jankowiak

przystanku warunkowego 10.06.16 24.06.16
przy ul. Szczęśliwej
postawienia słupków przy 10.06.16 24.06.16
ul. Kartuskiej 358

pieszych wraz z oświetleniem wzdłuż ul. Wieżyckiej (od ul. Świętokrzyskiej do chodnika łączącego ul.
Porębskiego ze Szkołą Podstawową Nr 12). Realizacja tego zadania zwiększy bezpieczeństwo i komfort dzieci
w drodze do szkoły.
Saur Neptun Gdańsk SA organizuje festyny rodzinne we współpracy z Miastem oraz partnerami, którymi w
zależności od lokalizacji danej imprezy są spółdzielnie mieszkaniowe, placówki oświatowe lub inne jednostki
miejskie. Festyny te już od trzech lat odbywają się w różnych dzielnicach Gdańska i adresowane są do dzieci i
mieszkańców. Jako organizator cyklu Wodna Kraina Zabawy SNG pokrywa koszty związane z organizacją
festynów. Przyjęto, że impreza ma wyłącznie formułę zabawową oraz edukacyjną. Zgodnie z założeniami
wszystkie atrakcje są nieodpłatne, a na terenie festynu obowiązuje zakaz przeprowadzania akcji informacyjnopromocyjnych przez podmioty trzecie. SNG szeroko informuje mieszkańców o czasie i miejscu kolejnych
imprez, m.in. za pośrednictwem plakatów, informacji wyświetlanych na monitorach komunikacji miejskiej,
banerów informacyjnych, komunikatów prasowych oraz informacji w mediach elektronicznych i
społecznościowych (m.in. gdansk.pl, trójmiasto.pl, profil FB SNG). Radnym Miasta zostały przekazane plakaty
informujące o wszystkich tegorocznych festynach. Z kolei Radni Dzielnic otrzymują zaproszenia elektroniczne
wraz ze zbliżającym się terminem imprezy w danym miejscu. Radni dzielnicy Piecki-Migowo otrzymali takie
zaproszenie 6.06.2016 r. Zaproszenia wysyłane są także do społeczności lokalnych dzielnic, które mają duże
oddziaływanie społeczne. Są to m.in. szkoły, organizacje NGO. Dotychczasowe doświadczenia dowodzą, że
na wiele festynów przychodzą radni miejscy, radni dzielnic, spółdzielcy, przedstawiciele szkół. Są to festyny
otwarte dla wszystkich mieszkańców, co najlepiej pokazuje ich liczna obecność.
Szerokość chodnika w lokalizacji ul. Szerokiej na wysokości lokalu La Pampa wynosi 1,5 m. Ustawienie donic
lub słupków blokujących na chodniku przy zachowaniu skrajni drogowej 0,5 m zawęziłoby go powodując de
facto takie same utrudnienia, jak zaparkowane nieprawidłowo pojazdy. Mając na uwadze zastawianie
chodników przez pojazdy, co można zauważyć szczególnie na ul. Szerokiej, Zarząd Dróg i Zieleni od br.
wydaje w sezonie letnim decyzje na lokalizację ogródków gastronomicznych na jezdni kosztem miejsc
postojowych. Tak lokalizowane ogródki funkcjonują już na ul. Szerokiej na odcinku od ul. Grobla II do ul.
Tandety. W taki sam sposób zostanie od 1 lipca ustawiony ogródek lokalu La Pampa, co wyeliminuje problem
blokowania przez samochody możliwości przejścia chodnikiem.
Trwają analizy finansowo-techniczne pod kątem uwarunkowań realizacyjnych przebudowy skrzyżowania ulic:
Pólnicy-Kartuska-Leszczynowa na skrzyżowanie o ruchu okrężnym. Po określeniu możliwości lokalizacji ronda
w pasach drogowych z uwzględnieniem kwestii odwodnienia tego odcinka ul. Kartuskiej, a także po
szacunkowej ocenie kosztów, zapadnie decyzja o przebudowie skrzyżowania. Informacja o ostatecznych
wynikach analiz zostanie przekazana odrębnym pismem.
W celu zapewnienia dojazdu w rejon Spółki FEMAX do końca lipca br. w ciągu ul. Szczęśliwej zostanie
wyznaczona nowa para przystanków autobusowych ,,na żądanie”.
Na spotkaniu z mieszkańcami ulicy Jaworowej w ramach cyklu ,,Twoja Dzielnica, Twój Gdańsk”, rozmawiano o
konieczności zamknięcia połączenia pomiędzy ul. Jaworową i Kartuską. Zgodnie z ustaleniami, Zarząd Dróg i
Zieleni umieścił barierę drogową w pasie drogowym ul. Jaworowej na wysokości posesji nr 21, zamykając tym
samym połączenie ul. Jaworowej z ul. Kartuską. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jasień
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Dorota Dudek

Południe w mieście Gdańsku zakłada dostępność drogową terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej od ul.
Kartuskiej dla istniejącego zagospodarowania poprzez istniejące zjazdy. W związku z powyższym wygrodzenie
zostało zlokalizowane na wysokości posesji nr 21, tak, aby obsługa pawilonów handlowych od ul. Kartuskiej
została utrzymana.
15.06.16
29.06.16
informacji n/t gęstości
Na podstawie danych o osobach zameldowanych na obszarze pomiędzy ulicami Chrobrego, Kościuszki,
zaludnienia
Hallera i Pstrowskiego, szacunkowa gęstość zaludnienia wynosi 77,4 osoby/ha. Na przedmiotowym terenie
znajdują się również obiekty usługowe, dla których nie podaje się danych o „zaludnieniu”. W związku z tym, iż
ok. połowa terenu, którego dotyczyło zapytanie, zajmuje rozproszona zabudowa jednorodzinna, nie można
traktować podanej gęstości jako reprezentatywnej dla rejonu ulic Hallera i Kościuszki, czy tym bardziej dla
całej dzielnicy Wrzeszcz Dolny. W odpowiedzi przedstawiono jak zróżnicowany jest wskaźnik zaludnienia dla
wybranych kwartałów ulic Hallera i Kościuszki oraz dla zabudowy nowo realizowanej w dzielnicy Wrzeszcz
Dolny w Browarze Gdańskim.
15.06.16 29.06.16 Przy obecnym stanie prawnym istnieje możliwość karania zleceniodawców nielegalnego plakatowania za
nielegalnego
plakatowania w Gdańsku
podżeganie i pomocnictwo. Pozwala na to nowelizacja zapisów kodeksu wykroczeń a dokładnie art. 63a. Przy
takim rozwiązaniu można karać także firmy, które ogłaszają się na plakatach, ulotkach czy afiszach. Należy
jednak zauważyć, że zleceniodawca odpowie tylko wtedy, gdy pewne będzie, iż zlecił rozklejanie plakatów w
niedozwolonym miejscu. W przypadku ustalenia przez straż osoby, co do której istnieją uzasadnione
przesłanki do ukarania, sprawa zostanie skierowana do sądu. W Straży Miejskiej funkcjonuje komórka
organizacyjna mająca w zadaniach na bieżąco monitorować zmiany w prawie krajowym i lokalnym. O
wprowadzeniu art. 63a § 1a kw., ogłoszonego 11 września 2015 r., zostali poinformowani pracownicy SM. Od
stycznia 2016 r. do dnia sporządzania odpowiedzi, SM podjęła 17 interwencji w zakresie przedmiotowego
artykułu. 12 z nich zakończyło się nałożeniem mandatu karnego. Operatorzy monitoringu miejskiego w
analogicznym czasie ujawnili i przekazali Policji 52 zdarzenia z zakresu nielegalnego umieszczania plakatów i
graffiti. Służby miejskie uprawnione do prowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia na bieżąco
monitorują zmiany w przepisach prawnych i podejmują działania w tym zakresie.
ustalenia zerowej stawki 23.06.16 29.06.16 Zgodnie z ustawą o drogach publicznych strefę płatnego parkowania wprowadza się na obszarach
opłat w SPP dla
charakteryzujących się znacznym deficytem miejsc postojowych, jeżeli uzasadniają to potrzeby organizacji
kierowców z legitymacją
ruchu, w celu zwiększenia rotacji parkujących pojazdów samochodowych lub realizacji lokalnej polityki
Zasłużonego Honorowego
transportowej, w szczególności w celu ograniczenia dostępności tego obszaru dla pojazdów samochodowych
Dawcy Krwi I stopnia
lub wprowadzenia preferencji dla komunikacji zbiorowej. Zwolnienia ustawowe z wnoszenia opłat ustalone
zostały jedynie dla pojazdów państwowych organów bezpieczeństwa, obrony i ochrony ładu prawnego, a także
wykorzystywanych w ratownictwie lub w przypadkach klęski żywiołowej. Rada Miasta, mimo posiadanej
delegacji ustawowej, nie ustaliła zerowej stawki opłat w celu uhonorowania innych osób, które zasługiwałyby
na szczególne traktowanie. Naturalnym w przedmiotowym przypadku sposobem gratyfikacji Honorowych
Dawców Krwi nie jest ustalenie zerowej stawki opłat w gdańskiej strefie płatnego parkowania lecz nadanie im
uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji zbiorowej (co zostało ustalone). Powyższe
argumenty uzasadniały odstąpienie na wstępnym etapie procedowania od wnioskowanej zmiany uchwały
dotyczącej strefy płatnego parkowania w Gdańsku.
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muralu w tunelu pod ul.
Podwale Przedmiejskie

23.06.16

29.06.16

Zarząd Dróg i Zieleni nie będzie realizował wyłonionego w zeszłorocznym konkursie projektu muralu w tunelu
pod ul. Podwale Przedmiejskie. Powodem, dla którego odstąpiono od realizacji, jest rezygnacja autora pracy
ze względu na warunki finansowe. Biorąc pod uwagę fakt, że Podwale Przedmiejskie w najbliższych latach
ulegnie przekształceniu, ruch pieszy w miarę ww. zmian będzie poddawany ocenie, co pozwoli na decyzję czy
organizacja konkursów na nową aranżację przejść podziemnych i ich odświeżanie jest wskazana. Konkurs na
aranżację malarską przejścia pod torowiskiem przy ul. Witosa planowany jest na przełomie sierpnia i września.
Konkurs odbędzie się w dwóch etapach – sąd konkursowy wyłoni najlepsze prace, które zostaną poddane do
internetowego głosowania. Projekt, który otrzyma łącznie największą liczbę głosów, otrzyma prawo do
realizacji.
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