Interpelacje RMG – 23 lutego 2017 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

W sprawie

370/16 Agnieszka
dokończenia remontu
Owczarczak
terenu sportowego SP nr 17
Emilia Lodzińska

371/16 Łukasz Hamadyk możliwości pozostania
mecenasem parku o obiekty
w dzielnicach: Brzeźno i
Orunia-Św.Wojciech-Lipce

372/16 Łukasz Hamadyk zamontowania lustra dla
kierowców na skrzyżowaniu
ulic ks. Mariana Góreckiego
i Na Zaspę

373/16 Łukasz Hamadyk umieszczenia tablicy
informacyjnej na budynku
dawnego hotelu przy
ul. Starowiejskiej
374/16 Łukasz Hamadyk położenia fragmentu
chodnika przy rondzie im.
Tadeusza Mazowieckiego

Termin
Odpowiedź
odpowiedzi
13.01.17 Planowany II etap realizacji przedsięwzięcia związanego z modernizacją boiska przy Szkole Podstawowej nr 17 przy ul.
Czarnieckiego 2, obejmujący m. in. wykonanie placu rekreacyjnego, murku oporowego wraz z trybuną, remontu drogi
pożarowej, chodników, naprawy schodów betonowych, utwardzenie terenu płytami ażurowymi oraz remont placu apelowego,
zaplanowano wprowadzić do miejskiego planu modernizacji w 2017 r. W budżecie modernizacji na 2017 r. przedmiotowe
zadanie nie zostało ocenione jako zadanie priorytetowe. Ze względu na pilniejsze potrzeby inwestycyjne Miasta zadanie to nie
zostało ujęte w bieżącym roku do realizacji. W sytuacji poprawy możliwości finansowych Miasta przedmiotowe
przedsięwzięcie znajdzie się w grupie zadań oczekujących na realizacje.
13.01.17 Projekt realizowany w Parku Oliwskim jest projektem pilotażowym od sierpnia 2016 r. Stopień jego powodzenia będzie można
ocenić po roku od jego wdrożenia. W parku zamontowano 17 nowych ławek ze spersonalizowanymi tabliczkami oraz kolejne
4 ławki zarezerwowano. Wprowadzenie projektu na inne obszary zieleni wiąże się przede wszystkim z opracowaniem i
wdrożeniem systemu elektronicznego umożliwiającego sprawną obsługę i udział zainteresowanych osób online, a także
wyznaczenia/oddelegowania osoby do „opieki” nad tym projektem. Nie może on być realizowany w ramach mecenatu Parku
Oliwskiego. Zarząd Dróg i Zieleni z własnej inicjatywy analizuje możliwość takiej partycypacji mieszkańców w poprawę stanu
utrzymania terenów, którymi administruje. Analizowane są pakiety dające możliwość udziału mieszkańców w projekcie
poprzez ufundowanie np.: ławki, domku dla jeży, nasadzeń krzewów czy drzew. To z pewnością cenna możliwość działania
prospołecznego na rzecz wszystkich mieszkańców Gdańska. Ocena projektu „Zostań Mecenasem Parku Oliwskiego” i
doświadczenia koordynatorów tego projektu tj. Fundacji Gdańskiej oraz ZDiZ, z pewnością będą przydatne przy
opracowywaniu i wdrażaniu projektu partycypacji w szerszej skali w 2018 r., po zabezpieczeniu w planie wydatków ZDiZ
środków finansowych na ten cel.
13.01.17 Ulice Góreckiego oraz Na Zaspę znajdują się strefie skrzyżowań równorzędnych oraz w obszarze ograniczonej prędkości do
30 km/h. W ocenie ekspertów zastosowanie lustra drogowego w tym miejscu nie wpłynie na poprawę widoczności dla
kierujących pojazdami, ponieważ widoczność dla kierowców pojazdów obserwujących sytuację na ul. Góreckiego przy
prawidłowo ustawionym pojeździe jest większa niż zapewniałoby lustro drogowe. Dodatkowo doświadczenia w stosowaniu
luster drogowych wskazują, iż nie we wszystkich warunkach pogodowych spełniają one swoją funkcję. W przypadku
zaparowania, oszronienia, odbijania światła, kierowcy często nie widzą w lustrze nadjeżdżających pojazdów. Niemniej,
Zarząd Dróg i Zieleni podejmie bieżące działania utrzymaniowe w zakresie właściwego oznakowania informującego o
skrzyżowaniach równorzędnych w obrębie przedmiotowego miejsca z chwilą nastania sprzyjających warunków
atmosferycznych.
16.01.17 Gdańsk nie jest w posiadaniu dokumentacji historycznej dotyczącej budynku dawnego hotelu przy ul. Starowiejskiej. Pomimo
kwerendy archiwalnej nie udało się odnaleźć materiałów, które pozwalałyby na ustalenie treści tablicy informacyjnej, bez
ryzyka popełnienia błędów merytorycznych. Jeżeli jednak w przyszłości pozyskane zostaną dokumenty potwierdzające
historyczną funkcję budynku, to możliwe będzie ponowne rozważenie wykonania stosownej tablicy informacyjnej.
16.01.17 Wnioskowany chodnik w śladzie „przedeptu” przez zieleniec w sąsiedztwie ronda im. Tadeusza Mazowieckiego zostanie
wykonany w terminie do końca II kwartału br.
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375/16 Łukasz Hamadyk wyłożenia fragmentu
chodnika w okolicy ul. Bajki

16.01.17 Budowa chodnika w śladzie „przedeptu” w zieleńcu w okolicy ul. Bajki została uwzględniona w opracowanej na zlecenie
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska koncepcji „Zagospodarowania terenu centralnego skweru przy ul. Bajki w Gdańsku” w
ramach zadania: Inwestycje w dzielnicach zgodnie z przyjętymi uchwałami Rad Osiedli i Dzielnic. Termin realizacji zadania
będzie uzależniony od dostępności środków inwestycyjnych w budżecie Miasta.
376/16 Łukasz Hamadyk zabezpieczenia środków na 16.01.17 Obecnie trwają prace nad przygotowaniem koncepcji funkcjonalno przestrzennej dla całego obszaru - Dworu Fischera wraz z
kampanię reklamową
przyległym terenem. Prowadzone analizy: ekonomiczne, parametrów zagospodarowania oraz branżowe w tym ekspertyza
promującą sprzedaż Dworu
konserwatorska, mają na celu wypracowanie wariantowego modelu marketingowego. Założono, że uzyskana w ten sposób
Fischera i terenu
kompleksowa wiedza umożliwi merytoryczne rozmowy z potencjalnymi inwestorami i doprowadzi do osiągnięcia celu jakim
przyległego
jest generalny remont Dworu Fischera oraz zagospodarowanie na cele usługowe oraz mieszkaniowe przyległych terenów. Do
momentu wypracowania ostatecznych rozwiązań, wydatków na kampanię reklamową promującą sprzedaż wskazanego
terenu, nie przewiduje się.

2017 rok
1/17

Andrzej
Kowalczys

2/17

Agnieszka
Owczarczak

3/17

Piotr Czauderna

uporządkowania ciągu
pieszego i zainstalowania
oświetlenia pomiędzy ulicą
Wieżycką i Bergiela

17.01.17 Z chwilą nastania sprzyjających warunków atmosferycznych (po ustąpienie warunków zimowych) zostanie wykonany przegląd
stanu technicznego nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ulicą Wieżycką i Bergiela i w przypadku stwierdzenia stanu
zagrażającego bezpieczeństwu użytkowników zostaną zaplanowane (w ramach środków finansowych przeznaczonych na
bieżące utrzymanie ulic) prace naprawcze. Realizacja zadania dot. budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż przedmiotowego
ciągu zostanie uwzględniona w programie budowy oświetlenia ulic w Gdańsku w programie „Jaśniejszy Gdańsk”. Budowa
oświetlenia ulicznego na ulicach ujętych w programie będzie realizowana w tempie zależnym od dostępnych środków
inwestycyjnych w budżecie Miasta.
wykonania instalacji
23.01.17 W związku z zaistniałymi zdarzeniami drogowymi na przejściach dla pieszych wzdłuż alei Jana Pawła II dokonano analizy
świetlnej dla 2 przejść dla
mającej na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowych przejściach dla pieszych. W wyniku tej
pieszych przy kościele pw.
analizy zadecydowano o konieczności budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na wysokości
Opatrzności Bożej przy al.
Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Opatrzności Bożej. W chwili obecnej trwają prace związane z przygotowaniem
Jana Pawła II
dokumentacji technicznej niezbędnej do budowy sygnalizacji świetlnej na wymienionym przejściu dla pieszych. W celu
przyspieszenia prac nad jej budową wykorzystane mają być poszczególne elementy sygnalizacji świetlnej, które zostały
zdemontowane w innych lokalizacjach.
uzupełnienia odpowiedzi
24.01.17 1) Inwestorem i beneficjentem umowy o czasowe użytkowanie działki nr 44/11 na mocy aktu notarialnego z dnia 30.09.2013
dot. odtworzenia pętli
roku jest PROJEKT ECHO – 102 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jednoczesny inwestor biurowca Tryton, nabywcy
autobusowej przy ul. Jana z
nieruchomości przy ul. Jana z Kolna 11, stanowiącej działki nr 66/1, 68/3, 69/3 obręb 081.
Kolna
2) Zgodnie z kartą terenu oznaczonego symbolem 003 – U33 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego o
numerze ewidencyjnym 1154, przy ul. Jana z Kolna na w/w terenie dopuszczona była jedynie tymczasowa lokalizacja pętli
autobusowej. Nakłady poczynione przez PROJEKT ECHO – 102 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na gruncie pod
parking wielopoziomowy na 493 miejsca postojowe przejdą na własność Gminy bez prawa do odszkodowania lub zwrotu ich
wartości w roku 2033. Do tego czasu parking jest obiektem użyteczności publicznej (odpłatnym na rzecz operatora). Zadbano
więc o interesy Gdańska jak i jego mieszkańców.
3) Plac do postoju autobusów przy ul. Giełguda wydawał się dobrym rozwiązaniem, zarówno jeśli chodziło o dogodność
dojazdu, jak i ówczesne użytkowanie placu, jako parkingu dla autokarów. Do urządzenia tymczasowego placu postojowego
nie była potrzebna dokumentacja projektowa. Plac mógł pełnić swoją funkcje tymczasową, a w tym czasie zostały
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4/17

Piotr Czauderna

informacji n/t ul. Doki
i terenów postoczniowych

przeprowadzone analizy mające na celu zaprojektowanie docelowego układu parkingu dla autobusów miejskich. Przed
przystąpieniem do wykonania placu dla autobusów w wersji docelowej projektant rozpoznał warunki techniczne i (na tym
etapie) dostał opinię z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie zimowisk nietoperzy. Na terenie planowanego
parkingu znajduje się schron, który ze względów technicznych musiałby zostać zasypany w trakcie budowy parkingu. W
czasie opisanego powyżej procesu inwestycyjnego zniszczono by miejsce zimowania nietoperzy, które są objęte ochroną
gatunkową ścisłą. Po tej opinii oraz z powodu bardzo wysokich kosztów, które oszacowano przy opisanych powyżej
uwarunkowaniach (około 5 mln PLN), odstąpiono od inwestycji. Dalej przedstawiono szczegółowo kalendarium zadania.
4) Poza wymienionymi w odpowiedzi na interpelację 297/16 kosztami przygotowania i funkcjonowania tymczasowego
parkingu dla autobusów przy ul. Giełguda nie poniesiono żadnych dodatkowych środków. Koszt przystosowania placu na
potrzeby funkcjonowania pętli wyniósł 14 760 zł brutto. Zakres robót obejmował dostarczenie na miejsce
wbudowania „destruktu” bitumicznego (stanowiącego własność Miasta) rozplantowanie i jego mechaniczne zagęszczenie.
W okresie funkcjonowania tj. od 2014 r. do chwili obecnej ZDiZ wydatkował na utrzymanie nawierzchni pętli: - w 2015 r.
758 zł, - w 2016 r. 1390 zł. Koszty ZKM to: nakłady inwestycyjne na kontener socjalny - 88 107,03 zł netto (kontener
zostanie wykorzystany w innym miejscu), koszty związane z utrzymaniem za okres od stycznia 2015 r. do końca września
2016 r. - 198 443,32 zł netto.
5) Stanowisko RDOŚ dotyczyło tylko zlikwidowania zimowisk nietoperzy w postaci schronu. Wpływ muzyki emitowanej z
Placu Zebrań Ludowych na kolonie nietoperzy nie był przedmiotem opinii RDOŚ. W okresie zimowym na części tego terenu
znajduje się Lodowisko Miejskie i nie są organizowane koncerty.
6) Wszystkie decyzje w przedmiotowej sprawie były podejmowane po analizie i weryfikacji przez wydziały urzędu oraz
jednostki miejskie. Każda decyzja została zweryfikowana zgodnie z kompetencjami przez ZDiZ, BRG, ZTM, WPR, WS, GAiT
sp. z o.o., jednostką realizującą projekt było DRMG. Decyzje podejmował Andrzej Bojanowski na podstawie informacji i analiz
przekazanych przez te jednostki.
7) Nie można zgodzić się z tezą o błędnych decyzjach odnośnie parkingu dla autobusów. Przygotowanie placu postojowego
wraz z budynkiem socjalnym przy ul. Jana z Kolna nie jest odtworzeniem dawnej klasycznej pętli, a zbudowaniem kompletnie
nowego placu wraz z obiektem przy wykorzystaniu byłego zieleńca, usytuowanego między ul. Jana z Kolna a parkingiem
wielopoziomowym. Funkcja obecnej inwestycji jest różna od pierwotnej pętli. Jest to typowy parking autobusowy, bez obsługi
pasażerskiej, charakterystycznej dla pętli autobusowej zgodnie z MPZ. Decyzja o budowie nowego placu postojowego wraz z
nowoczesnym i komfortowym budynkiem socjalnym przeznaczonym dla kierowców komunikacji publicznej, nie była decyzją
błędną, plac nie jest zlokalizowany w tym samym miejscu, co poprzednia pętla, której lokalizacja zgodnie z planem była
tymczasowa do czasu powstania pętli na Placu Zebrań Ludowych. Do chwili obecnej, zgodnie z planem miejscowym budowa
docelowej pętli jest przewidziana na Placu Zebrań Ludowych. Władze Miasta stoją na stanowisku, że z uwagi na duże
znaczenie w/w terenu (w tym jego lokalizację) nie jest właściwym przeznaczać ten teren wyłącznie pod pętlę. Miasto od kilku
lat prezentuje ten teren, jako potencjalnie inwestycyjny, m.in. na targach w Cannes. Biorąc powyższe pod uwagę szukano
innego miejsca pod plac postojowy dla autobusów. Obecnie cały system transportu autobusowego opiera się na placu Jana z
Kolna i miejscach wyrównawczych. Teraz można pogodzić na obszarze Jana z Kolna dwie funkcje: parking dla autobusów z
nową nawierzchnią i budynkiem socjalnym i wielopoziomowy parking dla samochodów. Inwestycja została tak
przeprowadzona, że w przyszłości, jeśli pojawią się środki na przebudowę Jana z Kolna nie trzeba będzie znacząco
ingerować w plac postojowy dla autobusów.
24.01.17 Na budynek 31 B została wydana decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę z dnia 2014-09-30. Na budynek 32 B została wydana
decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę z dnia 2014-09-30. Władzom miasta nie jest wiadome czy i kiedy właściciel zamierza
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Piotr Czauderna

odśnieżania Miasta po
opadach śniegu na
początku stycznia 2017

6/17

Agnieszka
Owczarczak

remontu sali gimnastycznej
w ZKPiG nr 17 przy ul.
Wąsowicza 30

skonsumować nabyte w/w decyzjami prawo. Organy administracji publicznej działają w oparciu o przepisy prawa. Władze
miasta nie mają podstaw (ani prawnych ani faktycznych) do reagowania w podniesionej kwestii. Budynki 31 B i 32 B nie są
chronione w planie miejscowym oraz nie są wpisane do gminnej ewidencji zabytków.
24.01.17 Dostępne i stosowane powszechnie na świecie technologie zwalczania pokrywy śnieżnej na nawierzchniach dróg w
warunkach trwającego opadu i temperatury poniżej -50C nie pozwalają na natychmiastowe uzyskanie efektu w postaci
„czarnej” nawierzchni, gdyż topnienie śniegu przy zastosowaniu typowych, dozwolonych przepisami środków chemicznych
następuje po upływie pewnego czasu od ich rozsypania i przebiega tym wolniej, im niższa jest temperatura powietrza, przy
czym poniżej -70C proces topnienia w zasadzie ustaje. W chwili zaistnienia tak niekorzystnych warunków, akcja zimowa na
drogach podstawowego układu komunikacyjnego została rozpoczęta przez wykonawcę już o godz. 300 dnia 4.01.2017 r.
Przeprowadzona zgodnie z zasadami technologii akcja, realizowana w sposób ciągły, pozwoliła mimo ciągłych opadów i
niskich temperatur utrzymać przejezdność na wszystkich drogach Gdańska, również w porze porannego szczytu
komunikacyjnego dnia 5.01.2017 r. Utrzymujący się nad Gdańskiem opad śniegu, mimo prawidłowo prowadzonych działań,
spowodował w konsekwencji sukcesywne spowolnianie ruchu pojazdów, co w sytuacji przeciążonego w porach szczytu
komunikacyjnego układu drogowego miasta, doprowadziło do wydłużenia się kolumn pojazdów na głównych ulicach
Gdańska. Z chwilą zablokowania się ruchu na Obwodowej Trójmiasta, zarządzanej przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad oraz w Kowalach i w Pruszczu Gdańskim, główne arterie komunikacyjne zostały zmuszone do
przejęcia na siebie ciężaru obsługi ruchu tranzytowego, w którym dużą część stanowiły pojazdy wysokotonażowe (TIR).
Konsekwencją spiętrzenia się złych warunków atmosferycznych i blokady głównej arterii tranzytowej Trójmiasta było
spowolnienie ruchu samochodowego w całej aglomeracji. Kolejnym czynnikiem, wpływającym niezależnie od pory roku na
efektywność poruszania się w Gdańsku, mają aktualnie prowadzone roboty inwestycyjne. Pomimo nałożenia się w dniach
4-5.01.2017 r. tak wielu niekorzystnych czynników: warunków atmosferycznych, szczytu komunikacyjnego oraz braku
możliwości odbioru pojazdów przez infrastrukturę drogową Obwodowej Trójmiasta i miast ościennych, administrowane drogi
w Gdańsku utrzymały przejezdność, co podkreśla prawidłowość zadysponowanych do akcji utrzymania zimowego środków i
technologii. W dniach 4-5.01.2017 r. na wszystkich drogach Gdańska objętych zimowym utrzymaniem, w akcji usuwania
skutków zimy wzięło udział ponad sto pojazdów, które wysypały na drogi ponad 2.000 ton mieszanki i środków chemicznych.
Działania utrzymaniowe realizowane były przez 5 firm. Nadzór nad pracą wykonawców prowadzony był w sposób ciągły przez
Zarząd Dróg i Zieleni przy udziale systemu monitorowania pracy pojazdów uczestniczących w Akcji Zima. Przebieg działań
kontrolowany był w terenie przez inspektorów przekazujących raporty o przejezdności dróg z monitorowanych tras do
dyspozytorów, którzy po uwzględnieniu bieżącej lokalizacji sprzętu, wydawali odpowiednim jednostkom dyspozycje relokacji.
Wszelkie utrudnienia były wynikiem nałożenia się wielu czynników o charakterze obiektywnym i nie miały podłoża uchybień.
Posiadane dokumenty, raporty systemu satelitarnego monitorowania pojazdów GPS, dane z drogowych stacji pogodowych
oraz obrazy z kamer drogowych potwierdzają wykonanie nałożonych zadań.
27.01.17 W roku 2016 opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy sali gimnastycznej
Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 przy ul. Wąsowicza 30. Wartość Kosztorysowa zaprojektowanych
robót określona została na 1,6 mln zł. W budżecie na rok 2017, na modernizację placówek oświatowych zabezpieczono
środki w wysokości 23,5 mln zł. Kwota ta stanowi ok 1/4 tego rodzaju potrzeb inwestycyjnych Miasta. Wśród nich znajdują się
również roboty wskazane jako priorytetowe, wynikające z nakazów Państwowej Straży Pożarnej oraz Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Na chwilę obecną rozbudowa i modernizacja sali gimnastycznej ZKPiG nr 17 nie
została zaplanowana. Realizacja tego zadania nastąpi w możliwie krótkim czasie, po zapewnieniu środków finansowych na
ten cel.
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Wojciech Stybor

uzupełnienia odpowiedzi na 27.01.17 Potrzeby remontowe wynikające z przeglądów technicznych budynku przy ul. Pelplińskiej 3 nie będą realizowane w roku
interpelację nr 353/16 w
2017. Stan techniczny budynku nie stwarza zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, a Gdański Zarząd Nieruchomości
zakresie harmonogramu
Komunalnych w roku bieżącym będzie monitorował stan techniczny nieruchomości oraz wykonywał niezbędne naprawy w
prac remontowych w 2017 r.
ramach konserwacji bieżącej. W związku z dużym zaangażowaniem środków finansowych GZNK na remonty gminnych lokali
mieszkalnych oraz na prace remontowe wynikające z zagrożeń katastrofą budowlaną i nakazów PINB, prace wynikające z
przeglądów technicznych w przedmiotowym budynku zostaną wpisane do rejestru potrzeb remontowych GZNK na przyszłe
lata.
Jacek W.
przywrócenia do stanu
1.02.17 Roboty związane z budową kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ul. Węsierskiej, realizowane staraniem Gdańskiej
Teodorczyk
pierwotnego chodnika
Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o., zostały zakończone spisaniem protokołu przejęcia pasa drogowego
pomiędzy posesjami
przez służby Zarządu Dróg i Zieleni w dniu 30.07.2010 r. Na wnioskowanym odcinku ul. Węsierskiej roboty były prowadzone
Węsierska 11 – Węsierska
metodą bezwykopową z punktowym naruszeniem nawierzchni jezdni i chodnika tj. wyłącznie w miejscach posadowienia
13
studni k.s. Zły stan techniczny chodnika pomiędzy posesjami Węsierska 11 i 13 występował już przed rozpoczęciem robót,
a jego niszczenie w ciągu kolejnych lat wynika z pierwotnego (przed przejęciem układu drogowego przez ZDiZ) zaniżenia
niwelety ulicy, co stało się przyczyną powstawania w tym miejscu (po intensywnych lub długotrwałych opadach
atmosferycznych) zastoiny wodnej. Brak możliwości odprowadzenia wody i jej długotrwałe zaleganie powoduje stopniową
degradację warstw konstrukcyjnych drogi i odkształcanie nawierzchni. Radykalna poprawa stanu technicznego chodników
oraz jezdni na ul. Węsierskiej możliwa będzie w ramach oddzielnego zadania inwestycyjnego, obejmującego swoim zakresem
przede wszystkim budowę układu odwodnienia tej części dzielnicy Kiełpino, łącznie z przebudową infrastruktury drogowej.
Z uwagi na znaczne zaangażowanie Gdańska w realizację zadań inwestycyjnych o podstawowym znaczeniu komunikacyjnym
dla jego funkcjonowania, kompleksowa przebudowa ulicy z uwzględnieniem jednoczesnej budowy odwodnienia, będzie
w najbliższych latach niemożliwa. W celu podniesienia komfortu użytkowania ww. chodnika jego naprawa, polegająca na
regulacji wysokościowej krawężnika i wykonaniu nowej nawierzchni (na odcinku od nr 11 do nr 13), zostanie uwzględniona w
planach zamierzeń remontowych ZDiZ na 2018 rok.
Emilia Lodzińska zainstalowania monitoringu 3.02.17 Rozbudowa monitoringu w Śródmieściu Gdańska jest ściśle uzależniona od przeniesienia studia i serwerowni miejskiego
monitoringu wizyjnego z Komisariatu II Policji przy ul. Piwnej do nowej lokalizacji Komisariatu przy ul. Wiesława. W celu
ograniczenia dodatkowych kosztów przełączenia, wszelkie prace związane z rozbudową monitoringu na terenie Śródmieścia
Gdańska zostały wstrzymane do czasu zakończenia procesu przeniesienia sprzętu. Planowany termin zakończenia prac to III
kwartał 2017 r. Kamery systemu miejskiego monitoringu wizyjnego znajdują się przy ul. Rajskiej na wysokości Placu im. Jana
Heweliusza oraz przy skrzyżowaniu ulic Ogarnej i Powroźniczej.
Wojciech
zakłócania spokoju w
6.02.17 Funkcjonariusze Straży Miejskiej potwierdzili, że mieszkańcy wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Kochanowskiego są w sporze
Błaszkowski
budynku Wspólnoty
z lokatorami jednego mieszkania. Podłożem jest konflikt pokoleń. Osobom starszym trudno jest zaakceptować prowadzony
Mieszkaniowej
przez młodych lokatorów tryb życia. Sprawa znana jest policji, która prowadzi postępowanie w sprawie zakłócania ładu i
Kochanowskiego 18
porządku. W związku z powyższym Straż Miejska nie podjęła się próby mediacji, by nie być posądzoną o wpływanie na bieg
postępowania. Ponieważ mieszkanie, w którym mieszkają osoby młode stanowi własność prywatną, wspólnota mieszkaniowa
w drodze postępowania cywilnego ma możliwość zażądać sprzedaży mieszkania w drodze licytacji między innymi w
przypadku, gdy właściciel w sposób rażący wykracza przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu lub poprzez
niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym.
Piotr Gierszewski analizy zatrudnienia i
9.02.17 Ruch kadrowy w gdańskich przedszkolach, szkołach i placówkach odbywać się będzie głównie w miesiącu kwietniu, co
Grzegorz
kosztów realizacji projektów
odzwierciedlać będą arkusze organizacyjne placówek oświatowych. Po dokonaniu analizy, dyrektorzy szkół i placówek
Strzelczyk
uchwał o nr druków 966 i
szacują, że wskutek wprowadzonych zmian w latach 2017 – 2019 pracę utracą pracownicy w następującej ilości etatów:
5

− 779,19 etatów nauczycielskich, co generuje koszt związany z koniecznością wypłaty odpraw w kwocie 12 543 681 zł
− 143,10 etatów administracji i obsługi, co generuje koszt związany z koniecznością wypłaty odpraw w kwocie 813 201 zł.
Liczba redukcji etatów i kosztów wypłaty odpraw przedstawia się następująco:
− Rok 2017: 391,89 etatów nauczycielskich, co generuje koszt 3 881 976 zł.; 65,30 etatów administracji i obsługi, co generuje
koszt 333 518 zł.,
− Rok 2018: 186,36 etatów nauczycielskich, co generuje koszt 3 971 976 zł.; 48,55 etatów administracji i obsługi, co generuje
koszt 273 740 zł.,
− Rok 2019: 200,94 etatów nauczycielskich, co generuje koszt 4 689 729 zł.; 29,25 etatów administracji i obsługi, co generuje
koszt 205 943 zł.
W celu zminimalizowania skali rozwiązanych umów z pracownikami szkół i placówek oświatowych dołożone zostaną wszelkie
starania polegające między innymi na organizacji bazy danych związanej z ruchem kadrowym, szczególnym nadzorze
zatrudniania osób z prawem do emerytury oraz kontroli procesu zatrudniania osób w dwóch placówkach. Dodatkowo Wydział
Rozwoju Społecznego przygotowuje się na proces zmian kwalifikacji przez nauczycieli w formie kursów kwalifikacyjnych i
studiów w celu możliwości realizacji obowiązków przez nauczycieli na różnych poziomach nauczania i w zakresie różnych
przedmiotów. Chęć zmiany kwalifikacji w formie kursów kwalifikacyjnych oraz w formie studiów zgłosiły odpowiednio:
− w roku 2017 - 23 osoby i 47 osób;
− w roku 2018 - 48 osób i 13 osób;
− w roku 2019 - 40 osób i 18 osób.
zmiany mpzp ul.
10.02.17 Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Grunwaldzkiej, Opackiej, Czyżewskiego w
Tatrzańskiej w celu budowy
Gdańsku-Oliwie, uchwalony uchwałą Nr L/1718/06 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2006 roku, dla terenu przy ul.
parkingu przy ul.
Tatrzańskiej i Czyżewskiego, oznaczonego 020-85, ustala przeznaczenie: teren obsługi transportu drogowego – parking;
Tatrzańskiej i Czyżewskiego
szczegółowe ustalenia dotyczące warunków urbanistycznych i zasad kształtowania zabudowy brzmią: „nie ustala się”. Plan
w ramach PPP
ustala pas zieleni izolacyjno-krajobrazowej o minimalnej szerokości 10 m od strony ul. Tatrzańskiej z wykluczeniem zieleni
wysokiej jako połączenie zieleni Parku Oliwskiego z lasem. Z przepisów szczególnych wynika, że teren znajduje się
w granicach układu urbanistycznego Starej Oliwy wraz z zespołem Potoku Oliwskiego wpisanego do rejestru zabytków. Z ww.
ustaleń wynika, że parking może mieć postać kubaturową, np. dwupoziomową. Jednakże forma, w jakiej zostanie
zrealizowany, jest ściśle uzależniona od stanowiska właściwego Konserwatora Zabytków ze względu na konsekwencje wpisu
obszaru do rejestru zabytków. Potrzeby parkingowe tego rejonu są bardzo duże, więc wskazana byłaby realizacja na
przedmiotowym terenie parkingu dwupoziomowego, częściowo zagłębionego w ziemi, czemu sprzyja ukształtowanie terenu.
Należy też pamiętać o tym, że do obsługi licznych funkcji publicznych istniejących w sąsiedztwie niezbędne jest
uwzględnienie w programie parkingu dla autobusów. Wysokość kondygnacji w takim przypadku musiałaby uwzględniać
skrajnię 4,5 m, co radykalnie mogłoby zwiększyć gabaryty dwukondygnacyjnego parkingu. Wprowadzenie dodatkowych
funkcji mieszkaniowo-usługowych spowoduje konieczność realizacji dużej kubatury na styku z lasami TPK, w sąsiedztwie
istniejącej, stosunkowo drobnej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej wzdłuż ul. Tatrzańskiej. Zgłoszony pomysł wymaga
wszechstronnego przeanalizowania (sporządzenia studium przyszłej zabudowy) oraz uzyskania pozytywnej opinii organów
właściwych do uzgadniania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w szczególności Pomorskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
Wobec powyższego nie przewiduje się obecnie zmiany planu miejscowego w ww. celu.
dostosowania filii WiM
10.02.17 Wśród 30 filii Wojewódzkiej Miejskiej Biblioteki Publicznej (WiMBP) 11 znajduje się w lokalach wynajmowanych od spółdzielni
Biblioteki Publicznej przy ul.
mieszkaniowych. Jedną z nich jest filia przy ul. Gospody. WiMBP co roku, z dotacji podmiotowej, dokonuje gruntownego
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Mariusz
Andrzejczak
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Mariusz
Andrzejczak
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Gospody 3b dla potrzeb
osób starszych i
niepełnosprawnych

14/17

15/17

16/17

17/17

18/17

remontu i wyposażenia przynajmniej jednej miejskiej filii bibliotecznej. Jednak ograniczone środki sprawiają, że Biblioteka
obejmuje pracami remontowymi placówki najbardziej tego remontu wymagające, a jako priorytetowe traktuje się lokale
pochodzące z zasobów miejskich, gdyż Miasto nie powinno inwestować środków publicznych w lokale, które nie stanowią
jego własności. Nie ma też w takiej sytuacji możliwości ubiegania się przez Bibliotekę o dofinansowanie ze środków PFRON.
Wydana przez WiMBP „Karta do kultury” umożliwia mieszkańcom korzystanie z filii bibliotecznych na terenie całego Gdańska,
a więc także z tych pozbawionych barier architektonicznych, do których istnieje łatwy dojazd środkami transportu miejskiego
(np. pobliskiej Filii nr 60 przy ul. Czerwony Dwór 21, czy nieco bardziej oddalonej Biblioteki Manhattan).
14.02.17 W pierwszej połowie tego roku planuje się zakup stojaków na rowery m.in. dla Gdańskich przedszkoli. Wniosek w sprawie
montażu stojaków przy Fili nr 18 Biblioteki Publicznej przy ul. Manifestu Połanieckiego 32-34 został dopisany do listy
lokalizacji nowych stojaków i w ramach tego zamówienia zostanie zrealizowany.

Emilia Lodzińska montażu stojaków na
rowery przy Fili nr 18
Biblioteki Publicznej przy
ul. Manifestu Połanieckiego
32-34
Emilia Lodzińska wybudowania podjazdu dla 14.02.17 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych ustalił, że istnieją techniczne możliwości wybudowania podjazdu dla osób
osób niepełnosprawnych i
niepełnosprawnych do lokalu filii nr 18 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Manifestu Połanieckiego 32-34.
wózków przy Fili nr 18
Prace remontowe zostaną zaplanowane do wykonania w II kwartale 2017 r.
Biblioteki Publicznej przy
ul. Manifestu Połanieckiego
32-34
Mariusz
byłych pracowników
14.02.17 Zabytkowy budynek Kuźni Wodnej w Oliwie został przejęty z dniem 1 stycznia br. przez Gdański Zarząd Nieruchomości
Andrzejczak
zabytkowej Kuźni Wodnej w
Komunalnych i obecnie ze względu na konieczność wykonaniu prac hydrotechnicznych, które zabezpieczą obiekt przed
Oliwie
okresowym podtapianiem nie jest udostępniony dla zwiedzających. Docelowo obiekt ma zostać przekazany Muzeum
Historycznemu Miasta Gdańska jako nowy oddział, które obecnie przygotowuje koncepcję jego przyszłego funkcjonowania
oraz harmonogram prac remontowych niezbędnych do ponownego udostępnienia tego obiektu. W Kuźni Wodnej zatrudniony
był jeden pracownik, z którym Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska podjął rozmowy w sprawie ewentualnego
zatrudnienia po upływie okresu wypowiedzenia u poprzedniego pracodawcy. Zważywszy, że Urząd Miejski nie jest stroną
w tej sprawie, szczegóły tej kwestii należy pozostawić do uzgodnienia samym zainteresowanym.
Andrzej
oznakowania poziomego
14.02.17 Odtworzenie oznakowania poziomego na zmodernizowanym odcinku ul. Trakt Św. Wojciecha tj. od ul. Sandomierskiej do
Kwalczys
Traktu Św. Wojciecha od
ZREMBu, wykonane zostanie w ramach gwarancji, staraniem wykonawcy robót – firmę KRUSZYWO przy sprzyjających
skrzyżowania z ul.
warunkach atmosferycznych na wiosnę 2017 r. Odcinek od ZREMBu do ul. Zaroślak, będzie odtworzony przez Gdański
Sandomierską
Zarząd Dróg i Zieleni w ramach wiosenno-letniego odtwarzania znaków poziomych, w pierwszej kolejności przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych (sucha nawierzchnia jezdni i temperatura +100C) tj. kwiecień-maj br.
Mariusz
wycinki drzew na prywatnej 14.02.17 Wprowadzone w ustawie o ochronie przyrody zmiany łagodzą dotychczas obowiązujące prawo w tym zakresie. Osoby
Andrzejczak
działce bez konieczności
fizyczne mogą usuwać bez zezwolenia drzewa i krzewy z terenu nieruchomości stanowiących ich własność na cele
uzyskania zezwolenia
niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej (z wyjątkiem terenów leśnych Ls, drzew/krzewów gatunków prawem
chronionych – na podstawie odrębnych przepisów). W przypadku usuwania drzew z terenów wpisanych do rejestru zabytków,
zamiar wycinki drzew należy skonsultować z wojewódzkim konserwatorem zabytków, aby nie naruszyć zapisów ustawy o
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Dotyczy to obszaru zespołu pocysterskiego w Oliwie oraz obszaru Głównego
Miasta. Również wycinkę drzew na terenach objętych ochroną konserwatorską należy konsultować z Miejskim
Konserwatorem Zabytków. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolniono także rolników, którzy usuwają drzewa w celu
przywrócenia gruntów rolnych do użytkowania rolniczego. Zmiany przepisów o ochronie przyrody nie dają podstaw prawnych
7
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Lukasz Hamadyk
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Łukasz Hamadyk
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Łukasz Hamadyk
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Łukasz Hamadyk

25/17

Marek Bumblis

26/17

Dorota Dudek

do zaostrzenia jakichkolwiek zapisów ustawy w uchwale Rady. Na ich podstawie nie można również wprowadzić
miejscowego prawa przeciwdziałającego niekontrolowanej wycince drzew przez osoby fizyczne na terenach przeznaczonych
pod inwestycje. Z zapisów ustawy jednoznacznie wynika, ze rada gminy, może jedynie dodatkowo złagodzić obowiązujące
przepisy na rzecz mieszkańców (zmniejszyć wysokość stawek opłat za wycinkę; poszerzyć katalog drzew, na usunięcie
których nie jest wymagane zezwolenie; poszerzyć katalog drzew, za usunięcie których nie nalicza się opłat na terenie miasta).
20.02.17 Z chwilą nastania sprzyjających warunków atmosferycznych (po ustąpienie warunków zimowych) Gdańskie Wody Sp. z o.o
w terminie do 17 marca br. wykona remont studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w jezdni ul. Leszczyńskich.

20.02.17 Po ustaniu warunków zimowych rozpoczną się prace związane z przebudową chodnika wzdłuż ul. Hallera na odcinku od ul.
Trubadurów do ul. Klinicznej. Zakładają one całkowitą modernizację chodnika i drogi rowerowej z jednoczesnym
zabezpieczeniem ich słupkami przed wjazdem samochodów. Wzdłuż jezdni (z wyjątkiem bezpośredniego sąsiedztwa
przejścia dla pieszych przy ul. Konarskiego) zostanie wygospodarowany pas umożliwiający postój pojazdów.
stałej zmiany trasy linii
20.02.17 Zarząd Transportu Miejskiego zwróci się do Rad Dzielnic Nowy Port, Letnica i Młyniska w sprawie stałej zmiany trasy linii nr 7
tramwajowej nr 7
(Łostowice Świętokrzyska – Nowy Port/Zajezdnia Nowy Port). Decyzja o pozostawieniu na stałe tymczasowej („remontowej”)
trasy, zostanie podjęta po konsultacjach z zainteresowanymi radami.
zniesienia strefy parkowania 20.02.17 W związku ze złożonością problemu odpowiedź zostanie udzielona do 6 marca 2017 r.
w okolicy Hospicjum im.
ks. Dutkiewicza
tablicy informacyjnej na
21.02.17 Biuro Prezydenta ds. Kultury przygotowuje projekt oznaczania w przestrzeni miasta miejsc posiadających wartość historyczną
budynku Domu Kultury na
lub związanych z historycznymi postaciami. Możliwe jest oznaczenie budynku przy ul. Stryjewskiego 25 po otrzymaniu od
Stogach (dawna restauracja
Rady Dzielnicy Stogi informacji jakie znaczenie historyczne posiada to miejsce oraz propozycji treści informacji, która miałaby
„Jachtowa”)
znaleźć się na tabliczce.
postawienia napisu
21.02.17 Zarząd Portu Morskiego w 2016 roku wraz z Stowarzyszeniem Architektów Polskich o/Gdańsk rozstrzygnął konkurs pn. „
„Gdańsk” przy wejściu do
Otwarty konkurs na opracowanie koncepcji estetyzacji frontów wodnych Martwej Wisły wraz z propozycją przekształceń
wskazanych fragmentów stref nadwodnych portu”. W konkursie zwyciężyła praca, w której na zachodnim falochronie na
portu w okolicy mola
zachodniego w Nowym
usypanym sześciometrowym kopcu porośniętym trawą pojawia się napis na szczycie „Port Gdańsk”. Planowany napis stanie
Porcie
się częścią perforowanej elewacji nowoprojektowanego budynku, w nocy ten element identyfikacji miejsca będzie
podświetlany.
wykonania prac
21.02.17 Prace utrzymaniowe w drzewostanie (usunięcia suchych gałęzi w koronach i odrostów korzeniowych) wzdłuż ulic Kamienna
pielęgnacyjnych drzew
Grobla i Dobra wykonane zostaną do dnia 28 lutego 2017 r.
wzdłuż ul. Kamienna Grobla
i Dobra.
informacji o przetargu na
22.02.17 Postępowanie na „Świadczenie usług transportowych na potrzeby Urzędu Miejskiego” zostało przeprowadzone zgodnie
usługi transportowe
z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska Nr 520/14 z 6 maja 2014 r w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych
samochodem ciężarowym
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku. Jest to postępowanie o wartości nieprzekraczającej wyrażonych w złotych równowartości
na potrzeby Urzędu na rok
kwoty 30 000 EURO, wyłączonych z ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zgodnie z ww. Zarządzeniem, zapytanie ofertowe
2017
należało skierować do minimum 3 oferentów. Wysłano zapytanie, wraz z wymaganiami dotyczącymi warunków, jakie
powinien spełniać pojazd i wzorem umowy do 4 firm znalezionych na stronach internetowych. Wpłynęły 3 oferty. Wybrano
ofertę najkorzystniejszą cenowo - AUTO-TRANSPORT Ryszard Falkiewicz za kwotę 132 840 zł brutto. O wynikach
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29/17

Łukasz Hamadyk

30/17

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

poinformowano wszystkich, którzy złożyli oferty. Dokumentacja z przeprowadzonego postępowania znajduje się w Wydziale
Kadr i Organizacji.
podjęcia działań socjalnych 22.02.17 Z poczynionych ustaleń dokonanych przez pracowników socjalnych Centrum Pracy Socjalnej 1 (CPS 1) Miejskiego Ośrodka
i mediacyjnych ze strony
Pomocy Rodzinie wynika, iż w jednym lokalu przy ul. Kochanowskiego zamieszkują dwa spokrewnione małżeństwa w
MOPR we Wspólnocie
młodym wieku, każde z nich z jednym dwuletnim dzieckiem, mieszkanie położone poniżej zajmują państwo w średnim wieku
Mieszkaniowej przy ul.
oraz dorosła córka - studentka. Pomiędzy lokatorami tych dwóch mieszkań trwa wzmożony konflikt sąsiedzki, który od jesieni
Kochanowskiego
ubiegłego roku zdecydowanie się nasilił. Główną przyczyną konfliktów są wzajemne pretensje i oskarżenia. Lokatorzy
mieszkania poniżej zarzucają sąsiadom „z góry” uporczywe zakłócanie porządku domowego poprzez emitowanie hałasu
(słuchanie głośnej muzyki, bieganie i zabawy dzieci – również w godzinach nocnych, stukanie i wydawanie innych odgłosów,
przenikających przez cienkie stropy budynku) oraz niestosowanie się do ogólnie przyjętych w domu zwyczajów. Mieszkańcy
lokalu powyżej skarżą się na nękanie ze strony sąsiadów, nieustanne uwagi pod ich adresem, „nasyłanie” Policji,
nietolerancyjność i brak zrozumienia dla potrzeb małych dzieci. Ponadto posądzają sąsiadów o złośliwe
i nieżyczliwe zachowania. Według nich konflikt ten ma charakter „różnicy pokoleń”. Konflikt nie dotyczy wszystkich
mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej Kochanowskiego a obejmuje tylko 4 lokale. W dniu 15 lutego 2017 r. odbyło się
spotkanie Wspólnoty Mieszkaniowej, na którym był również obecny właściciel lokalu nr 7 (udostępnia on lokal swoim
dzieciom) i obiecał włączyć się w rozwiązanie konfliktu. Funkcjonariusze Policji potwierdzili, iż w związku z toczącym się
sporem wpływają do nich od różnych stron konfliktu zgłoszenia oraz zawiadomienia dotyczące popełnienia wykroczenia.
Sprawy są prowadzone przez III Komisariat Policji w Gdańsku. Na podstawie obserwacji poczynionych w środowisku
domowym pracownicy socjalni CPS 1 nie stwierdzili objawów dysfunkcji rodzin z dziećmi (mieszkanie powyżej). Nikt nie
podnosił, aby w rodzinach tych występował problem nadużywania alkoholu, stosowania przemocy lub bezradności
opiekuńczo–wychowawczej. Rodziny nie wymagają oraz nie oczekują pomocy finansowej ani rzeczowej ze strony MOPR.
W toku prowadzonych rozmów ustalono, iż strony konfliktu są zainteresowane osiągnięciem porozumienia. Pracownicy
socjalni rozpoczęli działania zmierzające w kierunku skierowania rodzin na mediacje z ramienia MOPR. W najbliższym czasie
uczestnicy sporu zostaną zaproszeni na spotkanie informacyjne z mediatorem.
wyboru przez mieszkańców 27.02.17
ostatecznego kształtu
projektu dotyczącego
ułożenia z liter nazwy
Gdańsk
wsparcia działań
27.02.17
mieszkańców w walce z
„Port Service”
uruchomienia autobusu
27.02.17
rozwożącego zimą gorące
posiłki, napoje i odzież
zimową.
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31/17

Przemysła Ryś

32/17
33/17

Wojciech
Błaszkowski
Łukasz Hamadyk

34/17

Łukasz Hamadyk

35/17

Łukasz Hamadyk

36/17

Agnieszka
Owczarczak
Beata Wierzba

37/17

Łukasz Hamadyk

38/17

Łukasz Hamadyk

39/17

Łukasz Hamadyk

40/17

Adam Nieroda

41/17

Łukasz Hamadyk

zachowania nazwy
ul. Dąbrowszczaków
wymiany bojlera w lokalu
przy ul. Mickiewicza 33
usunięcia dzikiego lokatora
z piwnicy bloku przy
ul. ks. Góreckiego
udostępnienia umowy
zawartej przez miasto z
firmą POLAN
tablicy informacyjnej na
budynku, w którym mieszkał
Jerzy Samp
zagospodarowania terenu
zewnętrznego przy
przedszkolu nr 51 przy
ul. Piastowskiej
tablicy informacyjnej na
budynku dawnej restauracji
i klubu „Wiking” w Nowym
Porcie
tablicy informacyjnej na
budynku dawnego „Strand
Hotelu” w Brzeźnie
tablicy informacyjnej na
budynku dawnej Polonijnej
Szkoły Powszechnej
w Brzeźnie
montażu oświetlenia
i monitoringu w okolicach
Cmentarza Żydowskiego na
Chełmie
tablicy informacyjnej na
budynku w którym mieszkał
Franciszek Dąbrowski

27.02.17
27.02.17
27.02.17

27.02.17

27.02.17 Biuro Prezydenta ds. Kultury uwzględni w swoich planach zadanie umieszczenia tabliczki upamiętniającej mieszkanie
zmarłego historyka i pisarza Jerzego Sampa przy ul. Trakt Św. Wojciecha 78.
27.02.17

1.03.17

1.03.17

1.03.17

2.03.17

2.03.17

Biuro Prezydenta ds. Kultury podejmie się umieszczenia tabliczki upamiętniającej mieszkanie obrońcy Westerplatte, Franciszka
Dąbrowskiego przy ul. Oliwskiej. Życiorys komandora Dąbrowskiego budzi niekiedy sporo emocji, pewne szczegóły wymagają dokładnego
zbadania. Potwierdzenie, czy faktycznie, a jeśli tak, to w jakich latach zamieszkiwał on pod tym adresem będzie możliwe po
skontaktowaniu z jego córką, tym bardziej, że wskazany budynek jest dość długi i posiada kilka niezależnych wejść, a tabliczkę trzeba
umieścić w miejscu możliwie najbliższym faktycznego mieszkania komandora Dąbrowskiego.
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42/17

43/17

44/17

Emilia Lodzińska ustawienia na ul. Wajdeloty 2.03.17
słupków uniemożliwiających
wjazd samochodom na
chodnik
Andrzej
ustawienia ławek dla
6.03.16
Kowalczys
pasażerów w sąsiedztwie
przystanku autobusowego
Zaspa-Szpital
Andrzej
rozszerzenia działań
6.03.17
Kowalczys
rewitalizacyjnych o skwer
w bezpośrednim
sąsiedztwie Baszty Białej
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