Zapytania RMG – 25 stycznia 2018 r. (kadencja 2014-2018)
Nr

Wnioskodawca

w sprawie

105/17

Beata Jankowiak utworzenia biblioteki
miejskiej przy
budowanej szkole przy
ulicy Jabłoniowej

106/17

Mariusz
Andrzejczak

Data
wpływu

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

19.12.17 02.01.18 W zatwierdzonym projekcie budowlanym przewidziano miejsce na funkcjonowanie biblioteki jako środowiskowej z
czytelnią dostępną przez osobne wejście dla mieszkańców dzielnicy. W bibliotece znajdą się dwie czytelnie: dla
dzieci i dorosłych oraz wypożyczalnia dla dzieci i dorosłych, pomieszczenia oprawy zbiorów oraz sanitariaty.
Przewidywany termin uruchomienia szkoły przy ul. Jabłoniowej to 1 września 2018 roku. Nie można
zadeklarować, że termin uruchomienia biblioteki będzie tożsamy z oddaniem budynku szkoły. Szczegóły
dotyczące funkcjonowania przedmiotowej biblioteki nie zostały jeszcze ustalone.
nieudostępnienia
28.12.17 11.01.18 W ustawie o samorządzie gminnym nie zostały przewidziane szczególne uprawnienia przysługujące radnym
informacji dot. analizy
miasta w zakresie dostępu do dokumentów. Zgodnie z art. 11b ust. 3 ustawy zasady dostępu do dokumentów i
komunikacyjnej do
korzystania z nich określa statut gminy. Statut Miasta Gdańska także nie przewiduje szczególnych zasad
procedowanego mpzp w
udostępniania informacji radnym. Wręcz przeciwnie, zgodnie z § 13 ust. 4 Statutu dokumenty zawierające
rejonie ul. Gospody,
informację publiczną zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej, stosownie do zasad określonych
Pomorska
w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Złożony do Biura Rozwoju Gdańska wniosek nie stanowił
interpelacji – zgodnie z Regulaminem Rady Miasta Gdańska interpelację składa się w sprawach zasadniczych w
formie pisemnej do Przewodniczącego Rady. Przesłany przez radnego mailowo w dniu 21 listopada 2017 r. do
Biura Rozwoju Gdańska wniosek stanowi zatem wniosek o udostępnienie informacji publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z przepisami tej ustawy każdemu
przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, jednakże również w tej ustawie nie zostały ustalone
szczególne zasady udostępniania informacji publicznej radnym gminy. W tym miejscu zasadne jest powołanie
wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 czerwca 2009 r. (sygn. akt I OSK 57/09), w którym Sąd
wskazał, że „sam fakt występowania w charakterze radnego w żaden sposób nie powinien wpływać na zakres
stosowania art. 3 ust. 1 pkt 1. Trudno [...] opowiedzieć się za wyłączeniem stosowania normy zawartej w art. 3 ust.
1 pkt 1 w stosunku do radnych ubiegających się o udostępnienie przetworzonej informacji publicznej. Szczególny
wymóg obowiązuje bowiem w sposób generalny, bez żadnych ograniczeń podmiotowych. Status radnego,
z punktu widzenia przesłanki "szczególnej istotności", jest zatem prawnie obojętny”. Zgodnie z ustawą o dostępie
do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Bezczynność w rozumieniu przepisów ww. ustawy polega
na braku reakcji i działania organu, do którego jest on zobowiązany na podstawie przepisów prawa i w terminie
tymi przepisami przewidzianym. Jako bezczynność należy również zakwalifikować takie działanie organu, które
nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach. Dyrektor Biura Rozwoju nie można zarzucić bezczynności
bądź chęci utajniania analizy komunikacyjnej ani rażącego naruszenia prawa. Wyjaśnienia wymaga również fakt,
że udostępnieniu podlega informacja publiczna. Przed udostępnieniem należy więc zweryfikować czy dany
dokument ma czy też nie ma przymiotu informacji publicznej. W przypadku, gdy żądany dokument nie stanowi
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informacji publicznej, organ powinien poinformować o tym fakcie wnioskującego. Zgodnie z przekazaną
informacją, żądana analiza komunikacyjna, zarówno w dacie złożenia wniosku jak i obecnie, stanowi dokument
roboczy, który podlega modyfikacjom wynikającym m.in. z wytycznych Biura Rozwoju Gdańska. Dokument taki nie
ma charakteru informacji publicznej. Jak słusznie wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w
wyroku z dnia 8 kwietnia 2014 r. (sygn. akt II SAB/Wa 25/14) materiały robocze nie posiadają waloru informacji
publicznej. Walor taki posiadają dokumenty w ich ostatecznej wersji, zaakceptowane przez organ (zleceniodawcę)
i wykorzystane następnie do realizacji powierzonego organowi zadania publicznego. Takie dokumenty zyskują
przymiot dokumentu urzędowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w wyroku z dnia 21 lipca 2011 r. (sygn. akt I OSK
678/11) - nie stanowią informacji publicznej różnego rodzaju materiały znajdujące się co prawda w posiadaniu
organu, których jednak zawartość (treść) intelektualna nie została użyta przez organ przy załatwianiu jakiejkolwiek
ze spraw publicznych, a przez to materiały te nie nabrały cech dokumentów urzędowych.
Z chwilą kiedy dokument nabierze cech dokumentu urzędowego zostanie przekazany.
29.12.17 12.01.18 Lokal w budynku przy ul. Siennickiej jest lokalem wykupionym i zalicza się do części wydzielonych nieruchomości,
więc wszystkie prace tak inwestycyjne, jak i remontowe leżą po stronie właściciela lokalu i/lub Wspólnoty
Mieszkaniowej. W nieruchomości jest zabudowany węzeł cieplny stanowiący własność GPEC, który zasila w
ciepło część budynku. Druga część budynku nie podjęła jeszcze takiej decyzji i nie określiła konkretnego terminu
ewentualnego podłączenia do istniejącego węzła. Właściciel lokalu chcąc podłączyć swój lokal do istniejącego
węzła winien otrzymać zgodę i warunki podłączenia od GPEC oraz otrzymać zgodę pozostałych współwłaścicieli
w formie stosownej uchwały. Dotacje na zmianę ogrzewania w mieszkaniu udzielane są zgodnie z Regulaminem
udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną i dotyczą wyłącznie
sytuacji, kiedy następuje trwała likwidacja ogrzewania węglowego. W przypadku osoby fizycznej instalującej
ogrzewanie gazowe przysługuje dotacja w wysokości 100% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 6.000 zł.
Dotacją są objęte wydatki poniesione na zakup i montaż kotłów grzewczych opalanych paliwem gazowym, montaż
instalacji grzewczej i montaż instalacji gazowej na potrzeby ogrzewania, w tym montaż powietrzno – spalinowego
wkładu kominowego. W przypadku podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej również można uzyskać dotację, o
ile zostanie zlikwidowane ogrzewanie węglowe.
29.12.17 12.01.18 Lokal mieszkalny położony jest w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Długie Ogrody 57 / Siennicka 56 i jest
własnością prywatną. Właściciel mieszkania na corocznym zebraniu wspólnoty mieszkaniowej powinien wystąpić
z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie podłączenia budynku do sieci centralnego ogrzewania, która jest
częścią wspólną budynku. Miasto nie sprawuje nadzoru właścicielskiego w budynkach wspólnot mieszkaniowych i
jako jeden ze współwłaścicieli zrównane jest w prawach i obowiązkach z pozostałymi współwłaścicielami
nieruchomości.
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Beata Wierzba,
Mariusz
Andrzejczak

skarg na oświetlenie
zewnętrzne biurowca
Torus u zbiegu

03.01.18 17.01.18 W obowiązującym prawodawstwie nie znajdują się regulacje dot. fasad medialnych. Istniejące na terenie Gdańska
budynki, na przykład zrealizowany w oparciu o idee mediatuktury tj. biurowiec Grupy LOTOS przy ul. Elbląskiej,
nie generował problemów związanych z olśnieniem kierowców. Jedynym przepisem regulującym kwestię fasad
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medialnych jest § 293 ust. 6 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie stanowiący, że "Oświetlenie wystaw i reklamy
świetlne nie powinny być uciążliwe dla użytkowników budynku oraz powodować olśnienia przechodniów i
użytkowników jezdni". Tak skonstruowany przepis nie reguluje w sposób zadowalający emisji światła – użyte
sformułowania są nieprecyzyjne i może prowadzić do nadużyć. Kwestia tzw. „zanieczyszczenia światłem” było
przedmiotem wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Infrastruktury w styczniu 2011 roku, lecz w
przepisach prawa dot. luminancji budynków nie zaszły żadne zmiany. Zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
do podjęcia mediacji z właścicielem obiektu. O efekcie podjętych rozmów radny zostanie poinformowany
odrębnym pismem.
Emilia Lodzińska remontu budynku „Rudy 09.01.18 23.01.18 8 stycznia 2018 roku ogłoszono pisemny konkurs ofert na najem lokalu użytkowego przy ulicy Garncarskiej 18/20,
Kot” i rozpoczęcia
z przeznaczeniem na działalność kulturalną i gastronomiczną z ekspozycją muzealną uwzględniającą historię
działalności kulturalnej
gdańskiego rocka. Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2018 roku do godz. 15:30. Oferty należy składać
w Dziale Nieruchomości Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Samorządowy Zakład Budżetowy przy
ul. Dyrekcyjnej 6A w Gdańsku. Szczegółowe warunki wynajmu wraz z minimalną stawką czynszu (10 zł/m2 lokalu)
oraz zakresem prac remontowych określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Prezydenta, dostępny na stronach
internetowych www.gdansk.pl, www.gznk.pl przez okres 21 dni przed terminem składania ofert.
Mateusz Skarbek kosztów poniesionych
19.01.18 24.01.18 Za sporządzenie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na zarządzenia zastępcze
za sporządzenie skarg
Wojewody Pomorskiego zmieniającego nazwy siedmiu ulic, koszt opracowania i złożenia siedmiu skarg przez
do WSA na zarządzenia
Kancelarię Chmaj i Wspólnicy sp.k. wyniósł 19 500 zł netto plus 23 % Vat, to jest 23 985 zł.
zastępcze wojewody
zmieniające nazwy 7 ulic
Łukasz Hamadyk podpalonego Klubu
19.01.18 24.01.18 Przyznane przez ubezpieczyciela odszkodowanie za pożar w budynku przy ul. Krasickiego 7B, wpłynęło na konto
Sztuk Walki „Corpus
poszkodowanego, którym jest GZNK. Miasto nie posiada informacji na temat postępowania prowadzonego w
Gym”
prokuraturze w związku z tym pożarem. Prace nad mpzp Brzeźno rejon ulicy Krasickiego i Gałczyńskiego zostały
zawieszone w 2013 r. Podjęte zostały działania w celu zapewnienia infrastruktury sportowo-rekreacyjnej dla
dzielnicy Brzeźno, w tym także umożliwienie kontynuacji działalności Klubu Sportowego „Corpus Gym”.
Zaproponowano spotkanie z dyrekcją GZNK w celu omówienia dalszej działalności na terenie Brzeźna.
Marek Bumblis

zasad odśnieżania
chodników przy Trakcie
Św. Wojciecha oraz
ulicach: Małomiejska,
Świętokrzyska,
Niepołomicka i Srebrna

22.01.18 24.01.18 Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu
i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, spoczywa na właścicielach lub
zarządcach tychże nieruchomości. Z uwagi na obowiązujące uwarunkowania prawne oraz zurbanizowany
charakter wymienionych ulic i związaną z tym faktem znaczną liczbę podmiotów zobowiązanych do oczyszczania i
odśnieżania chodników - pojawia się problem tzw. szachownicy utrzymaniowej, charakteryzującej się
niejednorodnością realizowanych przez poszczególne podmioty usług (przyjęta technologia, standard, czas
reakcji). W odniesieniu do chodników zlokalizowanych w pasach drogowych wskazanych ulic, firmy wykonawcze
przystąpiły do realizacji usług odśnieżania już w trakcie występowania opadów, by finalnie uzyskać pożądany
efekt w ciągu kilku godzin po ustaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych. Chodniki nieobjęte stałym
utrzymaniem zostały odśnieżone interwencyjnie na podstawie zgłoszeń mieszkańców wpływających do GZDiZ.
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W przypadku pozostałych podmiotów sprawa została przekazana do Straży Miejskiej, celem wyegzekwowania
obowiązku wynikającego z ww. ustawy.
Emilia Lodzińska poprawy estetyki miasta 22.01.18 24.01.18 Konieczność budowy zabezpieczeń akustycznych (w tym ekranów) uzależniona jest od spełnienia norm poziomu
w kontekście ekranów
hałasu wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
akustycznych
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Zmiana przepisów w 2012 roku,
podwyższająca dopuszczalne normy dobowego hałasu drogowego od 3 do 6 dB, sprawiła że na mapach
akustycznych zmniejszyła się liczba miejsc, w których konieczne stało się stawianie ekranu. W związku ze
zmianami w ww. przepisach, w projektach budowy nowych dróg, lokalizowanie zabezpieczeń akustycznych w
postaci ekranów zostało ograniczone do niezbędnego minimum na rzecz tzw. rozwiązań zielonych – ekranów
roślinnych, pasm nasadzeń drzew i krzewów, wałów ziemnych. Ostatnie ekrany akustyczne w formie paneli
aluminiowych zostały przez Miasto ustawione w 2012 r. przy realizacji al. Żołnierzy Wyklętych i odcinka Drogi
Zielonej od al. Grunwaldzkiej do skrzyżowania ul. Gospody i Łokietka. Wpływające od mieszkańców wnioski na
budowę zabezpieczeń dźwiękochłonnych są realizowane w formie nasadzeń. Zwycięski wniosek Budżetu
Obywatelskiego 2017 r. z dzielnicy Wzgórze Mickiewicza, mający na celu ograniczenie hałasu wzdłuż al. Armii
Krajowej, zrealizowano za kwotę 11 007,36 zł w formie posadzenia pnączy na skarpie. Ekrany akustyczne,
zgodnie z ustawą o drogach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej zalicza
się do kategorii urządzeń budowlanych. Ustawa „krajobrazowa” dała możliwość radzie gminy do ustalenia zakazu
sytuowania jedynie ogrodzeń, a nie całej kategorii urządzeń budowlanych (w tym m.in. ekranów akustycznych).
Projekt tzw. Uchwały Krajobrazowej Gdańska zgodnie z prawem nie może więc regulować kwestii zabezpieczeń
akustycznych.
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