Zapytania RMG – 31 sierpnia 2017 r. (kadencja 2014-2018)
W sprawie

Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

Nr

Wnioskodawca

Odpowiedź

54/17

Marek Bumblis

oświetlenia przy ul.
Powalnej

04.07.17 18.07.17 Budowa oświetlenia przy ul. Powalnej na odcinku od ul. Mostek do ul. Głębokiej jest planowana do realizacji w
ramach programu budowy oświetlenia „Jaśniejszy Gdańsk” w roku 2019.

55/17

Beata
Dunajewska

harmonogramu realizacji
budowy kolumbarium
w Nowym Porcie

04.07.17 18.07.17 Budowa kolumbarium w Nowym Porcie nie może zostać zrealizowana. Powodem jest negatywna opinia
Państwowego Inspektora Sanitarnego i Rzeczoznawcy ds. sanitarnohigienicznych dotycząca lokalizacji
kolumbarium na cmentarzu przy ul. Góreckiego 12. W następstwie negatywnej opinii zawarty został aneks do
umowy koncesji, w świetle którego lokalizacja kolumbarium w Nowym Porcie została anulowana. Etap prac
budowlanych na terenie Miasta w postępowaniu koncesyjnym został zakończony, a realizacja umowy koncesji jest
na etapie eksploatacji.

56/17

Adam Nieroda

terminu zakończenia
06.07.17 20.07.17 LC CORP INVEST VIII Sp. z o.o., który pierwotnie przewidywał zakończenie robót umożliwiających przywrócenie
remontu ul. Niepołomickiej
ruchu dwukierunkowego na odcinku ul. Niepołomickiej objętym robotami na 30.06.2017 r., wystąpił o przedłużenie
zezwolenia na prowadzenie robót do 30.07.2017 r. Opóźnienie w robotach wynika z konieczności: zmiany trasy
projektowanego wodociągu w ul. Niepołomickiej, który po wytyczeniu okazał się przebiegać pod projektowanym
krawężnikiem jezdni; zmiany projektu w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, której wysokość posadowienia
winna umożliwiać przejęcie ścieków z istniejącej zabudowy mieszkaniowej; zachowania chronionego drzewostanu
i związanej z tym zmiany lokalizacji studni kanalizacji sanitarnej, a także zaprojektowania i wykonania muru
oporowego. Decyzję o pozwoleniu na budowę wydano 8 lat temu, zwiększony został również zakres robót
drogowych wynikający z intensywnego użytkowania drogi znajdującej się na trasie i w obszarze permanentnego
placu budowy. W związku z powyższymi faktami wyrażono zgodę na przedłużenie terminu do 30.07.2017 r.

57/17

Beata
Dunajewska

harmonogramu realizacji
inwestycji na Stogach

06.07.17 20.07.17 Odwodnienie podwórek: W dniu 05.04.2017r. zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z
pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach odwodnienia podwórek w dzielnicy Stogi. Termin wykonania
dokumentacji określono na dzień 06.10.2017r. Realizacja zadania będzie wymagała pozwolenia na budowę.
GZNK będzie uczestniczył wraz z DRMG w realizacji zadania w zakresie prac związanych z zagospodarowaniem
terenu. Zakres rzeczowy jest uzależniony od środków finansowych jakie będą mogły być zabezpieczone w
budżecie Miasta w roku 2018.
Remont ul. Hożej - modernizacja drogi dojazdowej do DPS „Ostoja”: Zlecono opracowanie dokumentacji
projektowej na modernizację ul. Hożej (na odcinku od ul. W. Stryjewskiego do ul. Tamka) z terminem jej
przygotowania do 30 sierpnia 2017 r. Prace budowlane z uwagi na konieczność ich koordynacji z robotami GIWK
(kanalizacja sanitarna) są planowane na rok 2018 r.
Remont torowiska na ul. Stryjewskiego: Przebudowa infrastruktury tramwajowej w ul. Budzysza, Stryjewskiego
i Nowotnej jest jednym z zadań Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej - etap IV A. W chwili obecnej kończy
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się proces pozyskania dokumentacji projektowej, a rzeczowa realizacja zadania zależy od podpisania umowy
o dofinansowanie na GPKM IV A. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest we wrześniu 2017 roku.
Zgodnie z harmonogramem prace mają się rozpocząć w IV kw. 2017 roku i potrwać do IV kw. 2018 roku.
58/17

Mariusz
Andrzejczak

podłączenia mieszkańców 07.07.17 21.07.17 W drodze bocznej od ul. Wenus (w rejonie ul. Wenus 43a, 43c) Gdańska Infrastruktura Wodociągowoul. Wenus w Osowie do
Kanalizacyjna wybudowała, w ramach Gdańskiego projektu wodno-ściekowego II, kanalizację sanitarną wraz
sieci GIWK
z przyłączami umożliwiającą podłączenie wszystkich posesji tam zlokalizowanych. Ze względu na obowiązujące
w tym czasie zasady dofinansowania projektów unijnych, nie zrealizowano równolegle budowy sieci
wodociągowej. Dla posesji zlokalizowanej na działce 191/17, wydano warunki techniczne, które umożliwiają jej
właścicielowi projektowanie i budowę wodociągu (samodzielnie lub z sąsiadami z tej ulicy, znajdującymi się w
takiej samej sytuacji). Wodociąg ten po jego wybudowaniu zostanie wykupiony przez GIWK. Zasady Wykupu
Inwestorskich Odcinków Sieci wod.-kan. przez GIWK zamieszczone są na stronie internetowej www.giwk.pl.
W sąsiedniej równoległej drodze bocznej, zlokalizowanej na wysokości posesji ul. Wenus 45, nie ma ani sieci
wodociągowej, ani kanalizacyjnej. Właściciele działek 191/21 oraz 191/22, podpisali już z GIWK umowę na wykup
sieci po ich wybudowaniu. Aktualnie GIWK nie ma w swoim planie inwestycyjnym rozbudowy sieci wod.-kan.
w drogach bocznych od ul. Wenus. W takich sytuacjach, wspierane są inicjatywy budowy sieci wod.-kan. przez
prywatnych inwestorów właśnie poprzez program wykupu Inwestorskich Odcinków Sieci wod.-kan. przez GIWK.
GIWK planuje budowę następujących sieci wod.-kan. w Osowie, Matarni i Kokoszkach:
− budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowy Świat na odcinku: od ul. Nowy Świat 11c/22c do ul. Nowy Świat
19/30 (realizacja: IV kwartał 2019r.);
− budowa sieci wodociągowej w ul. Planetarnej (realizacja: koniec roku 2017 na odcinku od ul. Nowy Świat do
przejazdu kolejowego, w roku 2018 realizacja odcinka do granicy Gminy Miasta Gdańsk z Gminą Żukowo).
− budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Synów Pułku (realizacja IV kwartał 2019r.).
− budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Nowej Inżynierskiej, Egiertowskiej i Gostyńskiej (realizacja 2018r.);
− budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Charzykowskiej i Łapalickiej (realizacja
2019r.);
− budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Karlikowskiej (realizacja 2019r.).
Ponadto, Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach inwestycji „Budowa układów drogowych wraz
z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II w Gdańsku - Osowej etap II” budować będzie:
wodociąg wzdłuż nowego przebiegu ul. Nowy Świat od skrzyżowania z ul. Zeusa do ul. Wodnika oraz kanał
sanitarny w ul. Zeusa o długości ok. 100 m od ul. Cerery w stronę ul. Junony (realizacja koniec 2017r.).

59/17

Beata
Dunajewska,
Teresa
Wasilewska

procedur odławiania
i leczenia chorych dzikich
zwierząt

14.07.17 28.07.17 Każdy mieszkaniec Gdańska może zgłosić zdarzenie z udziałem dzikich zwierząt do: Straży Miejskiej
(całodobowe interwencje na terenie miasta), Dyżurnego Inżyniera Miasta, Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego (szczególnie dot. rannych dużych zwierząt lub/oraz odławiania zwierząt zagrażających
mieszkańcom, np. dziki, wilki, lisy, itp.), Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” (szczególnie
dot. ptaków i drobnych ssaków - można również zostawić chore zwierzę po uprzednim umówieniu się) lub
dostarczyć (i bezpłatnie pozostawić) chore zwierzę w Lecznicy Weterynaryjnej. W odpowiedzi podano również
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dane kontaktowe do wymienionych podmiotów. Z uwagi na zagrożenie dla ludzi jakie może być związane
z kontaktem z dzikimi zwierzętami oraz przypadki nieuzasadnionych interwencji mieszkańców, szczególnie
dotyczące małych zwierząt, piskląt i tzw. podlotów - przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skonsultować
się z którymś z ww. podmiotów. W sprawie pomocy ptakom i drobnym ssakom w roku bieżącym Miasto podpisało
umowę z Pomorskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Ostoja” na realizację zadania pod tytułem: „Pomoc
weterynaryjna, rehabilitacja oraz opieka nad dzikimi ptakami i drobnymi ssakami pochodzącymi z terenu Gminy
Miasta Gdańska”. Umowa z Ośrodkiem Ostoja została zawarta po raz drugi i wygasa 31.12.2017 r. Zwierzęta
dzikie, w tym podlegające ochronie prawnej są własnością skarbu państwa, a nad ich dobrostanem czuwa
wojewoda – w tym wypadku Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Udział Miasta w procesie pomocy dzikim
zwierzętom jest wobec powyższego dobrowolny i wynika z szacunku dla przyrody oraz mieszkańców. Plany
otwarcia w Gdańsku własnego szpitala lub ośrodka leczniczego dla dzikich zwierząt były analizowane w latach
ubiegłych. Z uwagi na bardzo wysoki koszt budowy, wysokie koszty utrzymania ośrodka, a przede wszystkim brak
bezpośredniej delegacji prawnej decyzja o budowie nie została podjęta.
60/17

Marek Bumblis

przeniesienia Alei Gwiazd 14.07.17 28.07.17 Autorami projektu utworzenia Alei Gwiazd są kibice Lechii, którzy kontynuują tę tradycję od wielu lat. W celu
Lechii Gdańsk ze stadionu
zrealizowania pomysłu przeniesienia Alei Gwiazd Lechii Gdańsk z ul. Traugutta na ul. Pokoleń Lechii Gdańsk
przy ul. Traugutta na
kibice Lechii powinni podjąć rozmowy z operatorem stadionu Energa Gdańsk.
stadion w Letnicy
budowy sygnalizacji
20.07.17 03.08.17 Kwestia bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulic Beethovena i Kurpińskiego była przedmiotem
świetlnej na skrzyżowaniu
szczegółowych wielokryterialnych analiz poczynionych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. W ich wyniku
ul. Beethovena i ul.
stwierdzono, że sygnalizacja świetlna nie będzie najbardziej optymalną formą poprawy bezpieczeństwa. Z uwagi
Kurpińskiego
na fakt, że największe zagrożenie dotyczy przechodzenia pieszych przez jezdnię ulicy Beethovena stwierdzono,
że najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie budowa azylu dla pieszych łącznie z przesunięciem przejścia
bliżej przystanków autobusowych. Stosowny projekt został przez GZDiZ przygotowany i zostanie zrealizowany.

61/17

Piotr
Gierszewski

62/17

Anna Wirska

braku odpowiedzi na
interpelację Nr 160/17

21.07.17 04.08.17 Odpowiedź na interpelację Nr 160/17 w sprawie przedłużenia z Gdańskim Klubem Sportowym „Korsarz” umowy
najmu lokalu przy ul. Grunwaldzkiej 53 udzielono 20 lipca br.

63/17

Anna Wirska

koncepcji
zagospodarowania lokalu
przy al. Grunwaldzkiej 53

31.07.17 14.08.17 Koncepcja zagospodarowania lokalu przy al. Grunwaldzkiej 53 nie uległa zmianie. Umowa użyczenia dla
Gdańskiego Klubu Sportowego Korsarz wygasła 19 lipca 2017 r. Lokal zostanie przeznaczony na potrzeby
organizacji pozarządowej.

64/17

Emilia
Lodzińska

odmalowania kamienic
przy ul. Chlebnickiej

03.08.17 17.08.17 Wydział Gospodarki Komunalnej podjął działania mające na celu uruchomienie kolejnej edycji konkursu nadania
dekoracji artystycznych zespołowi kamienic w obszarze Głównego Miasta, organizowanego od 2013r. Właściciele
nieruchomości przy ul. Chlebnickiej nie zgłosili swojego zainteresowania udziałem w poprzednich edycjach
projektu. Partnerami są wspólnoty mieszkaniowe, które zgłosiły chęć uczestniczenia w procesie zmiany wizerunku
swoich kamienic przedstawiając uchwałę o wykonaniu remontu elewacji oraz posiadające zabezpieczone środki
na ten cel. Elewacje do projektu wyłaniane są na zasadzie ciągłości pierzei, aby uzyskać całe ciągi
wyremontowanych elewacji obok siebie oraz aby usprawnić prace remontowe. Mobilizuje to sąsiadujące ze sobą
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wspólnoty mieszkaniowe chętne do wzięcia udziału w projekcie do nawiązania współpracy i wspólnego zgłaszania
się do projektu. Wspólnota zostanie ponownie poinformowana o możliwości udziału w konkursie przez
Pełnomocników reprezentujących Miasto podczas rocznych zebrań Wspólnot Mieszkaniowych.
65/17

Mariusz
Andrzejczak

niepoprawnej
modernizacji ul.
Maciejkowej na
Kokoszkach

03.08.17 17.08.17 Z uwagi na brak kanalizacji deszczowej w ulicy Maciejkowej, zakres prac modernizacyjnych ograniczył się do
tymczasowego utwardzenia nawierzchni gruntowej płytami YOMB. Ze względu na różne wysokościowo
posadowienie budynków, dostosowano niweletę do istniejącego zagospodarowania terenów przyległych. Brak
docelowego projektu ulicy, który określałby szczegółowo wysokość jezdni. Do końca sierpnia 2017 r. pobocze
jezdni na wysokości dojścia i dojazdu do posesji Maciejkowa 7 i 9 zostanie utwardzone kruszywem łamanym.

66/17

Mariusz
Andrzejczak

uciążliwych zapachów
03.08.17 17.08.17 Spółka SNG w dniach 01.08. - 05.08.2017 sprawdziła drożność kolektora – zatorów nie stwierdzono; sprawdzono
w okolicach
kompletność pokryw na włazach; umieszczono nautralizatory zapachowe w pierwszych 4 studniach kolektora
ul. Cementowej 8, 10, 12,
Morena (licząc od komory rozprężnej), m.in. na wysokości budynków przy ul. Cementowej 4, 8, 8a, 10, a włazy
14, 16 na Kokoszkach
tych studni zostały doraźnie uszczelnione materiałem nieprzepuszczalnym; pobrano próby ścieków do badań badania kontrolne nie wskazały na pogorszenie jakości ścieków w stosunku do wartości średnich. W dniu
07.08.2017 przyjęto zgłoszenie o zapadnięciu terenu na trasie kolektora Morena, na pierwszym odcinku od
komory rozprężnej. Teren został zabezpieczony, a w dniach 08-09.08.2017 usunięto awarię kolektora. Na temat
podjętych działań SNG telefonicznie udzielało informacji przedstawicielce Rady Dzielnicy. Wyjaśniono
okoliczności zdarzenia oraz sposób postępowania. Równocześnie udzielano informacji w mediach
społecznościowych.

67/17

Mateusz
Skarbek

prac utrzymaniowych na
estakadzie przy Bramie
Żuławskiej

03.08.17 17.08.17 Rozpoczęcie prac utrzymaniowych na estakadzie przy Bramie Żuławskiej planowane jest na lata 2018/2019.
W zależności od wielkości środków prace obejmować będą całkowitą lub częściową wymianę warstwy ścieralnej
jezdni na estakadzie. Graffiti zostanie usunięte w czasie tego remontu.

68/17

Anna Wirska

przyczyny zbyt szybkiego
ściągnięcia flag
państwowych w dniu
1.08.2017

04.08.17 18.08.17 Zdejmowanie flag odbywa się ze względów bezpieczeństwa w godzinach wieczornych, kiedy natężenie ruchu
drogowego jest najmniejsze. Ze względu na zapowiadane intensywne opady deszczu w nocy z 1.08 na
2.08.2017r. Wykonawca odpowiedzialny za flagowanie podjął decyzję o rozpoczęciu ich zdejmowania po godz.
20.00, a samo zdejmowanie ok.1500 flag trwało do godz. 00:30. Jednocześnie dokonano zmiany dekoracji na flagi
Lechii Gdańsk (ok. 300 szt.), której mecz planowany był na najbliższy weekend. Wykonawca odpowiada za
zawieszanie, zdejmowanie i magazynowanie flag. Zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, aby nie dopuścił
do podobnej sytuacji w przyszłości oraz zdyscyplinował Wykonawcę w tym zakresie.

69/17

Mateusz
Skarbek

monitoringu Parku
Oruńskiego w ramach
rewitalizacji

17.08.17 30.08.17 Zakres obecnie realizowanego III etapu rewaloryzacji parku obejmuje zainstalowanie 11 kamer (9 stacjonarnych, 2
obrotowych) rozmieszczonych przy alejkach parkowych tak, żeby swoim zasięgiem obejmowały obszar całego
parku. Strefę wejściową od strony ulic Nowiny i Raduńskiej (z placem zabaw) będą monitorować 4 kamery, strefę
środkową parku 5 kamer, strefę przy amfiteatrze 2 kamery. Obraz z monitoringu będzie przesyłany i zapisywany
w komisariacie policji przy ul. Platynowej. Umowny termin zakończenia prac III etapu – 15 listopada br.
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70/17

Łukasz
Hamadyk

rozbiórki samowoli
28.08.17 30.08.17 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zobowiązał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 do
budowlanej na terenie
przedłożenia do 31.10.2017 r. ekspertyzy technicznej rozbudowanej części budynku (byłej stołówki) wraz
Miejskiego Ośrodka
z uzgodnieniem Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku. Do chwili obecnej ekspertyza nie została
Szkolno-Wychowawczego
przedłożona. Dalsze czynności w przedmiotowej sprawie nadzór budowlany podejmie po przedłożeniu ww.
Nr 2 w Nowym Porcie
ekspertyzy lub po upłynięciu terminu na jej złożenie.

71/17

Jerzy Milewski

przekazania informacji nt. 28.08.17 30.08.17 W odpowiedzi zysk/stratę i rentowność spółek z udziałem Miasta za rok 2016 przedstawiono w formie
sprawozdań finansowych
tabelarycznej. Miasto głosowało za podziałem zysku za rok 2016 w spółkach Saur Neptun Gdańsk oraz Gdańskie
spółek z udziałem Gminy
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. W pozostałych Spółkach zysk był przeznaczany na kapitał zapasowy lub
Miasta Gdańska za 2016r.
rezerwowy (nie wypłacano dywidendy). W odpowiedzi przedstawiono wysokość zysku przeznaczonego na
dywidendę w GPEC sp. z o.o. i SNG S.A. oraz wysokość należnej i otrzymanej dywidendy przez Miasto od
poszczególnych spółek. Środki uzyskane przez Gdańsk z tytułu dywidendy są dochodami budżetowymi Miasta i
nie są bezpośrednio powiązane z konkretnymi wydatkami Miasta. Miasto przeznaczy w 2017r. na
dokapitalizowanie Spółek kwotę 79.695.000 zł. Środki ujęte są w budżecie Miasta na rok 2017. Nie przewiduje się
udzielenia dopłat/pożyczek dla spółek z udziałem Miasta.
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