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W sprawie

Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

Nr

Wnioskodawca

Odpowiedź

78/17

Marek Bumblis

platformy dla
22.09.17 27.09.17 Platformy pochyłe w tunelu przy Dworcu PKP są dostępne dla osób niepełnosprawnych za każdym razem po
niepełnosprawnych w
wywołaniu obsługi za pomocą przycisku znajdującego się przy platformie. W ostatnim okresie nie odnotowano
tunelu koło dworca PKP
zgłoszeń, że występują problemy z korzystaniem z powyższych platform. Za każdym razem w przypadku
oraz wprowadzenia dla
problemów w korzystaniu z platform można zgłosić zaistniałą sytuację telefonicznie do Inżyniera Miasta pod nr tel.
osób niepełnosprawnych
58 52-44-500. Uchwała Nr XXXV/988/09 RMG z dnia 23 kwietnia 2009 r., która reguluje wysokość opłat oraz
ulg na przejazdy środkami
określa zakres uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych środkami miejskiej komunikacji zbiorowej nie
komunikacji miejskiej
przewiduje prawa do udzielania ulg innych niż w niej przewidziane. Nie przewiduje się również rozszerzenia
katalogu tych ulg z uwagi na brak możliwości finansowych budżetu Miasta. Do ustalania ulg na przejazdy
środkami komunikacji miejskiej na terenie Gdańska uprawniona jest Rada Miasta. Wysokość opłat nie jest
regulowana na gruncie ustawowym powierzając wskazane uprawnienie samorządom. Możliwość udzielania ulg na
przejazdy przez Radę ma wyłącznie charakter fakultatywny, a więc zależny od uznania samego organu. Jedyny
wymóg wprowadzenia przez Rady obowiązkowych ulg na przejazdy został wprowadzony przepisami prawnymi dla
następujących grup osób:
− studenci uczący się na studiach pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich
uczelni wyższych publicznych i niepublicznych bez względu na wiek, kombatanci i osoby, które podlegały
represjom wojennym i okresu powojennego oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych - w
wysokości 50%,
− posłowie i senatorowie, inwalidzi wojenni i wojskowi, a także przewodnik towarzyszący inwalidzie zaliczonemu
do I grupy inwalidzkiej - w wysokości 100%.
Niewprowadzenie ulg dla osób powyżej 30 roku życia posiadających legitymację osoby niepełnosprawnej, nie
prowadzi w żaden sposób do naruszenia art. 32 Konstytucji, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami usługi
przewozowe mają charakter odpłatny zaś Rada jest uprawniona do pobierania opłat za przejazd środkami
komunikacji miejskiej w wysokości cen maksymalnych z zachowaniem ustawowego obowiązku udzielenia ulg
wyłącznie wobec wymienionych powyżej osób. Nie można mówić o ewentualnym naruszeniu przez Radę zasad
równości, gdyż ze względu na fakultatywność oraz dobrowolność ustalania przez Radę ulg wobec osób nie
objętych ulgami ustawowymi, nie udzielenie ulgi na rzecz nie objętych nimi osób jest decyzją w pełni zgodną z
prawem oraz wydaną w granicach prawa.

79/17

Łukasz
Hamadyk

cen za lokale użytkowe
dla organizacji
pozarządowych

29.09.17 13.10.17 Gospodarka komunalnymi lokalami użytkowymi prowadzona jest w oparciu o Uchwałę Nr XXXIV/1045/05 RMG z
dnia 13.01.2005r. w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich
płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe. Zgodnie z powyższą uchwałą wskazane podmioty,
prowadzące działalność nie zarobkową mogą wynajmować lokale użytkowe na preferencyjnych warunkach w
trybie bezprzetargowym w wysokości 10% stawki bazowej, która w 2017 roku wynosi 28,24 zł/m² (netto), pod
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warunkiem przyjęcia do realizacji obowiązków w zakresie technicznego utrzymania i remontu lokalu. Wysokość
stawek bazowych na następny rok kalendarzowy ustalonych na podstawie przeprowadzonego badania rynku,
podlega ogłoszeniu przez Prezydenta w formie zarządzenia najpóźniej w czwartym kwartale roku
poprzedzającego.
80/17

Agnieszka
Owczarczak

projektów, których
29.09.17 13.10.17 Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu (KIGB) jest organizacją zrzeszającą blisko 110 firm bursztynniczych.
realizatorem była Krajowa
Prowadzi swoją działalność od niemal 20 lat i aktywnie współpracuje z władzami Miasta. Jej siedzibą jest Gdańsk,
Izba Gospodarcza
będący kolebką sztuki artystycznej z bursztynu. Izba zajmuje się promocją Gdańska oraz swoich członków
Bursztynu
poprzez popularyzowanie i promocję bursztynu bałtyckiego na całym świecie. W 2000 roku wspólnie z
Prezydentem Miasta była inicjatorem powstania Muzeum Bursztynu w Gdańsku. Od 2005 roku aktywnie
współpracuje z władzami miasta w ramach projektu Gdańsk - Światowa Stolica Bursztynu. W latach 2012- 2015
Izba wchodziła w skład konsorcjum „Bursztyn. Skarb Polski”, które realizowało program promocji branży jubilersko
- bursztynniczej ze środków Ministerstwa Gospodarki na łączną kwotę blisko 7 milionów złotych. W ramach
konsorcjum Izba realizowała cykliczne działania organizowane wspólnie z miastem Gdańsk, takie jak
międzynarodowe warsztaty bursztynnicze i projekt Trendbook. Była odpowiedzialna za przeprowadzenie kampanii
promocji bursztynu bałtyckiego z Gdańska i Polski w prasie konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych, Chinach,
Niemczech i we Włoszech. Łącznie ukazało się 50 kolorowych ogłoszeń prezentujących prace z bursztynem
pomorskich projektantów i twórców w takich czasopismach jak Financial Times czy South China Morning Post.
Łączny koszt kampanii w latach 2012- 2015 wyniósł blisko 2 miliony złotych a Izba otrzymała od Ministerstwa
Gospodarki 100 % refundację kosztów jego realizacji. W odpowiedzi przedstawiono działania jakie w latach 2015 2017 Krajowa Izba Gospodarcza Bursztynu wykonała we współpracy z miastem Gdańsk oraz poniesione koszty.
W 2008 roku (KIGB) wspólnie z Gdańskiem zainicjowała w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) opracowanie polskiej normy na bursztyn bałtycki. Miasto przeznaczyło środki na przygotowanie i opracowanie
projektu normy na łączną kwotę 19 150 złotych brutto. KIGB na podstawie umowy z Miastem przygotowała
opracowanie, stanowiące podstawę do napisania normy własnej na bursztyn bałtycki przez prawnika
rekomendowanego przez PKN. Izba zorganizowała i pokryła koszty prac grupy eksperckiej wyłonionej z
przedstawicieli stowarzyszeń i organizacji branżowych oraz wniosła wszelkie należne opłaty w PKN. KIGB
zajmowała się przygotowaniem próbek bursztynu, zleceniem i nadzorowaniem badań laboratoryjnych, powołała
15-osobową reprezentatywną dla środowisk bursztynniczych i jubilerskich grupę ekspertów. W ramach grupy
eksperckiej opracowano wstępny projekt normy i przekazano go do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. W
latach 2010- 2016 trwały prace nad ostatecznym projektem normy na bursztyn bałtycki. Projekt zyskał w
głosowaniu jawnym poparcie większości organizacji z wyjątkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia
Bursztynników. Na skutek kilkuletnich działań tej organizacji przy redagowaniu ostatecznej wersji normy PKN i
KIGB postanowiły zawiesić prace nad normą. W latach 2010- 2016 wszelkie koszty związane z procedowaniem
normy na bursztyn bałtycki ponosiły Polski Komitet Normalizacyjny i KIGB.

81/17

Wojciech
Błaszkowski

ustawienia koszy na
śmieci przy ul. Sobótki

5.10.17

19.10.17 Do końca października br. przy ul. Sobótki na odcinku od ul. Matejki do ul. Jaśkowa Dolina zostaną ustawione 3
kosze na śmieci.
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Emilia
Lodzińska

projektu „Ścieżka pieszorowerowa z pętli
tramwajowej ŁostowiceŚwiętokrzydka do Parku
Oruńskiego i zbiornika
Augustowskiego

10.10.17 24.10.17 Zadanie pn. „Ścieżka pieszo-rowerowa z pętli tramwajowej Łostowice-Świętokrzyska do Parku Oruńskiego i
zbiornika Augustowskiego” jest w fazie realizacji robót budowlanych. W dniu 25 września 2017r. Dyrekcja
Rozbudowy Miasta Gdańska podpisała z firmą WPRD GRAVEL Sp. z o.o. umowę na realizację inwestycji. W dniu
28 września 2017r. nastąpiło wprowadzenie wykonawcy na budowę i przekazanie placu budowy. Do dnia 12
października 2017r. wykonawca robót wyciął zieleń kolidującą z inwestycją oraz podjął z gestorem sieci rozmowy
odnośnie ustalania sposobu zabezpieczenia istniejącej sieci kablowej znajdującej się na trasie inwestycji. Termin
zakończenia robót budowlanych wskazany został w umowie z wykonawcą na dzień 23 listopada 2017r.

83/17

Emilia
Lodzińska

możliwości wykupu lokalu 11.10.17 25.10.17 Sprzedaż nieruchomości na rzecz najemców następuje w oparciu o ustalenia miejscowego planu
przy ul. Winogronowej
zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość położona przy ul. Winogronowej 36 znajduje się na terenie
objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Wrzeszcz Dolny rejon Kolonii Żeńcy i Kolonii
Uroda” (uchwała RMG Nr IX/175/07 z dnia 26.04.2007 r.). Zgodnie z planem wskazany teren objęty jest granicami
obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej. Planowane działania to likwidacja
istniejącego zainwestowania oraz realizacja nowej zabudowy mieszkaniowej. Przedmiotowa nieruchomość została
wyłączona ze sprzedaży Zarządzeniem Nr 693/16 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17.05.2016 r.

84/17

Agnieszka
Owczarczak

wprowadzenia do cennika 16.10.17 25.10.17 Rokrocznie, jesienią po kolejnym sezonie zwiedzania, Gdański Ogród Zoologiczny dokonuje analizy pod kątem
ZOO biletów grupowych
skuteczności obsługi i zabezpieczenia potrzeb zwiedzających ogród. Brane są pod uwagę wszystkie czynniki
dla uczniów szkół
wpływające na atrakcyjność zwiedzania i na frekwencję zwiedzających. Również w listopadzie bieżącego roku,
gdańskich
Gdański Ogród Zoologiczny przeprowadzi stosowną analizę sezonu zwiedzania łącznie z wnioskami i uwagami
zwiedzających. W efekcie tej analizy zostaną podjęte ewentualne działania prowadzące do zmian w
zabezpieczeniu potrzeb zwiedzających w 2018 r. Wnioski z przeprowadzonej analizy ogród przekaże
Prezydentowi do 15 grudnia 2017 r. Na podstawie dotychczasowej obserwacji zamierza się, między innymi
rozważyć wprowadzenie biletów grupowych dla młodzieży szkolnej. Może wiązać się to jednak ze zmniejszeniem
dochodów ze sprzedaży biletów wstępu. Rozważona będzie możliwość wprowadzenia oferty biletu grupowego,
ulgowego bez zaznaczania „dla gdańskich szkół” w terminach 29.04 – 30.06 oraz 01.09 - 29.10, która w pełni
zabezpieczy potrzeby zwiedzających ZOO, w tym młodzieży szkolnej.
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Emilia
Lodzińska

zniszczonego ekranu
akustycznego przy ul.
Wita Stwosza

17.10.17 25.10.17 Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, na prośbę sprawcy nielegalnych malowideł wykonanych na ekranach
akustycznych, zlokalizowanych przy ul. Wita Stwosza, wyraził zgodę na uregulowanie należności w ratach do dnia
20 października 2017 r. W tym terminie sprawca szkody dokonał wpłaty 400 zł, co stanowi część z 960 zł
stanowiącej rekompensatę za wyrządzone szkody. W związku z powyższym GZDiZ wystosuje ponaglenie
uzupełnienia wpłaty w terminie do dnia 20 listopada. W przypadku dalszej zwłoki podjęte zostaną kroki mające na
celu egzekucję brakującej należności na drodze sądowej.
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Emilia
Lodzińska

przeprowadzonych
remontów kamienicy

18.10.17 25.10.17 W latach 2007-2015 Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych wykonał w budynku przy
ul. Chrobrego 9 prace remontowe w zakresie: uszczelnienia przewodów kominowych, przestawienia pieców
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przy ul. Chrobrego 9

kaflowych, wymiany instalacji elektrycznej, częściowej wymiany stolarki okiennej, remontu pionów instalacji wod.kan., konserwacji schodów drewnianych. Od 2016 roku GZNK realizuje remonty zakwalifikowanych budynków w
ramach programu „KAWKA dla Pomorza” edycja 2014 ograniczenie niskiej emisji – obejmującego 5 budynków
oraz przystąpił do remontu 15 budynków w ramach programu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. W roku 2018
rozpocznie także realizację remontów kolejnych 54 budynków w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji.
Remonty pozostałych administrowanych obiektów będą możliwe w latach następnych. Wpływy finansowe GZNK
są pozyskiwane z czynszów od najemców lokali komunalnych i stanowią źródło finansowania prac remontowych,
jednak nie zapewniają możliwości realizowania robót przy wszystkich budynkach, ujętych w rejestrze potrzeb
remontowych. GZNK na bieżąco monitoruje stan techniczny budynku i wykonuje niezbędne naprawy w ramach
bieżącej konserwacji, co będzie kontynuowane w 2018 roku.
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