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Wnioskodawca

w sprawie

Termin
odpowiedzi

Odpowiedź

Jarosław Gorecki zapewnienia kwoty 150 000 18.12.17 Trwa postępowanie w sprawie przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Opracowano, zgodnie z planem
zł na zmodernizowanie
zagospodarowania przestrzennego, koncepcję podziału istniejącej działki w celu uzyskania docelowych granic tylko dla
ściany ogniotrwałej w
budynku ul. Wita Stwosza 21. Wystąpił problem z wydzieleniem geodezyjnym, gdyż na działce znajdują się dwa połączone ze
łączniku pomiędzy szkołą
sobą budynki tj. ul. Wita Stwosza 21 - budynek mieszkalny i ul. Wita Stwosza 23 budynek Zespołu Szkół Specjalnych.
specjalną a budynkiem ul.
Budynki połączone są na wysokości pierwszego piętra łącznikiem użytkowanym przez szkołę i nie występuje między nimi
Wita Stwosza 21
oddzielenie p. pożarowe wymagane przy wydzielaniu samodzielnej działki. Po spotkaniu zorganizowanym w kwestii zwrotu
kosztów związanych z wykonaniem ściany, najemcy budynku, którzy są zainteresowani nabyciem zajmowanych mieszkań,
wyrazili pisemną zgodę na ich zwrot proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej. Wystąpiono do zarządcy budynku
(GZNK), Wydziału Rozwoju Społecznego oraz Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska o podjęcie działań zmierzających do
wykonania wymaganego oddzielenia p. pożarowego.
Łukasz Hamadyk uhonorowania R.
19.12.17 Rada Miasta Gdańska uchwaliła zasady obowiązujące przy wznoszeniu pomników w Gdańsku (Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Dmowskiego i
XLI/1136/17 Rady Miasta Gdańska z 29 czerwca 2017 r.). Należy złożyć stosowny wniosek zgodnie z opisaną procedurą.
I. Paderewskiego
pomnikiem, popiersiem lub
inną formą
Przemysław Ryś uporządkowania terenu
19.12.17 W dni targowe, jak i pozostałe dni tygodnia, dysponowane są patrole piesze oraz zmotoryzowane, które mają za zadanie
wzdłuż targowiska „Zielony
niedopuszczenie do nielegalnego handlu i reagowanie na inne naruszenia porządku prawnego. Zgodnie z obowiązującym
Rynek” od strony ul.
prawem funkcjonariusze Straży Miejskiej mogą podjąć interwencję do osób handlujących tylko i wyłącznie na terenach
Chłopskiej (nielegalny
należących do gminy, jedynie podczas naocznego stwierdzenia faktu sprzedaży towaru. Jednakże osoby handlujące widząc
handel, reklamy, śmieci)
nadchodzących lub nadjeżdżających funkcjonariuszy nie prowadzą takiej działalności, odmawiając sprzedaży towarów, lub
dokonując sprzedaży na terenie targowiska. Dotychczas udało się zlikwidować proceder nielegalnego handlu przy ul.
Krzywoustego. Pozytywnym tego skutkiem była rekultywacja terenów zielonych wzdłuż targowiska. Aktualnie problemem jest
zajęcie części chodnika przy ulicy Chłopskiej poprzez rozłożenie artykułów przeznaczonych do sprzedaży przez osoby
handlujące. Rozłożony towar nie niszczy zieleni, jak również nie utrudnia ruchu pieszych, co uniemożliwia podjęcie wobec
nich skutecznej interwencji przez funkcjonariuszy SM. GZDiZ podjął w asyście SM działania mające na celu przywrócenie
posiadania nieruchomości poprzez odebranie towaru osobom nielegalnie zajmującym pas drogowy. Działania zaczynają
przynosić pozytywny skutek, jako że konfiskata mienia i związane z tym koszty stanowią dotkliwą niedogodność dla osób
nielegalnie handlujących. W roku 2017 przeprowadzono w rejonie targowiska 15 akcji usuwania nielegalnych stoisk
handlowych. Zobowiązano GZDiZ do przeprowadzania częstszych działań zmierzających do wyeliminowania
nieprawidłowości w rejonie przylegającym do Zielonego Rynku oraz Straż Miejską do każdorazowego udzielania asysty
pracownikom GZDiZ podczas ich czynności.
Magdalena Olek wykonania prac
20.12.17 Aktualnie Miasto realizuje inwestycję pn. „Budowa układów drogowych wraz z kanalizacją oraz zbiornikiem retencyjnym
odwodnieniowych w ul.
Osowa II w Gdańska Osowej – Etap II”. W ramach zadania powstanie ul. Nowy Świat (w nowym śladzie na odcinku od ul.
Victorii
Wodnika do ul. Zeusa) oraz zbiornik retencyjny Osowa II (w rejonie skrzyżowania ul. Nowy Świat z ul. Koziorożca).
Zakończenie prac planowane jest w 2018 roku. W latach 2019-2020 planowana jest budowa ul. Koziorożca (na odcinku od ul.
1

Nowy Świat do ul. Junony) obejmująca swym zakresem budowę kanalizacji deszczowej. Po zakończeniu tych prac będzie
możliwa przebudowa (wraz z budową kanalizacji deszczowej) kolejnych ulic w tym między innymi ul. Victorii i Centaura. Do
czasu docelowej przebudowy ulic w celu złagodzenia występujących uciążliwości, w ramach działań doraźnych, do 18 grudnia
br. zostały wykonane rowy odstojnikowe wód opadowych w pasie drogowym ul. Centaura oraz w obrębie skrzyżowania ul.
Junony i łącznika Victorii-Centaura w zakresie deklarowanym przez GZDiZ dnia 25.10.2017r.. Deklarowany termin realizacji
(do dnia 30 listopada br.) uległ przesunięciu z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe.
20.12.17 GZDiZ jest w trakcie opracowywania projektu organizacji ruchu mającej na celu poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla
pieszych przez ul. Mickiewicza. Rozwiązanie zakłada ograniczenie pasów ruchu dla pojazdów do jednego w każdym kierunku
(wyłączenie torowiska z ruchu samochodowego) wraz z zastosowaniem elementów ograniczających możliwość przejazdu
separatorami analogicznymi jak na ul. Hallera. Realizacja tych rozwiązań wcześniej niż w roku 2018 nie jest możliwa. W roku
2017 w ramach bieżących działań związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego wdrożono różnego typu
rozwiązania w ponad 40 miejscach na mapie drogowej Gdańska. Niestety, skala potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców i
wpisujących się w realizowany konsekwentnie Gdański Program Uspokajania Ruchu przekracza możliwości finansowe
jednorocznego budżetu jaki może zostać na te cele zabezpieczony. Dlatego część działań zgłoszonych w bieżącym roku musi
zostać przeniesiona na rok przyszły. W przypadku projektu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Mickiewicza z
uwagi na bardzo duży zakres oznakowania poziomego, który musi towarzyszyć wyłączeniu z ruchu samochodowego
torowiska tramwajowego ważnym aspektem możliwości jego realizacji będą warunki pogodowe. Między innymi z tego powodu
II kwartał przyszłego roku jest to najszybszy okres w którym będzie możliwość wdrożenia przygotowywanego projektu.
21.12.17 Decyzja o naprawie lub ewentualnej rozbiórce ogrodzenia zostanie podjęta w trakcie działań rewitalizacyjnych na terenie
dzielnicy Nowy Port. Zobowiązano Straż Miejską do zwiększenia nadzoru nad tym terenem.
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Emilia Lodzińska wyznaczenia bezpiecznych
przejść dla pieszych na ul.
Mickiewicza na wysokości
skrzyżowania z ul. Zbyszka
z Bogdańca i z ul. Dubois
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Łukasz Hamadyk naprawy ogrodzenia
przynależnego do Centrum
Interwencji Kryzysowej i
Przedszkola „Bursztynek”
pomiędzy ul. Przyjaciół i
Wolności
Łukasz Hamadyk oczyszczenia i
21.12.17 Teren został uprzątnięty przez służby porządkowe w dniu 18.12.2017. GZNK wystąpi do użytkowników lokali użytkowych
zagospodarowania
zlokalizowanych wzdłuż działki 348 obr. 60, w celu wypracowania sposobu zagospodarowania terenu, który stanowi dojście
roślinnością terenu przy
do tych budynków.
sklepie sieci Livio przy ul.
Wyzwolenia
Beata
poprawy stanu podłoża
26.12.17 GZNK wykona prace, w obrębie przedmiotowego placu zabaw, w I połowie 2018 roku.
Dunajewska
wybiegu dla psów (Plac
Teren wybiegu dla psów powinien zachować swój naturalny charakter i kształt.
Przyjaciół) i placu zabaw na
ul. Na Zaspę
Anna Wirska
przeniesienia bazaru
26.12.17 Bazar zdrowej żywności jest imprezą o charakterze komercyjnym. Jego organizatorem jest firma „Bazar Natury” Sp. z o. o.,
zdrowej żywności z Hali
która wydzierżawiła powierzchnię na terenie Garnizonu Kultury należącym do prywatnego dewelopera „Hossa”.
Olivia na teren osiedla
Funkcjonowanie bazaru w nowej lokalizacji rozpoczęło się w dniu 14 października 2017 roku. Na potrzeby producentów
Garnizon
ekologicznej i tradycyjnej żywności organizator przygotował namiot o powierzchni 500 m2. Obiekt został zgłoszony do
tutejszego Wydziału Urbanistyki i Architektury jako obiekt tymczasowy, a w dniu 27 listopada 2017 roku organizator wystąpił o
pozwolenie na budowę. Nieprawidłowości dotyczące niedostatecznych warunków oferowanych handlowcom w obiekcie
powinny być zgłaszane przez kupców w pierwszej kolejności do organizatora bazaru, z którym wiążą ich umowy dzierżawy
stoisk. W przypadku nieskuteczności tych działań sprawę należy zgłosić do państwowych organów inspekcyjnych takich jak
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Sanepid, PIP czy PIH.
300/17

Wojciech
Błaszkowski

zbierania się wody przy ul.
Kochanowskiego 120

301/17

Wojciech
Błaszkowski

postawienia znaku zakazu
postoju wzdłuż budynku ul.
Kochanowskiego 114-118

302/17

Łukasz Hamadyk umiejscowienia miejskich
słupów ogłoszeniowych w
dzielnicach Nowy Port,
Stogi, Brzeźno

303/17

Łukasz Hamadyk ustawienia „kaczkomatów”
Jaromir
w dzielnicach Nowy Port,
Falandysz
Stogi, Przeróbka

304/17

Łukasz Hamadyk zainstalowania tablic (SIP)
na przystankach w
dzielnicach Nowy Port,
Stogi, Brzeźno

305/17

Łukasz Hamadyk ustawienia 3 wiat
przystankowych na ul.
Małomiejskiej w dzielnicy
Orunia

28.12.17 Niezwłocznie zostanie wykonany przegląd stanu technicznego urządzeń kanalizacji deszczowej i w przypadku stwierdzenia
niedrożności wpustów deszczowych zostaną one oczyszczone. Na wiosnę 2018 roku (z chwilą nastania sprzyjających
warunków atmosferycznych) zostanie wykonany dodatkowy wpust ściekowy w ulicy (w obrębie przejścia dla pieszych przy
wjeździe na zaplecze budynku nr 120) oraz wyprofilowana nawierzchnia jezdni na przejściu przez jezdnię, eliminując
tworzenie się we wskazanej lokalizacji zastoiska wody opadowej.
28.12.17 Problem ten był zgłaszany przez użytkowników ul. Kochanowskiego służbom miejskim. W wyniku wizji terenowej
przeprowadzonej przez Komisję ds. organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego stwierdzono, że parkujące w
przedmiotowej lokalizacji pojazdy nie wpływają negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego na ulicy. Co więcej,
zaobserwowano, że z uwagi na parkujące samochody pojazdy poruszające się ul. Kochanowskiego w istotny sposób
ograniczają prędkość co jest bardzo pozytywnym efektem takiego stanu rzeczy. Ul. Kochanowskiego znajduje się w strefie
ograniczonej prędkości TEMPO 30. Jednym z podstawowych założeń właściwych dla tego typu stref jest wprowadzanie
rozwiązań wymuszających spowolnienie ruchu drogowego. W świetle tych zasad kwestia utrzymywania możliwości
bezwzględniej przejezdności ciągu ulicznego nie jest priorytetowa. Biorąc powyższe pod uwagę obecna sytuacja na ul.
Kochanowskiego nie kwalifikuje przedmiotowego odcinka do objęcia go zakazem zatrzymywania lub zakazem postoju.
01.01.18 Słupy ogłoszeniowe na terenie Gdańska stanowią prywatną własność firm reklamowych, które je plakatują oraz utrzymują w
należytym stanie estetycznym i technicznym. Na tę chwilę nie przewiduje się lokalizowania miejskich słupów ogłoszeniowych.
Dodatkowo, trudność w lokalizacji słupów ogłoszeniowych stanowią obecne regulacje miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Obowiązujący MPZP nr 0406 – część dzielnicy Nowy Port w rejonie ulicy Wyzwolenia 48
i 49 zakazuje lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych w zaproponowanej lokalizacji. Dopiero przygotowywana tzw.
Uchwała Krajobrazowa przywróci w wyżej przywołanej lokalizacji możliwość lokalizowania słupów ogłoszeniowych oraz
jednoznacznie zakaże umieszczania wolnostojących nośników reklamowych większych niż tzw. citylight (tj. 2,16 m2).
01.01.18 Inicjatorem akcji ustawienia dystrybutorów karmy dla kaczek, połączonej z kampanią informacyjną na temat prawidłowego
karmienia ptactwa wodnego bytującego na terenie miasta, zapoczątkowanej w ubiegłym roku, jest GZDiZ. Dotychczas akcja
miała charakter pilotażowy, lecz wraz ze wzrostem jej popularności, jak również zainteresowania mieszkańców na terenach
gminnych, GZDiZ systematycznie ustawia kolejne pojemniki. W grudniu 2017 r. zakupionych zostało 6 urządzeń
przewidzianych do montażu w lokalizacjach wnioskowanych przez mieszkańców. Zobowiązano GDiZ do uwzględnienia
zgłoszonych w interpelacji lokalizacji podczas kolejnego etapu rozwoju tego projektu. Wymaga to jednak rozpoznania
warunków terenowych.
01.01.18 ZTM, w ramach realizacji projektu GPKM IV, planuje instalacje tablic SIP Tristar w następujących lokalizacjach: DworskaBrzeźno, Stogi Pasanil–Stogi, Zimna-Stogi, Sucharskiego-Stogi/Przeróbka, Amber Expo-Letnica/Nowy Port, GościnnaOrunia, Sandomierska-Orunia, Platynowa-Orunia. Ostateczna lokalizacja tablic uzależniona jest od dokumentacji technicznoprojektowej przygotowywanej na zlecenie DRMG.
01.01.18 Wiata na przystanku autobusowym „Ptasia” kier. pętla Świętokrzyska zostanie ustawiona w ramach zadania inwestycyjnego
współfinansowanego ze środków UE - Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej etap IVA. Zadanie obejmuje zamontowanie
64 szt. wiat na przystankach autobusowych zlokalizowanych na terenie Gdańska. Wyposażenie w wiaty dwóch pozostałych
przystanków nie zostało ujęte w ww. zadaniu inwestycyjnym. GZDiZ nie dysponuje wiatami użytkowymi, które można
zamontować na tych przystankach. Polecono GZDiZ zgłoszenie ich do wyposażenia w wiaty w ramach kolejnej edycji zadania
inwestycyjnego pn. „Wiata dla mieszkańca”.
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Beata
Dunajewska

częstotliwości pobierania
karmy dla bezdomnych
kotów

01.01.18 Wprowadzone w roku 2017 zasady rozdysponowywania karmy podyktowane były koniecznością stałej jej dostępności w
punktach dystrybucji. Poprzednie zasady umożliwiające wydawanie karmy na okresy dłuższe wszystkim opiekunom, również
tym, którzy posiadają większą ilość domków dla kotów, powodowały okresowe jej braki w miejscach odbioru. Punkty
dystrybucji będące jednocześnie sklepami, nie dysponują dużą powierzchnią magazynową pozwalającą na przechowywanie
dużej ilości towaru. Przed 24 grudnia przekazano do Schroniska sugestię modyfikacji zasad dystrybucji karmy. Ustalono, że
osoby posiadające od 1 do 3 domków, będą mogły odbierać karmę raz na 2 tygodnie. Pozostali wg zasad obowiązujących na
ten sezon.
Beata
wyburzenia budynku przy
01.01.18 GZNK dnia 29 listopada 2017 roku wystąpił do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie
Dunajewska
ul. Władysława IV 8
decyzji na rozbiórkę budynku mieszkalnego oraz komórek gospodarczych przy ul. Władysława IV 8. Budynek znajduje się na
terenie położonym w granicach zabytkowego zespołu urbanistycznego osady portowej w Nowym Porcie, wpisanego do
rejestru zabytków pod nr 846, w strefie ochrony konserwatorskiej « A ». Ponadto zgodnie z obowiązującym planem
zagospodarowania przestrzennego Nowy Port Wschód w/w budynek wskazano jako obiekt o wartościach kulturowych zachowaniu podlega charakter budynku oraz detal architektoniczny. Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości przedstawienia
szczegółowego harmonogramu prac związanych z wyburzeniem budynku. Dalsza procedura uzależniona jest bowiem od
decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wojciech Stybor włączenie w projekt
02.01.18 Budowa oświetlenia ulicznego może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym wyprzedzająco
„Jaśniejszy Gdańsk” całego
opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym
osiedla Złota Karczma
pozwolenia na budowę. GZDiZ umieścił wymianę infrastruktury oświetleniowej wokół budynków na ul. Złota Karczma w
programie budowy oświetlenia w Gdańsku na kolejne lata tzw. „Jaśniejszy Gdańsk”. Budowa oświetlenia na ulicy Złota
Karczma nr 3 do 17 znajduje się na pozycji 138, oznacza to, że oświetlenie uliczne zostanie wybudowane do końca 2019 r.
Dla przedmiotowej lokalizacji tutejszy GZDiZ wydał już warunki techniczne projektowania, wykonania i przekazania w
użytkowanie oświetlenia. Budowa nowego oświetlenia na pozostałych terenach na osiedlu Złota Karczma nie może być na
chwilę obecną zrealizowana ze środków inwestycyjnych Miasta ponieważ działki, na których zlokalizowane są drogi
dojazdowe do pozostałych budynków stanowią własność prywatną. Wymagana jest zatem wcześniejsza zmiana struktury
własnościowej działek przy budynkach tak, aby możliwe było geodezyjne wydzielenie pasów drogowych. Umożliwiłoby to min.
wydatkowanie funduszy miejskich na budowę i utrzymanie infrastruktury drogowej, w tym oświetlenia ulicznego.
Wojciech Stybor pomocy finansowej w
02.01.18 Obowiązujące przepisy nie pozwalają na wsparcie budowy nagrobka środkami publicznymi z budżetu Miasta. Jednak w
ufundowaniu pomnika
mediach społecznościowych są informacje o zbiórce funduszy na pokrycie kosztów pogrzebu, organizowanej przez przyjaciół
nagrobnego dla Yacha
zmarłego. Mam nadzieję, że akcja ta doprowadzi do zgromadzenia kwoty wystarczającej również na wzniesienie nagrobka
Paszkiewicza
tego cenionego artysty.
Beata Jankowiak stałego zamknięcia
02.01.18 W dniu 30 listopada br. odbyło się spotkanie Miejskiego Inżyniera Ruchu z mieszkańcami tzw. „starej” części dzielnicy Jasień
przejazdu ulicą Jasieńską
położonej w rejonie ulic Jasieńska, Włóczników, Kuszników itp., których parametry nie spełniają standardów dróg publicznych
(wąskie jezdnie, brak chodników, brak miejsc postojowych). Tematem spotkania były kwestie bezpieczeństwa i organizacji
ruchu drogowego. Informację o spotkaniu dystrybuowała Rada Dzielnicy Jasień. Informacje w postaci ogłoszeń
rozwieszonych wzdłuż konkretnych ulic czy na tablicach należących do Rady były dedykowane mieszkańcom obszaru,
którego spotkanie miało dotyczyć. Propozycja zamknięcia ulicy Jasieńskiej nie wyszła ze strony służb miejskich, ale był to
pomysł, który padł na spotkaniu ze strony jednego z mieszkańców. Decyzja odnośnie zamknięcia ulicy Jasieńskiej nie została
podjęta. Głos mieszkańców wyrażony na spotkaniu jest uważany za bardzo istotny, ale za równie ważne uznaje się głosy
przeciwników takiego rozwiązania. Co więcej podjęcie takiej decyzji powinno być poprzedzone wcześniejszą analizą jej
wpływu na ruch drogowy na przylegającym układzie. Wprawdzie badania ruchu na ul. Jasieńskiej były prowadzone już
kilkakrotnie na przestrzeni ostatnich lat, ale zostaną one powtórzone w roku 2018. Badania obejmą zarówno ulicę Jasieńską
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Łukasz Hamadyk odnowienia tablicy
pamiątkowej dla drukarzy
„Gazety Gdańskiej” przy
ul. Garncarskiej
Łukasz Hamadyk budowy tężni na terenie
dzielnic Nowy Port,
Brzeźno, Stogi, Orunia,
Przeróbka, Wyspa
Sobieszewska, Jelitkowo

jak też Myśliwską czy Kartuską. W przyszłym roku planowany jest remont ul. Rysiej na odcinku od ul. Łosiej do ul. Jasieńskiej.
Natomiast badania, o których wspomniano są planowane zarówno przed remontem tej ulicy, jak również w jego trakcie.
Pierwotne założenia remontu ulicy Rysiej zakładały częściowe wyniesienie tarczy skrzyżowania tej ulicy z ulicą Jasieńską co
musiałoby prowadzić do czasowego zamknięcia tej drugiej. Niezależnie od ostatecznego rozwiązania, tego typu element
uspokojenia ruchu w tej lokalizacji jest wskazany. Dopiero na bazie takich danych, rozpatrując także głosy zarówno
zwolenników jak również przeciwników zamknięcia ulicy Jasieńskiej zapadną decyzje dotyczące jej docelowego kształtu.
02.01.18 W styczniu 2018 r. planowane jest ogłoszenie pisemnego konkursu ofert na najem budynku przy ul. Garncarskiej 18/20 i jego
zagospodarowanie na działalność kulturalno-gastronomiczną. Odnowienie tablicy i zadbanie o jej otoczenie będzie jednym
z zadań dla przyszłego najemcy i użytkownika budynku.

02.01.18 Inicjatywa umiejscowienia tężni będzie wielką atrakcją, która spotka się z dużym zainteresowaniem mieszkańców Miasta
Gdańska jak i turystów. Tężnie są naturalnym sposobem regeneracji organizmu, które skuteczne przeciwdziałają negatywnym
oddziaływaniom środowiska na organizm. Jednakże realizacja inwestycji miejskich odbywa się w sposób zaplanowany. Nowe
zamierzenia inwestycyjne wprowadzane są przez koordynatorów poszczególnych programów operacyjnych do Bazy
Priorytetów Inwestycyjnych (BPI), o ile te zamierzenia są zasadne. Ostatnia aktualizacja BPI miała miejsce w I kwartale 2017
- Uchwała nr XXXVII/1000/17 Rady Miasta Gdańska z 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Bazy Priorytetów
Inwestycyjnych. Jeżeli dana inwestycja znajdzie się w BPI, oznacza to, że po zabezpieczeniu środków finansowych w
budżecie miasta lub w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację tego przedsięwzięcia, może rozpocząć się proces
przygotowania dokumentacji projektowej oraz realizacji inwestycji. Na dzień dzisiejszy nie zgłoszono do BPI tego typu
inwestycji. Konieczne jest dopełnienie formalności i złożenie wniosku do BPI w kolejnej edycji 2018 r. w określonym terminie.
Składanie wniosków odbywa się od połowy maja do połowy czerwca każdego roku kalendarzowego.
Łukasz Hamadyk utwardzenia nawierzchni
02.01.18 Stan techniczny i zakres użytkowania pobocza przy bramie cmentarza wymaga jego kompleksowej przebudowy. Aktualnie
przy bramie cmentarza
Miasto prowadzi prace przygotowawcze dotyczące przedsięwzięcia polegającego na zagospodarowaniu wybranych obszarów
parafialnego w Nowym
na terenie Nowego Portu w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego w ramach którego przewidziany jest remont ul.
Porcie
Góreckiego (na odcinku od ul. Wolności do ul. Wyzwolenia). Do czasu planowanej modernizacji ulicy nie przewiduje się (poza
bieżącym utrzymaniem nawierzchni jezdni i chodników w zakresie niezbędnym dla zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowników) budowy nowych chodników. Dla poprawy komfortu użytkowników (szczególnie pieszych) korzystających z
pobocza jezdni wskazany teren zostanie utwardzony „destruktem” bitumicznym pozyskiwanym przy frezowaniu nawierzchni
bitumicznych jezdni. Prace te zostaną wykonane w 2018 roku z chwilą pozyskania niezbędnego materiału.
Łukasz Hamadyk ustawienia wiaty
02.01.18 Wiata śmietnikowa pomiędzy ulicami Marynarki Polskiej i Ks.Góreckiego obsługuje Wspólnoty Mieszkaniowe przy
śmietnikowej pomiędzy ul.
ul. Marynarki Polskiej 1,3,5,7-9-11 oraz Ks.Góreckiego 10A,B,C. Zarządca jednej z w/w wspólnot wystąpił z wnioskiem o
Marynarki Polskiej i
wyrażenie zgody na posadowienie altany śmietnikowej na działkach nr 109 lub 97 obręb 61. GZNK zwrócił się do zarządców
Ks. Góreckiego
wszystkich w/w wspólnot pismem z dnia 23.06.2016r. z informacją, że istnieje możliwość dzierżawy lub wykupu terenów
przyległych do ich budynków. Dzierżawa terenu przyległego stwarza możliwość skorzystania z programów wspierających
inicjatywy sąsiedzkie np. Wspólne Podwórko. Szczegóły programu na www.gznk.pl zakładka Podwórka. Do chwili obecnej,
uchwałę w sprawie dzierżawy terenu przyległego złożyła jedynie Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Ks.Góreckiego 10A,B,C.
Łukasz Hamadyk przeprowadzenia analizy
04.01.18 Wnioskowana lokalizacja została wyposażona w kamerę obrotową w 2015 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego. Plac
i zamontowanie monitoringu
Wolności znajduje się w obszarze objętym monitoringiem wizyjnym, na załączonej mapie zaznaczono lokalizację kamery oraz
w okolicy Placu Wolności
dołączono sceny jakie obserwuje przedmiotowa kamera. Polecono Komendantowi Straży Miejskiej zwiększenie czujności
operatorów systemu miejskiego monitoringu wizyjnego oraz podejmowanie częstszych interwencji patrolów w tym rejonie.
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Łukasz Hamadyk zamontowania oświetlenia
nad pomnikiem Antoniego
Browarczyka

04.01.18 Budowa odrębnej infrastruktury stanowiącej doświetlenie iluminacyjne pomnika na nowych słupach lub z wykorzystaniem
opraw montowanych w gruncie może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym wyprzedzająco
opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym
pozwolenia na budowę. W rejonie, gdzie odsłonięty został pomnik Antoniego Browarczyka tj. Skweru im. Harcerzy Polskich w
Byłym Wolnym Mieście Gdańsku znajdują się słupy i oprawy parkowe oświetlające ścieżki dla pieszych. GZDiZ sprawdzi
możliwości techniczne zamontowania dodatkowego naświetlacza na istniejącym słupie oświetleniowym położonym najbliżej,
którego strumień skierowany byłby na płytę pomnika. Jeżeli próby potwierdzą, że wykonana instalacja oświetla pomnik w
wystarczającym stopniu i jednocześnie nie powoduje nadmiernego olśnienia przechodniów, GZDiZ zamontuje dodatkowy
naświetlacz na istniejącym słupie w terminie do 09.02.2018 r.
Beata Jankowiak dworku przy
04.01.18 Miasto sprzedało wymienioną nieruchomość na rzecz osoby fizycznej (najemcy tego obiektu) w 2013 r. na cele pensjonatowe.
ul. Zwierzynieckiej 4
W umowie sprzedaży nie ma zapisu o terminach wykonania remontu budynku. Na wskazanym terenie brak jest miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, w związku z czym sprzedaż nieruchomości nastąpiła w oparciu o decyzję o
warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania byłej przychodni na cele pensjonatowe
(gastronomia, pokoje hotelowe) oraz decyzję ustalającą warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu, oraz jego
zabudowy. Gdańsk nie przewiduje „odkupu” dworku od aktualnego właściciela, celem zagospodarowania go na potrzeby
miasta. O wskazanie, na terenie dzielnicy Jasień, obiektu lub lokalu z przeznaczeniem na siedzibę dla Rady Dzielnicy lub na
realizację innych wydarzeń miejskich i dzielnicowych, można wystąpić do Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki
Komunalnej oraz do GZNK, w którego kompetencji pozostają obiekty i lokale miejskie.
Beata
bezpieczeństwa na
11.01.18 Znak poziomy przejścia dla pieszych przed skrzyżowaniem ul. Niepołomickiej z ul. Srebrną jadąc w kierunku ul.
Dunajewska
przejściu dla pieszych na ul.
Starogardzkiej zostanie odnowiony w okresie wiosennym w ramach odnowy oznakowania poziomego. W kwestii oznakowania
Niepołomickiej pionowego, informuję że znaki drogowe D-6 „przejście dla pieszych” zostaną wymienione na znaki na tle fluorescencyjnym
skrzyżowanie z ul. Srebrną
oraz zostaną one ustawione bliżej jezdni, celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Budowa oświetlenia w
niniejszej lokalizacji może być zrealizowana jedynie w procesie inwestycyjnym wymagającym uprzednio opracowania
dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, w tym pozwolenia na
budowę. Ulica Niepołomicka została zgłoszona do programu budowy oświetlenia w mieście „Jaśniejszy Gdańsk” i
zakwalifikowana do II etapu realizacji programu (oznacza to, że oświetlenie powinno zostać wybudowane do końca
2018 roku). Dla przedmiotowej lokalizacji zostały wydane warunki projektowania, wykonania i przekazania w użytkowanie
oświetlenia. Dokumentacja swoim zakresem obejmuje również budowę dedykowanego oświetlenia na przedmiotowym
przejściu dla pieszych.
Łukasz Hamadyk budowy Centrum
11.01.18 Inwestycja jest w fazie koncepcji. Na większym poziomie zaawansowania projektu będą znane szczegóły.
Piłkarskiego wraz z bazą
w Letnicy
Łukasz Hamadyk wyników analizy dot.
11.01.18 Opracowanie zrealizowane przez Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. jest obecnie w trakcie weryfikacji.
budowy całorocznego stoku
Wyniki wstępnej oceny przedmiotowej koncepcji zostaną przedstawione członkom Komisji Sportu Rady Miasta Gdańska na
narciarskiego w Gdańsku
najbliższym styczniowym posiedzeniu.
Dorota Dudek
umowy podpisanej z firmą 11.01.18 Miasto w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisało umowę z firmą Naparty Auto Serwis Krzysztof
Naparty Auto Serwis na
Naparty z siedzibą ul. Falista 17/1 80-286 Gdańsk na wykonanie usługi w zakresie:
przewóz i przechowywanie
- usuwania pojazdów z dróg publicznych, stref zamieszkania, stref ruchu znajdujących się na obszarze administracyjnym
wraków samochodów
miasta w trybie art. 50a i 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym (p.r.d.),
- prowadzenia całodobowego parkingu strzeżonego do parkowania w/w pojazdów usuwanych z obszaru administracyjnego
miasta Gdańska, w tym pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a p.r.d. nieodebranych przez właścicieli w ustawowym
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Łukasz Hamadyk stworzenia mapy
zachorowalności na
nowotwory z podziałem na
strefy

terminie, podlegających procedurze sądowego przeniesienia własności na Gminę Miasta Gdańska oraz pojazdów
usuniętych na podstawie art. 50a p.r.d. nieodebranych przez właścicieli w ustawowym terminie, które przechodzą na
własność gminy na mocy ustawy,
- odstąpienia od usunięcia pojazdu, o którym mowa w art. 130a ust. 2a ustawy p.r.d.
W dalszej części odpowiedzi przedstawiono procedurę ustalenia przedmiotu zamówienia, budżet zadania i kryteria, które
musiał spełnić Wykonawca. Wykonawca usługi został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę zawarto na
okres 3 lat od dnia 1 listopada 2015 roku do dnia 31 października 2018 roku. Koszt wykonania umowy wynosił 1.362.344,15
zł. W odpowiedzi przedstawiono stawki za odholowywanie i przechowywanie pojazdów oraz stan wykonania umowy wg stanu
na dzień 21.11.2017 r. z podziałem na rodzaje usług. W zawartej umowie z firmą Naparty Auto Serwis zgodnie z ustawą o
finansach publicznych znajduje się zapis mówiący, że wynagrodzenie z tytułu realizacji usług nie może przekroczyć kwoty
1 362 344,15 zł. Jeżeli wartość wynagrodzenia przed upływem 3 lat przekroczy w/w kwotę to umowa zostaje zrealizowana automatycznie zakończona.
12.01.18 Kwestie monitorowania zachorowalności mieszkańców Gdańska na choroby cywilizacyjne, w tym nowotworowe oraz sprawy
profilaktyki i promowania zachowań prozdrowotnych były podejmowane podczas posiedzeń Gdańskiej Rady Zdrowia
Publicznego w roku 2017, jak i na posiedzeniu Rady w dniu 9 stycznia 2018 roku. Na posiedzenie Rady w dniu 01 lutego
2017 roku, podczas którego omawiano kwestie dotyczące ewentualnego przygotowania i podjęcia opracowania takich badań,
w tym szacowania obciążenia ryzykami otrzymania błędnych czy zafałszowanych wyników, będących m. in. skutkiem migracji
mieszkańców Gdańska między dzielnicami oraz przybywaniem do Gdańska osób nowych, różnorodnymi warunkami
środowiska zawodowego poszczególnych mieszkańców danej dzielnicy (wykonywania pracy, przestrzegania przepisów BHP
w miejscu pracy), czynnikami indywidualnymi: genetycznymi, prowadzonym trybem życia (w tym również poddawaniem się
okresowym badaniom lekarskim – np. mammografii, cytologii, badaniu przerostu prostaty, itd.), uzależnieniami oraz innymi,
mającymi wpływ na zmianę nasilenia podatności na choroby nowotworowe. Zarówno podczas pierwszego, jak i następnych
posiedzeń Rady, analizując złożone zapytanie, członkowie Rady zwracali uwagę, że badania byłyby obciążone znacznymi
ryzykami błędu. W załączonym do interpelacji artykule, wypowiadający się przedstawiciele środowiska medycznego,
podnoszą kwestię braku możliwości ustalenia reguł w odniesieniu do powiatów województwa pomorskiego, co do
zachorowalności na nowotwory (cyt. „analizowaliśmy powiaty pod względem zachorowalności na nowotwory i okazało się, że
nie ma żadnej prawidłowości, w każdym roku inny powiat przodował”). Podczas ostatniego posiedzenia Gdańskiej Rady
Zdrowia Publicznego podjęta została decyzja, o zwróceniu się o dane dotyczące zapadalności na choroby nowotworowe
mieszkańców Gdańska do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z uwzględnieniem
najbardziej dokładnego rozłożenia terytorialnego (np. z wykorzystaniem kodów pocztowych pacjentów). Odpowiednie pismo
jest obecnie przygotowywane przez Radę. Nie sposób zgodzić się ze sformułowanymi zarzutami o celowym, wyciszaniu czy
zaniedbywaniu, podnoszonych kwestii oraz wstrzymywaniu działań. Nie jest też wiadome, by pomiędzy pracownikami miasta i
jego jednostek były osoby reprezentujące „siły, bardzo zainteresowane, aby taka mapa nie ujrzała światła dziennego”.
W odpowiedzi na wcześniejsze zapytanie, zostało wyraźnie wskazane, że w budżecie Gdańska na zadania z zakresu zdrowia
roku 2017, w tym w ramach „Gdańskiego Programu Promocji Zdrowia i Zapobiegania Wybranym Chorobom Cywilizacyjnym
na lata 2017 – 2020” nie planuje się przeprowadzenia badań zachorowalności na nowotwory z podziałem na dzielnice
Gdańska. Wskazane również zostało, że w ramach realizacji w/w Programu planowane jest wspieranie projektów badań
przesiewowych, dotyczących wykrywania behawioralnych czynników ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych wśród różnych
grup wiekowych mieszkańców Gdańska, jak i promowanie korzystania ze wspomnianych wyżej badań profilaktycznych oraz
szczepień ochronnych. Takie działania były i są podejmowane, w tym w roku bieżącym (np. w ramach programu
realizowanego przez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia pn. „Trzeci wiek w zdrowiu”).
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Marek Bumblis

zażalenia na sposób
12.01.18
składowania odpadów w
śmietniku na ul.
Sempołowskiej 7 i 8/Reduta
Dzik od podwórza
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Marek Bumblis

możliwości interwencji
i naprawy przez Miasto
uszkodzonej wanny w
lokalu przy ul. Głębokiej
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Łukasz Hamadyk uzupełnienia odpowiedzi na 12.01.18
interpelację w sprawie
budowy tężni w Gdańsku
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Łukasz Hamadyk rezygnacji z miejskiego
pokazu fajerwerków

12.01.18

12.01.18

Obecnie przygotowany jest w Gdańsku program profilaktyki uzależnień od nikotyny i zapobiegania chorobom odtytoniowym,
albowiem, jak wskazują dane (w tym i prezentowane w załączonym artykule), to w pomorskiem obserwuje się wyższy niż w
innych regionach kraju wskaźnik osób palących, czego prostym następstwem jest najczęstsza rozpoznawalność raków
tytoniozależnych wśród osób diagnozowanych nowotworowo. Program ten jest planowany do wdrożenia w bieżącym roku, po
uzyskaniu pozytywnej oceny Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz przyjęciu przez Radę Miasta Gdańska.
Ponownie zapraszam do udziału w najbliższym posiedzeniu Gdańskiej Rady Zdrowia Publicznego, które zaplanowane zostało
na 09 kwietnia 2018 roku, godz. 14.30, w sali 107 w budynku głównym Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania wynika, że pojemniki, o których pisze Wnioskodawczyni zostały przeniesione
w obecne miejsce na wniosek Wspólnot Mieszkaniowych reprezentowanych przez firmę zarządzającą „M LOKUM” w połowie
2017 r. Z uwagi, że poprzednie miejsce gromadzenia odpadów (PGO) nie spełniało wymogów przepisów prawa, Zarządca
Nieruchomości uzyskał tytuł prawny do podwórza i dla wspólnot mieszkaniowych adresowo przypisanych ul. Królikarnia 4, 19,
20, 21 oraz Sempołowskiej 8 utworzył nowe PGO. Właściciel/zarządca nieruchomości organizuje PGO wg własnych
możliwości terenowo-formalnych i jest odpowiedzialny za legalność przyjętych rozwiązań. Po przeanalizowaniu stanu
faktycznego z przepisami, PGO na ul. Sempołowskiej nie spełnia przepisów:
- rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie z uwagi na wskazanie miejsca, na którym ustawione są pojemniki bez stosowanego utwardzenia gruntu,
- odnośnie odległości od okien budynku chyba, że zarządca nieruchomości uzyskał stosowną opinię państwowego
wojewódzkiego inspektora sanitarnego (co wymaga kontroli funkcjonariuszy SM),
- uchwały Rady w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, który nakłada na właściciela/zarządcę
nieruchomości obowiązek zapewnienia czystości i właściwego stanu sanitarnego punktu gromadzenia odpadów. Z
dostarczonej dokumentacji fotograficznej wynika, ze w PGO są zgromadzone odpady niebezpieczne, których gromadzenie
w PGO jest zabronione.
Polecono Straży Miejskiej przeprowadzenie kontroli porządku wokół śmietników w PGO przy ul. Sempołowskiej oraz
zobowiązanie zarządcy nieruchomości do dostosowania PGO do obowiązujących przepisów prawa.
Budynek przy ul. Głębokiej 8 jest budynkiem Wspólnoty Mieszkaniowej, w którym Gdańsk posiada cztery lokale mieszkalne,
co stanowi udział 8,09% w nieruchomości wspólnej i nad tymi lokalami Miasto sprawuje bezpośrednio nadzór właścicielski.
Wspomniane w treści interpelacji lokale stanowią własność osób fizycznych. Miasto nie sprawuje nadzoru właścicielskiego w
budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głębokiej. Stosownie do ustawy o własności lokali, to Zarząd kieruje sprawami
wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą, a poszczególnymi właścicielami
lokali. Miasto nie było i nie jest członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej, ponieważ członkiem zarządu może być tylko
osoba fizyczna, a nie osoba prawna. Gdańsk, jako współwłaściciel tej nieruchomości, podejmuje działania mające na celu
należyte gospodarowanie mieniem. W związku z powyższym, GZNK, jako administrator gminnego zasobu mieszkaniowego w
dniu 11.01.2018r. wystąpił do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Głębokiej o podjęcie działań mających na celu
ustabilizowanie zaistniałej sytuacji. Miasto jako jeden ze współwłaścicieli nie ma większych praw i obowiązków, niż każdy z
innych współwłaścicieli. W szczególności nie jest organem władczym lub kontrolnym w stosunku do wspólnoty mieszkaniowej.
Podtrzymano stanowisko wyrażone w odpowiedzi na interpelację Nr 312/17. Budowa tężni jest zawsze elementem wtórnym w
stosunku do stwierdzonych możliwości hydrotechnicznych określonego terenu. Niezbadane są pod tym względem pokłady
wód gruntowych, ich skład chemiczny, itp. Wprowadzenie tego typu zadania do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych musi mieć
gwarancję zasadności, możliwości i gospodarności przyjętego wniosku.
Podczas ostatniej miejskiej zabawy sylwestrowej pokaz sztucznych ogni, jak co roku, cieszył się dużą popularnością. Jednak
to, co dla niektórych mieszkańców jest dobrą zabawą, dla zwierząt może być cierpieniem. Na odpalanie fajerwerków w
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327/17

328/17

329/17

i zastąpienie go pokazem
laserowym
Emilia Lodzińska rekultywacji terenu na
wysokości ul.
Wyspiańskiego 19 – przy
wjeździe do Parku nad
Strzyżą
Łukasz Hamadyk modernizacji oświetlenia
ul. Strajku Dokerów (od
Góreckiego do Wilków
Morskich)

Łukasz Hamadyk ustawienia wiaty oraz ławki
dla oczekujących na
przystanku tramwajowym
przy ul. Kaczeńce

Gdańsku zezwalamy tylko przez dwa dni w roku: 31 grudnia i 1 stycznia. Przed rozpoczęciem przygotowań do tegorocznego
Sylwestra, Miasto wsłucha się w głosy gdańszczanek i gdańszczan dotyczące formy świętowania tego wydarzenia.
16.01.18 Teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany z uwzględnieniem warunków bezpieczeństwa użytkowników ruchu. Prace
zostaną wykonane na wiosnę br. przy planowanej realizacji „bezpiecznego” przejścia dla pieszych zlokalizowanego w
bezpośrednim sąsiedztwie wskazanego miejsca.
16.01.18 Miasto realizuje obecnie cztery potężne projekty rewitalizacyjne na obszarach Nowy Port, Orunia, Dolne Miasto wraz ze
Starym Przedmieściem oraz Biskupia Górka – Stary Chełm. Koordynatorem projektów z ramienia Miasta jest Biuro Rozwoju
Gdańska - Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego. W czerwcu 2017 roku podpisano cztery Umowy o dofinansowanie
projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa
8 Konwersja, Działanie 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, w tym podpisano Umowę o dofinansowanie
projektu pn.: „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”. W ramach przedmiotowego projektu
zaplanowano rewitalizację obszaru o powierzchni 165,29 ha. Zadania obejmą min. remont budynków komunalnych,
zagospodarowanie przestrzeni publicznych w rejonie ulicy Starowiślna i Wyzwolenia, zagospodarowanie terenów zielonych
Szańca Zachodniego. W ramach projektu przewiduje się również przebudowę ok. 0,8 km odcinka ulic Wilków Morskich (dł.
ok. 250 m), Ks. Mariana Góreckiego (dł. ok. 350 m) oraz Strajku Dokerów (dł. ok. 200 m – od skrzyżowania ulicy Ks. Mariana
Góreckiego do skrzyżowania z ulicą Wików Morskich). Na remont ulic zarezerwowano 3,3 mln złotych. Aktualnie zamykane
są ostatnie działania związane z procedurą przygotowania ogłoszenia o zamówieniu publicznym na wykonanie dokumentacji
projektowej na przebudowę i modernizację dróg i infrastruktury podziemnej ulicy: Góreckiego, Strajku Dokerów i Wilków
Morskich (ogłoszenie zamówienia w trybie unijnym styczeń/luty 2018 r.). Planuje się, zakończyć prace nad ww. dokumentacją
projektową w listopadzie 2018 r., prace budowlane rozpocząć w drugiej połowie 2019 r.. Zakończenie prac budowlanych
przewidziane jest na rok 2021. Zakres przebudowy i modernizacji ulicy Strajku Dokerów obejmie:
a) budowę, przebudowę, modernizację infrastruktury podziemnej,
b) wymianę nawierzchni jezdni i chodników,
c) urządzenie miejsc postojowych,
d) wprowadzenie małej architektury i dostosowanie wejść do budynków,
e) rewaloryzację zieleni oraz urządzenie elementów małej architektury,
f) budowę monitoringu wizyjnego,
g) modernizację oświetlenia ulicy.
Miasto prace nad programem rewitalizacji dzielnicy Nowy Port prowadzi od 2016 r. Po przeprowadzeniu analiz i konsultacjach
z mieszkańcami sformułowano diagnozę i przyjęto kluczowe dla dzielnicy działania w obszarze społecznym oraz
infrastrukturalnym, w ramach których wskazano m.in. remont ulic Strajku Dokerów, Wilków Morskich i Ks. Góreckiego.
Wymienione ulice zostały wskazane do kompleksowego remontu już w roku 2016, w projekcie Gminnego Programu
Rewitalizacji - uchwalonym przez Radę Miasta Gdańska w dniu 25 kwietnia 2017 r., a przyjęty do przebudowy fragment ulicy
Strajku Dokerów na odcinku od ulicy ks. Góreckiego do skrzyżowania z ulicą Wilków Morskich pokrywa się zakresem
przywołanym w interpelacji.
17.01.18 Wiata na przystanku tramwajowym przy ul. Kaczeńce zostanie ustawiona w ramach zadania inwestycyjnego realizowanego
przez Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska, współfinansowanego ze środków UE - Gdańskiego Projektu Komunikacji
Miejskiej etap IV A. Zadanie obejmuje przebudowę infrastruktury tramwajowej w dzielnicy Stogi wraz z przystankami
tramwajowymi. W chwili obecnej zadanie jest na etapie postępowania przetargowego.
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Czauderna Piotr

2/18

Czauderna Piotr

2018 rok
prac władz miasta Gdańska 17.01.18 W kwietniu 2017 r. Prezydent Miasta Gdańska skierował do Współprzewodniczących Gdańskiej Rady ds. Równego
nad modelem równego
Traktowania prośbę o przeanalizowanie zapisów Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym i
traktowania i tzw. Kartą
wypracowanie rekomendacji wraz ze wskazaniem priorytetów działań i harmonogramu jej wprowadzenia w Gdańsku. Prace,
równościową
przybrały formę spotkań Modelu na rzecz Równego Traktowania, który został zainaugurowany 29 września 2017 roku.
1. Stwierdzenie, że mieszkańcy odrzucili Europejską Kartę Równości w czasie Panelu Obywatelskiego jest nieprawdziwe. W
głosowaniu nad rekomendacją „Przyjęcie przez miasto Gdańsk Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn” brało udział
49 panelistów, z czego 22 głosowało za przyjęciem (zbiorczo odpowiedzi „zdecydowanie się zgadzam”, „zgadzam się”,
„zgadzam się, choć mam pewne wątpliwości”), 11 za odpowiedzią „mam spore wątpliwości” i 16 osób głosowało przeciwko
przyjęciu rekomendacji (zbiorczo odpowiedzi „raczej się nie zgadzam”, „nie zgadzam się”, „zdecydowanie się nie zgadzam”).
Łącznie za przyjęciem takiej rekomendacji zagłosowało 44,9% panelistów i panelistek, przeciwko przyjęciu: 32,6%. Nie było
głosowania za odrzuceniem Karty. Taki wniosek został zgłoszony przez jednego z panelistów i nie zyskał nawet pięciu
koniecznych do procedowania głosów. Stąd nieosiągnięcie przez rekomendację wymaganego 80% progu nie oznacza
odrzucenia Karty, a jedynie niewskazanie tej rekomendacji jako wiążącej dla Prezydenta. Panel Obywatelski nie ma
kompetencji przyjmowania lub odrzucania Karty, a jedynie możliwość zarekomendowania Prezydentowi poddania jej przyjęcia
pod głosowanie Rady Miasta.
2. Do Modelu na Rzecz Równego Traktowania zaproszeni zostali eksperci i ekspertki z obszaru praw człowieka i równych
szans, przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu oraz radykalizacji postaw z Gdańska. Model pracuje w sześciu grupach
roboczych wokół przesłanek dyskryminacji: wieku, niepełnosprawności, płci, orientacji seksualnej, pochodzenia etnicznego
oraz wyznania i bezwyznaniowości, stąd eksperci i ekspertki zajmujący się tymi dziedzinami tworzą zespół Modelu. Są wśród
nich m.in. niezależni eksperci, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, szkół i uczelni wyższych,
instytucji miejskich i związków wyznaniowych oraz urzędnicy i urzędniczki Urzędu Miejskiego.
3. Europejska Karta Równości była i jest punktem wyjścia dla prac Modelu. Na chwilę obecną, po konsultacjach i głosowaniu
wewnątrz zespołu pracującego w Modelu, podjęta została decyzja o korzystaniu z zapisów Karty jako podpowiedzi, inspiracji i
dobrej praktyki w pracach grup roboczych. Artykuły Karty w dużej mierze pokrywają się z Programami Operacyjnymi z
dokumentu strategicznego Gdańsk 2030 Plus i traktowane mogą być jako operacjonalizacja jego zasady horyzontalnej:
Równe Szanse.
4. W samej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej są zapisy antydyskryminacyjne. Uszczegóławia je Kodeks pracy i ustawa o
wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Eksperci są zgodni, że Europejska Karta
Równości jest zgodna z Konstytucją. Dodatkowo, Karta została przyjęta Uchwałą Nr XXIII/317/08 Rady Miejskiej w Nysie z
dnia 27 czerwca 2008. Organ nadzorujący, tj. wojewoda dolnośląski, nie uchylił uchwały, powołując się na jej niezgodność z
Konstytucją RP.
5. Na dzień dzisiejszy Gdańsk nie wspiera finansowo organizacji LGBT.
Do odpowiedzi załączono dokument źródłowy - Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.
rewitalizacji i malowania
17.01.18 Podjęto działania w celu uruchomienie kolejnej edycji konkursu nadania dekoracji artystycznych zespołowi kamienic w
elewacji kamienic przy ul.
obszarze Głównego Miasta. Jest to konkurs organizowany od 2013 roku przez Miasto w ramach realizacji zadania
Chlebnickiej
publicznego w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z
organizacjami pozarządowymi” na dany rok. Jego podstawowym założeniem jest wykorzystanie sztuki do podkreślenia
architektonicznego piękna zabudowy zaniedbanego dotąd obszaru. Ma on na celu, zarówno poprawę wizerunku ulic objętych
projektem, jak i zwiększenie stopnia integracji sąsiedzkiej i chęci działania na rzecz najbliższego otoczenia. Partnerem
10

projektu są wspólnoty mieszkaniowe, które zgłosiły chęć uczestniczenia w procesie zmiany wizerunku swoich kamienic i we
własnym zakresie wykonają prace remontowe elewacji, czyli pierwszy etap projektu. Pozostałe koszty, w tym koszty
rusztowań, nadania dekoracji artystycznych oraz malowania elewacji pokrywa w ramach programu Miasto.
Elewacje do projektu wyłaniane są na zasadzie ciągłości pierzei, aby wzmocnić efekt wizualny dzięki uzyskaniu całych ciągów
wyremontowanych elewacji obok siebie oraz aby usprawnić prace remontowe. Priorytet dla kamienic położonych w jednym
ciągu mobilizuje sąsiadujące ze sobą wspólnoty mieszkaniowe chętne do wzięcia udziału w projekcie oraz do nawiązania
współpracy i wspólnego zgłaszania się do projektu. Z ulicy Chlebnickiej do udziału w programie wpłynęło jedno zgłoszenie
właścicieli nieruchomości nr 43/44, budynku rozpoczynającego kolejną pierzeję. Natomiast właściciele nieruchomości przy ul.
Chlebnickiej między Kleszą a Grząską nie zgłosili swojego zainteresowania udziałem w programie. Zostaną oni ponownie
poinformowani o możliwości udziału w projekcie przez Pełnomocników reprezentujących Miasto podczas rocznych zebrań
Wspólnot Mieszkaniowych. Ostateczna decyzja o nadaniu dekoracji zależy od wspólnot mieszkaniowych, które zgłaszając
akcept udziału w programie powinny przedstawić uchwałę o wykonaniu w/w remontu oraz posiadać zabezpieczone środki na
ten cel.
3/18

Emilia Lodzińska montażu słupków/donic z
roślinnością na rogu ul.
Mickiewicza oraz
Mierosławskiego

17.01.18 Polecono podległym służbom przeprowadzenie wizji w terenie. Istnieje zasadność złożonego wniosku, jednakże
proponowane rozwiązanie nie zlikwiduje opisanej sytuacji. Lokalizacja kościoła, który znajduje się bezpośrednio przy
skrzyżowaniu ul. Mickiewicza – Mierosławskiego, nadaje temu obszarowi specyficzny charakter. Ulica Mierosławskiego jest
drogą klasy lokalnej, służy miejscowym potrzebom, została objęta strefą ograniczonej prędkości do 30 km/h. Plac powstały
przed kościołem został utworzony z połączenia chodników leżących na terenie działek miejskich oraz działek zarządzanych
przez Dom Zakonny Księży Jezuitów. W trójkącie widoczności skrzyżowania nie znajdują się przeszkody stałe, które w
znaczny sposób i trwale utrudniają widzenie pojazdów poruszających się po drodze z pierwszeństwem przejazdu. Biorąc pod
uwagę specyfikę miejsca, mogą występować okresy utrudnionej widoczności, które zmniejszają bezpieczeństwo na
omawianym skrzyżowaniu. Po rozpoznaniu sprawy wynika, że montaż stałych wygrodzeń w postaci słupków nie ograniczy
parkowania pojazdów. Obserwacje prowadzone na podobnych obszarach pokazują, że mimo ustawionych blokad kierowcy
nadal zatrzymują się w niedozwolonych miejscach. Dodatkowo ich przejeżdżanie za wygrodzenia zwiększa ryzyko wypadku z
pieszymi. Dogodniejszym rozwiązaniem byłoby przestrzenne zamknięcie terenu za pomocą rozwiązań małej architektury.
Polecono GZDiZ opracowanie dokumentacji technicznej, która uwzględniając wykorzystanie elementów małej architektury,
skutecznie uniemożliwi zatrzymanie pojazdów w miejscu niedozwolonym. Ponadto, polecono podległym służbom, objęcie
nadzorem wskazany obszar w celu zdyscyplinowania kierowców do przestrzegania obowiązujących przepisów.

4/18

Marek Bumblis

23.01.18 Przeprowadzono analizę zagrożeń na podstawie zdarzeń zarejestrowanych przez Komendę Miejską Policji. Z przekazanych
danych wynika zasadność instalacji nowych kamer systemu miejskiego monitoringu wizyjnego.
Budżet inwestycyjny na monitoring wizyjny na rok 2018 r. został już zaplanowany. Obejmuje on instalację nowych kamer
przede wszystkim w rejonie Wrzeszcza – ulice Hallera i Partyzantów wraz z przystosowaniem do sterowania i archiwizacji
obrazu w studiu w Komisariacie III Policji oraz wymianę wyeksploatowanego sprzętu z terenu całego miasta. Ponadto, cykl
inwestycyjny rozbudowy systemu miejskiego monitoringu wizyjnego w rejonie Głównego Miasta obejmujący projektowanie i
wykonawstwo należy planować przynajmniej na dwuletni okres, ze względu na uzgodnienia z Miejskim i Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków oraz nadzorem prac budowlanych wykonywanym przez Nadzór Archeologiczny.
Dokładne lokalizacje usytuowania punktów kamerowych zostaną ustalone po szczegółowej konsultacji z Komendą Miejską
Policji w Gdańsku, a rozpoczęcie inwestycji zaplanowano na 2019 r.

dodatkowego monitoringu
Śródmieścia (ul. Podwale
Staromiejskie, Ogarna,
Piwna, Kowalska,
Heweliusza)
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Marek Bumblis

6/18

Marek Bumblis

7/18

Łukasz Hamadyk

8/18

Wojciech
Błaszkowski

9/18

Anna Wirska

10/18

Łukasz Hamadyk

11/18

Łukasz Hamadyk

12/18

Emilia Lodzińska

13/18

Emilia Lodzińska

awarii iluminacji kościoła na 24.01.18 Nieczynna iluminacja od strony ul. Łąkowej została naprawiona w dniu 18.01.2018 r. Dotychczas nie uruchomiono 6 opraw
ul. Łąkowej
doziemnych umiejscowionych w tzw. podwórzu Kościoła. Ze względu na uszkodzenia kablowe ich uczynnienie wymaga
przeprowadzenia prac ziemnych. Zobowiązano Gdański Zarząd Dróg i Zieleni do niezwłocznej naprawy, gdy tylko warunki
atmosferyczne pozwolą na wykonanie tego typu prac.
uporządkowania terenu
24.01.18 Tereny pomiędzy ul. Jałmużniczą oraz Kamienna Grobla, oraz przy dawnym Gimnazjum Nr 9 przy ul. Śluza zostały
między ul. Jałmużniczą
uporządkowane. Po zakończeniu okresu zimowego przedmiotowy obszar zostanie objęty dalszymi pracami porządkowymi.
a Kamienną Groblą oraz
przy ul. Śluza
uporządkowania tunelu przy 24.01.18 Tunel przewidziany jest do modernizacji w ramach partnerstwa inwestora prywatnego z miastem. W związku z planowanym
przystanku Brama Wyżynna
przejęciem terenu przez Forum Gdańsk Sp. z o.o., celem wykonania w nim prac remontowych, w miesiącu październiku
zlikwidowana została zabudowa handlowa w tunelu. Bieżące utrzymanie czystości zgodnie z przyjętym harmonogramem oraz
dodatkowo na każde otrzymane zgłoszenie związane z nieprawidłowościami, realizowane jest przez GZDiZ. Trwające
procedury dotyczące pozyskania niezbędnych decyzji administracyjnych wydłużyły moment rozpoczęcia działań związanych
z wykonaniem estetyzacji tunelu. Procedowane jest przekazanie obszaru przejścia podziemnego na rzecz Forum Gdańsk,
które deklaruje wejście na przekazany teren, co jednocześnie skutkować będzie przejęciem przez spółkę obowiązków
związanych z utrzymaniem porządku w przejściu podziemnym. Realizacja zamierzeń modernizacyjnych ma potrwać do maja
2018 r. i pozytywnie wpłynąć na zmianę estetyki tunelu. Nowe oblicze zyska przejście podziemne dla pieszych w zakresie
m.in. posadzek, ścian, sufitu, schodów, toalet i oświetlenia.
likwidacji znaku
25.01.18
"nakazującego parkowanie
wzdłuż ulicy" przy ul.
Kochanowskiego 59
realizacji zadań programu
25.01.18
wsparcia prokreacji
mieszkańców Gdańska w
latach 2017-2020
bezpieczeństwa
29.01.18
mieszkańców w tunelu
prowadzącym do ul. Żabi
Kruk
budynku mieszkalnego przy 29.01.18
ul. Kolonia Jordana
wymiany oświetlenia przed 29.01.18
budynkiem przy
ul. Baczyńskiego 12
i ul. Wrzeszczańskiej
oświetlenia ul. Dolne Młyny 29.01.18
od Potokowej (dojazd do os.
Nowiec)
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Emilia Lodzińska montażu dodatkowych
29.01.18 Montaż ławek przy budynku Krzysztofa Kamila Baczyńskiego nr 10 i nr 12 nastąpi w I kwartale 2018 r. Kosze zostaną
ławek i koszy na śmieci przy
ustawione przez GZDiZ na placu zabaw usytuowanym przy ul. Franciszka Bohomolca 2.
ul. Baczyńskiego 10 i 12
oraz na placu zabaw

15/18

Mateusz Skarbek poprawy bezpieczeństwa na
Trakcie Konnym (od
ul. Śniadeckich do
ul. Chodowieckiego)
Wojciech
naprawy płyty schodowej na
Błaszkowski
Długim Pobrzeżu
(przed ul. Chlebnicką)
Marek Bumblis
oczyszczenia ścian tunelu
pod Błędnikiem
Agnieszka
oświetlenia i monitoringu na
Owczarczak
Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu
Emilia Lodzińska na Zaspie
Jacek
uruchomienia komunikacji
Teodorczyk
publicznej z Osiedlem
Nowiec
Mateusz Skarbek ponownej informacji
dotyczącej stref płatnego
parkowania i działalności
Straży Miejskiej
Mateusz Skarbek możliwości remontu
pływalni przy SP Nr 42
Mateusz Skarbek objęcia kamerami
monitoringu miejskiego
kolejnych obszarów
dzielnicy Śródmieście
Mateusz Skarbek modernizacji „Stawu
Piekarnicza”
Łukasz Hamadyk planu 0410 dla terenów
przyległych do fragmentu
ulic Letnicka i Wyzwolenia
Mateusz Skarbek podjętych, trwających i
planowanych działań w celu
uratowania Wielkiej Alei
Mateusz Skarbek możliwości rozszerzenia i
przyspieszenia programu

16/18
17/18
18/18
19/18
20/18

21/18
22/18

23/18
24/18
25/18
26/18

31.01.18

31.01.18
31.01.18
31.01.18
01.02.18
01.02.18

01.02.18
01.02.18

01.02.18
01.02.18
02.02.18
02.02.18
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27/18

28/18

29/18

30/18
31/18
32/18
33/18
34/18

budowy pływalni o kolejne
obiekty
Łukasz Hamadyk oświetlenia obelisku –
02.02.18
pomnika z tablicą inf. o
Obrońcach Poczty z 1939 r.
na Zaspie
Łukasz Hamadyk wymiany flagi państwowej
na placu ks. Gustkowicza
i upomnienia osoby
odpowiedzialnej za nadzór
nad placem
Łukasz Hamadyk odrestaurowania
marmurowych schodów na
Zaroślaku oraz Biskupiej
Górce i wyjaśnienia n/t
zdemontowanych schodów
Mateusz Skarbek rekultywacji „Stawu
Piekarnicza”
Wojciech
postawienia znaków
Błaszkowski
drogowych w ul.
Kochanowskiego 114 i 120
Piotr Czauderna kosztów miejskiego portalu
internetowego
www.gdansk.pl
Piotr Czauderna ścieżki rowerowej przy
ul. Hallera
Beata Wierzba
możliwości wykupu
abonamentu w strefie
płatnego parkowania na
czas krótszy niż miesiąc dla
firm budowlanych

02.02.18

02.02.18

02.02.18
06.02.18
07.02.18
07.02.18
07.02.18
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