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BRMG-KPGiM-III.0012.9.2019 
 

Protokół Nr 4-1/2019 
z posiedzenia Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska, 
które odbyło się 29 stycznia 2019 roku (wtorek), rozpoczęte o godz. 15.00, w 
sali im. Seana Lestera Nr 003, Nowy Ratusz, przy ul. Wały Jagiellońskie 1 w 
Gdańsku. 
 
Obecni: według załączonych list obecności, które stanowią załącznik nr 1, 
załącznik nr 2 do protokołu.  
 
Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu (7), 
czyli było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych 
stanowisk. 
 
Posiedzeniu przewodniczył Radny Piotr Dzik – Przewodniczący Komisji 
Polityki Gospodarczej i Morskiej Rady Miasta Gdańska. 
Po stwierdzeniu quorum, otworzył 4 posiedzenie, powitał zebranych i 
poinformował, że porządek obrad został dostarczony radnym w terminie 
regulaminowym, porządek stanowi załącznik nr 3 do protokołu.  
 
Po sporządzeniu porządku zostały skierowane do Komisji projekty uchwał i 
wnioski Prezydenta, które zaproponował wprowadzić pod obrady:  
 
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 

upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – jednostki 
budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej – Druk Nr 41. 

Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za - jednogłośnie wprowadziła projekt uchwały - druk nr 41 
do porządku obrad i będzie go rozpatrywała w punkcie nr 3.1.  

 
2.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 

uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji 
dotychczasowej aglomeracji Gdańsk i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk          
– Druk Nr 43. 

 
Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za- jednogłośnie wprowadziła projekt uchwały - druk nr 43 
do porządku obrad i będzie go rozpatrywała w punkcie nr 3.2.  

 
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 

udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie 
Miasta Gdańska do roku 2035” – Druk Nr 44. 

 
Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za- jednogłośnie wprowadziła projekt uchwały - druk nr 44 
do porządku obrad i będzie go rozpatrywała w punkcie nr 3.3.  
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4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gdańska – Druk nr 37.  

 
Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za - jednogłośnie wprowadziła projekt uchwały - druk nr 37 
do porządku obrad i będzie go rozpatrywała w punkcie nr 3.4.  

 
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 

sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Druk nr 38.  

Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za- jednogłośnie wprowadziła projekt uchwały - druk nr 38 
do porządku obrad i będzie go rozpatrywała w punkcie nr 3.5.  
 
6. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 

złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położonego przy ul. Na Stoku 10 w Gdańsku.   

 
Głosowanie: 
Komisja 5 głosami za- jednogłośnie wprowadziła ww. wniosek do porządku 
obrad i będzie go rozpatrywała w punkcie nr 1.1.  
 
Ponieważ nie było uwag ze strony członków Komisji do zaproponowanego 
porządku obrad, przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie 
następującego porządku obrad: 
 

1. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany po 
stronie najemcy w obowiązującej umowie najmu lokalu użytkowego przy ul. 
Waryńskiego 21 w Gdańsku. Pismo: UN/5009/2018/AAZ.1184621 z 27.12.2018 
r.  

Przedstawia: Przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości SZB 
 

1.1. Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
zaopiniowania złożonych ofert na oddanie w najem w trybie 
bezprzetargowym – w drodze zbierania i wyboru ofert w Programie 
Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu użytkowego położonego przy ul. Na 
Stoku 10.   

Przedstawia: Przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości SZB 
 

2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ustalenia 
jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskich 
Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2019 
rok - druk nr 33. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

3. Opinia Komisji dotycząca przeznaczenia lokali użytkowych, położonych 
przy ul. Długie Pobrzeże (działka 407/2, obręb ewidencyjny 89). 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – jednostki 
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budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej – Druk Nr 41. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 
Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji Gdańsk i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk – Druk Nr 43. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5.1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 
udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie 
Miasta Gdańska do roku 2035” – Druk Nr 44. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5.2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Gdańska – Druk nr 37.  

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

5.3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej 
uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – Druk nr 38.  

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 

6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w 
sprawie uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. 
Partyzantów 60B w Gdańsku. Pismo WGK-II.7123.155.2018.IK. z dnia 
04.01.2019 r. 

Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
7. Wytypowanie delegatów do Związku Miast Nadwiślańskich. 

Przedstawia: Przewodniczący Komisji 
 

8. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok. 
 

9. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 

Głosowanie:  
Komisja 5 głosami za - jednogłośnie przyjęła ww. porządek obrad. 
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PUNKT – 1. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zmiany po stronie 
najemcy w obowiązującej umowie najmu lokalu użytkowego przy ul. Waryńskiego 
21 w Gdańsku.  
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo: UN/5009/2018/AAZ.1184621 z 27.12.2018 r. stanowi załącznik nr 4 
do protokołu. 
 
Opinia Nr 4-1/16/1/2019 

  

PUNKT – 1.1. 
Rozpatrzenie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie zaopiniowania 
złożonych ofert na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym – w drodze 
zbierania i wyboru ofert w Programie Gdańskie Otwarte Pracownie” lokalu 
użytkowego położonego przy ul. Na Stoku 10.            
Przedstawia: Przedstawiciel Gdańskich Nieruchomości SZB 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo: UN/2019.1221451 z 28.01.2019 r. stanowi załącznik nr 5 do 
protokołu. 
 
Opinia Nr 4-1/17/2/2019 

 
 

PUNKT – 2. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie ustalenia 
jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji przedmiotowej dla Gdańskich 
Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2019 
rok - druk nr 33. Oryginał projektu uchwały, zawarty w druku Nr 33 stanowi 
załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 roku. 
Sprawa: BRMG.0006.7.2019 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Pan Piotr Kryszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Zreferował zgodnie z uzasadnieniem przedmiotowy projekt uchwały, zawarty w 
druku nr 33 i poprosił o pozytywne zaopiniowanie. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Na remonty jaką kwotę się przewiduje? 
 
Pan Piotr Kryszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Na remonty przeznaczamy 15 milionów złotych, z tym, że to nie jedyne środki 
z budżetu, które są przekazywane do Gdańskich Nieruchomości. Jest jeszcze 
dotacja celowa. 
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Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Dziękuję bardzo. Tą kwotę, którą wprowadza się do GN, to ona jest 
negocjowana z Prezydentem, jak to wygląda, żeby wprowadzić to do budżetu 
jak to jest ustalane? 
 
Pan Piotr Kryszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Staramy się w pięcioletniej perspektywie ustalić, żeby dyrektorzy GN mieli te 
kwoty przewidziane na stałe, żeby mogli sobie przygotować plany remontowe. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Chciałbym, żeby Komisja wiedziała, ile mamy tych mieszkań 
wyremontowanych, ile remontujemy w roku za te pieniądze lokali, np. 300 
mieszkań, czy 600 mieszkań? 
 
Pan Piotr Kryszewski, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Staramy się dopasować te środki do możliwości, zarówno Gdańskich 
Nieruchomości i też możliwości budżetu.  
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
To może inaczej spytam. Potrzeby remontowe są zgłaszane przez Gdańskie 
Nieruchomości do Wydziału Gospodarki Komunalnej i wy odpowiadacie, że 
możecie tyle i tyle. 
 
Pan Sławomir Kiszkurno- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Dodam Panie Radny jeszcze jedną rzecz. To jest też robione na bazie analiz, 
czyli z jednej strony jest ekipa remontowa po stronie Gdańskich Nieruchomości, 
czy też na bazie przetargów też widzimy, ile możemy, jakie jest 
zainteresowanie taką rozproszoną działalnością remontową. Generalnie tych 
remontów rocznie się nie da więcej zrobić, pomimo, że potrzeby i budżetu i 
remontów są oczywiście większe, ale jest to jakby wypośrodkowane zarówno 
pod względem możliwości budżetowych jak i przerobowych przez 
potencjalnych wykonawców.  
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
W części własnymi siłami robicie te remonty? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Tak. W części są robione, te prostsze remonty własnymi siłami, a w części po 
prostu przetargi i zlecane są roboty na zewnątrz.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Uważam, że założenie kwotowe jest ważne, ile przeznaczamy na te remonty, a 
w praniu wychodzi, ile każde mieszkanie kosztuje, bo trudno założyć, że 
przeznaczamy 40 tysięcy, a w trakcie remontu wychodzą różne nieprzewidziane 
rzeczy, które trzeba zrobić, a wiecie też jak remontuje się stare budynki, które 
mają po 100 lat i więcej.  
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Zakładacie chyba ile metrów chcecie wyremontować rocznie za tę kwotę, czy 
ile mieszkań? 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Tak, ale jak powiedziałem, w trakcie remontu wychodzą różne inne rzeczy, 
które jednak trzeba zrobić.  
 
Pan Sławomir Kiszkurno- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Często jest tak, że rzeczywiście jest pierwsza wycena, później w trakcie 
wejścia jako zamówienie i dodatkowe tylko, rozszerzające, jak np. jest 
potrzeba wykonania dodatkowo ściany, konstrukcji budynku itd. Są też te 
elementy, które wychodzą na etapie remontu, więc na początku jest plan, ile 
metrów chcemy wyremontować, ale na końcu to i tak nie jest to co było na 
początku. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Na koniec roku będziemy wiedzieli, ile za tę kwotę wyremontowano mieszkań. 
Oni chcą jak najtaniej i jak najwięcej, ale nie wiadomo, ile wyjdzie w trakcie 
remontów.  
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Już nie chodzi o to jak najtaniej, to chyba nie, bo zależy co się remontuje. 
 
Pan Sławomir Kiszkurno- Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Został przygotowany standard tych remontów, bo jeśli remont się nie opłaca, 
to się go nie robi w ogóle. I w oparciu o ten standard staramy się remontować. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Nie ma więcej głosów w dyskusji przechodzimy do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
RMG w sprawie ustalenia jednostkowej stawki kalkulacyjnej dotacji 
przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu 
budżetowego w Gdańsku na 2019 rok - druk nr 33. 
 
Głosowanie: 
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku Nr 33. Opinia Nr 4-
1/18/3/2019 

 
PUNKT – 3. 

Opinia Komisji dotycząca przeznaczenia lokali użytkowych, położonych przy 
ul. Długie Pobrzeże (działka 407/2, obręb ewidencyjny 89). 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo: OH1/041/178/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. stanowi załącznik nr 6 
do protokołu. 
 



7 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie wniosku w sprawie 
przeznaczenia lokali użytkowych, położonych przy ul. Długie Pobrzeże, działka 
407/2, obręb ewidencyjny 89 na cele inne niż te, związane bezpośrednio z 
obsługą ruchu pasażerskiego. 
 
Głosowanie: 
Głosowanie za pozytywnym zaopiniowaniem wniosku przebiegło w następujący 
sposób: 0 głosów za, 3 głosy przeciw, 3 głosy wstrzymujące się. 
 
Komisja negatywnie zaopiniowała wniosek w sprawie zasadności 
przeznaczenia lokali użytkowych, położonych przy ul. Długie Pobrzeże, 
działka 407/2, obręb ewidencyjny 89 na cele inne niż te, związane 
bezpośrednio z obsługą ruchu pasażerskiego. Opinia Nr 4-1/19/4/2019 
 

PUNKT – 4. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie 
upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – jednostki 
budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji 
publicznej – Druk Nr 41. Oryginał projektu uchwały, zawarty w druku Nr 41 
stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 
2019 roku. Sprawa: BRMG.0006.15.2018 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Referując przedmiotowy projekt uchwały w imieniu Prezydenta Miasta 
Gdańska, zawarty w druku nr 41 powiedział m.in., że projekt uchwały ma na 
celu umożliwienie Dyrektorowi GZDiZ wymierzanie kar administracyjnych za 
umieszczanie tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych niezgodnie z 
przepisami tzw. uchwały krajobrazowej Gdańska. Upoważnienie ma nie tylko 
możliwość określenia tej kary, ale także udzielenia ulgi oraz załatwienia spraw 
związanych z ewentualnymi nadpłatami. Jest to nic innego jak kontynuowanie 
polityki wytyczonej w 2014 roku, której w GZDiZ w pionie przestrzeni 
publicznej skupiane są kompetencje związane z organizacją przestrzeni 
publicznej m.in. reklamy. To wszystko z mojej strony, bardzo proszę o 
pozytywną opinię. Jeśli są pytania, to udzielę odpowiedzi. Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Otwieram dyskusję. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
To jest związane z uchwała krajobrazową, rozumiem? 
 
Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Tak. Uchwała krajobrazowa ustaliła zasady i warunki, na których reklama może być 
sytuowana. Do 2 kwietnia 2020 roku trwa okres dostosowawczy. Niemniej reklamy, 
które w tym okresie dostosowawczym pojawiają się muszą spełniać warunki określone 
w uchwale. I przy dobrej naszej wierze i prowadzonej polityce informacyjnej nie 
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wszystkie reklamy, które pojawiają się w przestrzeni Gdańska są zgodne z uchwałą 
krajobrazową.  
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
To rozumiem, to co dyrektor GZDiZ na podstawie tego upoważnienia będzie czynił? 
 
Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Warto dodać. Ustawa krajobrazowa jak i uchwała krajobrazowa są aktami prawa 
nowymi w porządku krajowym. Z obowiązujących uchwał w miastach wojewódzkich 
jest jedna i to jest ta uchwała Gdańska. Do tej pory kary związane z reklamami 
niezgodnymi z uchwałą wymierzał Wydział Finansowy w Urzędzie Miejskim. Dzisiaj 
naszym celem jest skupienie tego w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni w pionie 
przestrzeni publicznej, tak aby inspektorzy, którzy kontrolują te reklamy jednocześnie 
mogli prowadzić postępowania administracyjne zmierzające do wymierzenia kary. 
Zwracam również uwagę, że celem Prezydenta Miasta Gdańska nie jest karanie 
przedsiębiorców za reklamy niezgodne z uchwałą i powiedziałbym, jest wręcz to 
ostateczność. Celem uchwały nie jest karanie przedsiębiorców i mieszkańców, celem 
uchwały jest ochrona krajobrazu. Za każdym razem nasi inspektorzy prowadzą długą i 
bardzo często owocną rozmowę, która ma na celu poprawienie estetyki miasta 
Gdańska, a nie cel finansowy. 
 

Radny Cezary Śpiewak-Dowbór- członek Komisji 
A czy dzisiaj ci inspektorzy mają jakikolwiek narzędzia, jeśli dialog nie pomaga, póki 
nie mają tych upoważnień? 
 

Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Dzisiaj ze względu na rozproszenie, skuteczność tych działań jest ograniczona. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Czyli rozumiem, że ta uchwała będzie działać dopiero po okresie dostosowawczym, 
czyli od 2 kwietnia 2020 roku? 
 

Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Nie, ta uchwała będzie działać od dnia wejścia, czyli od 2 kwietnia 2018 roku mieliśmy 
lekką przeprawę z Wojewodą Pomorskim, na szczęście zwycięską.  
Mamy trzydzieści kilka skarg w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym na tą uchwałę. 
Większość tych skarg zostanie rozpatrzonych, czekamy na wyroki. 
 
Radny Karol Rabenda – członek Komisji 
Użył Pan sformułowania ograniczoną skuteczność, czyli w obecnym stanie bez tej 
uchwały jak to wygląda? Do tej pory kto decydował o karze? 
 
Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Zostały wszczęte postępowania, natomiast nie zostały wystawione decyzje i nie zostały 
wymierzone do tej pory kary za niezgodne reklamy z uchwałą krajobrazową.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
A ta uchwała, gdy zostanie podjęta, to jakie kary nam da nakładać? 
 
Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Jeśli chodzi o wymierzanie kar, reguluje to tzw. ustawa krajobrazowa. Za niezgodność 
z uchwałą krajobrazową, będę się pomiędzy tą ustawą i uchwała poruszał, dlatego 
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tutaj proszę o czujność Państwa. Za niezgodność z uchwałą na podstawie ustawy jest 
możliwość wymierzenia kary, która jest znaczna, bo stanowi 108 złotych za metr 
kwadratowy dziennie niezgodności reklamy. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
A jaki okres przejściowy macie do tego? 
 
Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Jeśli chodzi o okres przejściowy, to reklamy, które powstały przed 2 kwietnia 2018 
roku mają okres dostosowania do 2 kwietnia 2020 roku. Zwrócę tylko uwagę, że w 
stosunku do ustawy, która przewidywała minimalny 12 miesięczny okres 
dostosowawczy, Rada Miasta Gdańska przedłużyła go do 24 miesięcy, czyli okres jest 
dwukrotnie dłuższy niż ustawa nas obligowała.  
 
Radna Agnieszka Owczarczak – członek Komisji 
Czyli to dotyczy nowo powstających reklam? 
 
Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Tak. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Czyli te reklamy, które są w okresie przejściowym nie będą karane? 
 
Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Oczywiście, że nie, dotyczy to tylko nowych reklam. 
 
Radny Karol Rabenda – członek Komisji 
Ciągle nie rozumiem, jakie kompetencje nowe chcemy dać tym inspektorom? 
Uchwała jest niezgodna, on to ignoruje, a my chcemy dać uprawnienia do tego, 
żeby on od razu mógł karać, tak?  
A Kto teraz wymierza kary? 
 
Pan Dariusz Słodkowski, p.o. Kierownika Działu Użytkowania Przestrzeni 
Publicznej w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni  
Dzisiaj jest to uprawnienie Prezydenta Miasta Gdańska i wymierzał Wydział 
Finansowy. Celem uchwały jest scedowanie w ramach deregulacji zewnętrznej 
na Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Przypominam, jest obecna Pani 
zajmująca się odpadami komunalnymi, że w historii takie przypadki 
wielokrotnie się zdarzały, m.in. w przypadku odpadów komunalnych, przez 
pewien czas kompetencje te wykonywał Dyrektor Gdańskiego Zarządu Dróg i 
Zieleni. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji. Ponieważ nie było więcej głosów w 
dyskusji, przeszedł do głosowania. 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
RMG w sprawie upoważnienia Dyrektora Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni – 
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jednostki budżetowej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu 
administracji publicznej – Druk Nr 41. 

Głosowanie: 
Komisja 3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących 
się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku Nr 41. Opinia Nr 4-1/20/5/2019 

 
 

PUNKT – 5. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 
Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji dotychczasowej 
aglomeracji Gdańsk i wyznaczenia aglomeracji Gdańsk – Druk Nr 43. Oryginał 
projektu uchwały, zawarty w druku Nr 43 stanowi załącznik do protokołu z sesji 
Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 roku. Sprawa: 
BRMG.0006.17.2019 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Referując przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem powiedziała m.in., 
że tutaj mamy kontynuację poprzedniej uchwały mówiącej o wyrażeniu woli na 
zawarcie porozumień międzygminnych w zakresie aglomeracji Gdańsk i ta uchwała 
mówi o tym, że zwiększamy jakby i obszar, i granice obecnej aglomeracji oraz wielkość 
wyrażona w RLM i tak naprawdę to jest przedmiotem tej uchwały. Dziękuje bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował za przedstawienie informacji i otworzył dyskusję. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji  
O jaki obszar konkretnie zwiększamy? 
 
Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Zwiększamy w Gdańsku, mówimy tutaj, to zwiększenie wynika z planowanych 
budów kolejnych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i tutaj mówimy o takich 
inwestycjach w ul. Internetowej, Radiowej, w rejonie ul. Olimpijskiej i 
Łyżwiarskiej, ul. Modra i Łanowa. Natomiast, jeśli chodzi o gminę Szemud, bo 
jest to druga gmina, na obszarze której zwiększamy te granice, i mówimy o 
miejscowościach Bojano, Kielno ul. Leśna, Tredera, Mrówczy Zamek, 
Partyzantów itd. Tu jest wymieniony cały szereg ulic i jest to związane z 
inwestycjami w tym zakresie. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Podziękował i ponieważ nie było więcej głosów w dyskusji przeszedł do 
głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę Sejmiku Województwa 
Pomorskiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Gdańsk i 
wyznaczenia aglomeracji Gdańsk – Druk Nr 43. 
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Głosowanie: 
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku Nr 43. Opinia Nr 4-
1/21/6/2019 
 

PUNKT – 5.1. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie udzielenia 
upoważnienia do złożenia wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie Miasta 
Gdańska do roku 2035” – Druk Nr 44. Oryginał projektu uchwały, zawarty w 
druku Nr 44 stanowi załącznik do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 
31 stycznia 2019 roku. Sprawa: BRMG.0006.18.2019 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

Pani Olga Goitowska, Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Referując przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem powiedziała 
m.in., że tutaj chodzi o to, że z dniem 4 lutego mija nam termin na złożenie 
wniosku na dokonanie opracowania pn.  „Strategia rozwoju elektromobilności 
na terenie Miasta Gdańska do roku 2035”. Zgodnie z regulaminem tego konkursu 
wymagany jest załącznik do wniosku w postaci takiego właśnie upoważnienia. 
W związku z tym Rada Miasta Gdańska winna podjąć taką uchwałę. Jeśli będą 
pytania, to udzielę odpowiedzi, bardzo proszę o pozytywną opinię. Dziękuję 
bardzo.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuje bardzo. Czy są pytania? Nie ma, przechodzimy do głosowania.  
 

 
Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska w sprawie udzielenia upoważnienia do złożenia wniosku do 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o 
dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Strategia rozwoju elektromobilności na terenie 
Miasta Gdańska do roku 2035” – Druk Nr 44. 

Głosowanie: 
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku Nr 44. Opinia Nr 4-
1/22/7/2019 
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PUNKT – 5.2. 
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w 
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska – 
Druk nr 37. Oryginał projektu uchwały, zawarty w druku Nr 37 stanowi załącznik 
do protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 roku. Sprawa: 
BRMG.0006.11.2019 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Referując przedmiotowy projekt uchwały zgodnie z uzasadnieniem powiedział 
m.in., że dla takiego ujednolicenia druk nr 37 i druk nr 38 dotyczy dużego i 
małego regulaminu gospodarowania odpadami na terenie miasta i to są zmiany 
… 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Rozumiem, że zreferuje pan dwa projekty uchwał razem? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Tak jest. Miasto, w ogóle sposób świadczenia usług jest określony w tych 
regulaminach, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami. My, chcąc na początku 
lutego ogłosić przetargi nowe na odbiór odpadów komunalnych z ternu gminy 
na pięciu sektorach, zaznaczam, że na sektorze szóstym mamy niedawno 
podpisaną umowę powierzenia z Gdańskimi Usługami Komunalnymi na odbiór 
odpadów z nieruchomości zamieszkanych. Na nieruchomości niezamieszkane 
mamy wybranego wykonawcę z przetargu, natomiast a pozostałych pięciu 
sektorach będziemy ogłaszać przetargi na początku lutego. Natomiast, żeby 
zakres przedmiotu zamówienia był zgodny z tym co chcemy zrobić, musi być to 
ujęte w akcie prawa miejscowego jakim jest mały i duży regulamin. I tam są 
zmiany, które także biorą pod uwagę projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminie, ale nie wszystkie zmiany, ponieważ ten projekt 
jeszcze nie wszedł w życie i nie wiemy, czy wejdzie i kiedy, natomiast są to 
wynikające z dotychczasowych doświadczeń elementy, które mają usprawnić 
ten proces. Między innymi są to takie zmiany, które pozwalają usprawnić, czy 
też oszczędzić pieniądze, aby móc niekoniecznie w tym roku tą opłatę za 
gospodarowanie odpadami mieszkańcom podwyższyć. Stąd m.in., jeśli chodzi o 
zabudowę jednorodzinną, zmieniamy częstotliwość odbioru metali i tworzywa 
sztucznego, papier, odpady resztkowe zmieszane z raz na tydzień do raz na dwa 
tygodnie. Odbiór szkła, który był do tej pory raz na miesiąc, robimy sobie 
furtkę, że możemy odbierać częściej, jeśli taka potrzeba będzie. Natomiast 
odpady BIO będą odbierane tak jak do tej pory raz w tygodniu, żeby uciążliwości 
z tym związanych, szczególnie zapachowych nie było.  
 
Wprowadzamy także, jeśli chodzi o nieruchomości niezamieszkane zmianę w 
postaci określenia harmonogramu odbioru. Będzie on skorelowany z 
tygodniami, a nie jak do tej pory z miesiącami, ponieważ w miesiącu różnie te 
tygodnie się układają, w różnych dniach te odbiory są, to jest bardzo trudne do 
zapamiętania. Jeśli określimy go w zakresie tygodniowym każdy będzie 
wiedział, że jest to albo wtorek, albo piątek. Będzie to dużo łatwiejsze do 
realizacji i bardziej równomierne, ponieważ będzie to dotyczyło każdego 
tygodnia a nie tak jak do tej pory miesiąca i to różnie było w zależności jakie 
układy, jakie były dni w miesiącu i tak częstotliwość była do tego dostosowana. 
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Dodatkowo wprowadzamy coś takiego jak, tj. załącznik do uchwały, 
wprowadzamy taki wzór zgłoszenia informacyjnego mówiące o punkcie 
gromadzenia odpadów. Jak wiecie Państwo, w deklaracji nie ma możliwości 
wpisania jakiegoś miejsca, gdzie można byłoby określić, gdzie ten punkt 
gospodarowania odpadami się znajduje do danej nieruchomości, ponieważ 
wszystko co jest zawarte w deklaracji dotyczy naliczenia opłaty. To nie jest 
związane ściśle z nałożeniem opłaty, tym samym nie możemy tego wprowadzić. 
Zrobiliśmy taki załącznik regulaminem, tym samym dla osoby prowadzącej np. 
działalność jest to obowiązek by takie zgłoszenie wykonać. Dlaczego? Dlatego, 
że np. w obrębie Śródmieścia są różnego rodzaju działalności, które płacą 
opłatę tzw. śmieciową, ale nie są nigdzie przypisani do punktu gromadzenia 
odpadów i te odpady gdzieś sobie podrzucają pod wiaty, gdzie popadnie.  My 
nie jesteśmy w stanie wyegzekwować przez Straż Miejską w żaden sposób, żeby 
to robili prawidłowo, ponieważ my nie wiemy tak naprawdę, gdzie oni ten punkt 
mają. Natomiast chcemy wymóc na nich złożenie takiej informacji … 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dobrze Panie Dyrektorze … 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Informacja ta pozwoli stwierdzić, czy będą partycypować w kosztach 
utrzymania później takiej wiaty, bo dzisiaj jest tak, że nie biorą udziału w 
utrzymaniu, w jakiejś formie, nie wiem odnowień, remontów, a gdzieś 
podrzucają te odpady, stąd chcemy ich do tego zobowiązać, żeby także w tych 
kosztach partycypowali. I inne różne drobne zmiany, które mają porządkować 
np. kwestie mycia pojemników i inne takie doprecyzowujące zapisy w oparciu 
o doświadczenia minionego okresu także wprowadzamy i być może tę uchwałę 
zmienimy, jeśli zmieni się ustawa o utrzymaniu porządku i czystości w gminie.  
   
Przewodniczący Piotr Dzik 
Pan mówił o myciu pojemników, kogo to dotyczy, kto będzie je mył? 
  
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Firmy odbierające odpady mają obowiązek mycia pojemników. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Firmy odbierające. Panie Dyrektorze, mogę Panu pokazać na Śródmieściu, 
dlatego chciałem Panu wejść w wątek, kilka miejsc, gdzie niektórzy 
prowadzący działalność gospodarczą nie mają, gdzie postawić pojemników, bo 
wspólnoty się pozamykały, podwórka pozamykane, są poza obrębem, a w dużej 
mierze dotyczy to lokali na Pobrzeżu, szukają i nie mają, gdzie postawić 
pojemnika i co ten regulamin daje, gdzie taki przedsiębiorca ma postawić 
pojemnik, przed lokalem? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Do tej pory było tak … 
 
Radny Karol Rabenda – członek Komisji 
A jeśli nikt z nimi nie będzie się chciał dogadać … 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Przepraszam. Ustalmy jedną rzecz na początku. Na tej Komisji jest tak, że ja 
udzielam głosu, jest odpowiedź, nie mówimy wszyscy na raz, to jest 
posiedzenie Komisji, nie ma tutaj jarmarku. Wspólnoty nie chcą, albo mówią, 
ty zapłać za nasze śmieci, to my ci pozwolimy. To waszym obowiązkiem jest 
pokazać, jako miasto, gdzie postawić ma pojemnik przedsiębiorca, 
zabezpieczyć i on zapłaci za wywóz i będzie problem rozwiązany, bo nie sztuka 
wpisać w regulamin, bo to papier, tylko trzeba iść do przedsiębiorcy, bo on te 
śmieci robi, on za wywóz płaci i będzie każdy płacić. Tylko jest wiele takich, 
był problem na ul. Szerokiej, np. bar mleczny nie miał gdzie wywalać odpadów, 
bo przy baszcie nie pozwolili postawić pojemnika, gdzie się wjeżdża na ul. 
Szeroką, bo konserwator zabytków, a oni w nocy składowali na nasze podwórko, 
więc zamknęliśmy bramę i nie ma śmieci, bo nie mają klucza, ale tak było 
podrzucanie śmieci, gdzie się dało.  
 
Bardzo źle zrobiliśmy oddając wspólnotom podwórka, i teraz wszyscy zwalają 
na przedsiębiorców, na restauratorów i od tego są kontrole, żeby to sprawdzić 
i nie może być tak, że wspólnota się zamyka i np. nie można dołożyć chociażby 
jednego pojemnika. Musimy rozwiązać problem tych firm, które nie mają, gdzie 
postawić swoich pojemników na śmieci.  
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Gmina poprzez oba regulaminy wprowadza zasady gospodarowania odpadami 
komunalnymi. Mamy obowiązek wyznaczyć takie miejsce dla podmiotów, które 
te odpady komunalne wytwarzają. Do tej pory w obszarze, szczególnie w 
Śródmieściu jest ogromny problem. Dopóki nie były wydzierżawiane, grodzone 
podwórka itd., że gastronomicy podrzucali odpady niekomunalne do punktów 
gromadzenia odpadów komunalnych. W momencie, kiedy się zrobił porządek z 
tym związany, jest problem z postawieniem pojemników, ale zaznaczam, że 
problem na Śródmieściu nie dotyczy o tyle odpadów komunalnych, tylko 
odpadów, gdzie obowiązkiem nie gminy jest wyznaczenie takiego miejsca, tylko 
dany podmiot zawiera prywatnie umowy z firmami odbierającymi odpady i te 
odpady z gastronomii wyprowadza, to nie jest problem gminy, to jest problem 
tego, że firmy nie chcą tych umów podpisywać i płacić kosztów z tym 
związanych, tylko podrzucają to do pojemników na odpady komunalne, 
niezgodnie, nieprawidłowo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Ale o jakich Pan mówi odpadach? Ja wytwarzam odpady z lokalu 
gastronomicznego. Ustalmy jedną rzecz. Pojemnik na podwórku jest, np. na 
szkło, lokal płaci miesięcznie około 600 złotych za kontener. Szkło nie jest 
odpadem komunalnym? 
  
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Szkło z prowadzonej działalności gastronomicznej nie jest komunalne. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
A szkło z mieszkania? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Jest odpadem komunalnym, bo mieszkaniec to robi, a mieszkaniec wytwarza 
odpady komunalne. 



15 
 

 
Przewodniczący Piotr Dzik 
A lokale użytkowe komunalne gminne? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Podobnie. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Lokal komunalny ma zawierać umowę? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Jeśli odpad powstaje w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, to w 
myśl prawa nie jest to odpad komunalny. My jako jedyne z dużych miast w kraju 
objęliśmy systemem lokale, czyli tak zwane nieruchomości niezamieszkane, bo 
nam zależy na poziomach odzysku. I gdzie tylko można staramy się, żeby gmina 
nie płaciła kar za nieosiąganie poziomów także zgodziła się zbierać te odpady z 
działalności gospodarczej. Ale nie jesteśmy w stanie pod biurowce postawić 
kilkanaście kontenerów na papier, ani na jakieś duże hotele itd. odbieramy 
jakąś część, ale to robimy, żeby jakby wspomóc ten system komunalny zbiórki 
odpadów, natomiast nie jest to w systemie komunalnym i nie jest to 
obowiązkiem gminy. To jest obowiązkiem każdego, który taką działalność 
prowadzi, taką umowę komercyjną indywidualnie zawrzeć. 
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór- członek Komisji 
Czy ustawa wskazuje czyim obowiązkiem jest zapewnienie miejsca pod punkty 
gromadzenia odpadów? Czy ten obowiązek spoczywa na gminie, czy spoczywa 
na tym, który produkuje te odpady? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Na właścicielu nieruchomości, na zarządcy, zależy kto składa deklarację. 
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór- członek Komisji 
Czy są jakiejś przeciwskazania, aby zostało to uregulowane pomiędzy tym 
właścicielem, zarządcą, a np. właścicielem sąsiedniego terenu na zasadzie 
umowy odpłatnej? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Tak. 
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór- członek Komisji 
Czy są przeszkody, czy nie ma przeszkód? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Nie ma przeszkód. My jako gmina w trudnych sytuacjach idziemy zawsze na 
rękę, staramy się, pomagamy, robimy spotkania różnych stron, wspólnot, 
mediujemy w najróżniejszy sposób, szczególnie na Śródmieściu, ale jest to 
trudne, bo to co Pan przewodniczący powiedział, to jest oczywiście prawda. 
Jest ogromny problem z lokalizacją wiat, punktów gromadzenia odpadów, 
nawet dla samych mieszkańców na terenie Śródmieścia, w pełni się z tym 
zgadzam, tylko, że to jest specyfika tej przestrzeni miejskiej i my tego nie 
postawimy na drodze, na chodniku, gdzieś centralnie na przejściu, bo takich 
miejsc po prostu nie ma. Możemy zwiększyć częstotliwość odbioru, co z 
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pewnością pomoże, ale, żeby to zrobić, prawo nam nie pozwala jednego sektora 
obsługiwać w sposób inny niż pozostałych.  
 
Tym samym idziemy w kierunku stworzenia tzw. parku kulturowego na terenie 
Śródmieścia, który pozwoli nam stworzyć indywidualne możliwości jakby 
odbioru również odpadów z tego terenu, bo gdybyśmy stworzyli takie przepisy, 
że odbieramy odpady codziennie z każdego miejsca, to powinniśmy to robić na 
terenie całego miasta, a takiej potrzeby kompletnie nie ma. Już nie wspomnę 
o finansach jakie by to pochłonęło, ale chcemy w kwestii Śródmieścia taką 
możliwość wprowadzić, żeby te odpady odbierać jak najczęściej. I tak to bardzo 
często robimy poza regulaminem codziennie w wielu przypadkach. 
 
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór- członek Komisji 
Jak rozumiem, tak czy inaczej z ustawy wynika, że to ten kto produkuje śmieci 
ma zapewnić na to miejsce. Jeśli nie ma własnej działki może na zasadnie 
odpłaty z sąsiadem to uzgodnić i podpisać umowę o dzierżawę. 
  
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Dokładnie. Mimo, że nie powinniśmy, także w pasach drogowych wyznaczamy 
takie miejsca, w różnych, gdzieś pomiędzy wspólnotami, wszędzie, gdzie się 
da. Jeśli wspólnota nie ma swojego terenu, a jest gdzieś możliwość na terenie 
gminnym wydzierżawić, gdzieś w okolicy, to idziemy na rękę i tak robimy.  
 
Radny Karol Rabenda- członek Komisji 
W świetle tego, co Pan wcześniej mówił, bo tak zrozumiałem, że teraz 
będziemy te podmioty przymuszać do znalezienia sobie i zadeklarowania do 
której wiaty te odpady będą odprowadzać, tak? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Jeśli chodzi o punkty gromadzenia odpadów dla podmiotów, czy dla tych 
nieruchomości niezamieszkanych, to one wskazują. My w większości z nimi nie 
mamy problemów, ale są takie podmioty, którzy po prostu nie wskazują, a 
mogliby dojść do porozumienia z kimkolwiek, tylko nie chcą ponosić 
dodatkowych kosztów. 
 
Pani Olga Goitowska – Wydział Gospodarki Komunalnej 
Chodzi o to, żeby nadać takie narzędzie nam, bo obecne zapisy regulaminu nie 
dają nam takich możliwości.  
 
Radny Karol Rabenda- członek Komisji 
Rozumiem, ale co w sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie znajdzie nikogo, żeby 
dojść do porozumienia, bo żadna wspólnota nie będzie chciała z nim dojść do 
porozumienia? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
To my mu pomożemy dojść do porozumienia, tylko my dzisiaj spotykamy się z 
inną sytuacją, bo wiemy, gdzie i kto podrzuca, ale nie możemy go przymusić, 
żeby gdzieś się zadeklarował, on po prostu nie chce. Natomiast wspólnota, do 
której on podrzuca te odpady chętnie go weźmie, żeby mógł legalnie te odpady 
składować, ale niech też dodatkowo partycypuje w kosztach utrzymania 
czystości tam itd. itd. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Panie Dyrektorze, dobrze pan wie, że każdy zarządca wspólnoty podpisuje z 
wami umowę w imieniu swojego sektora, tak? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Tak. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
W imieniu mieszkańców, np. jest podwórko, jest sześciu zarządców i oni umowę 
podpsują. I w takiej wspólnocie on ma właściciela lokalu prywatnego, najemcę 
lokalu gminnego i oni to wszystko załatwiają. Natomiast mówię tylko o takich 
sytuacjach poza obrębami, że są takie miejsca w Gdańsku, że nie mają do kogo 
się „podczepić”. Oni i tak płacą za odpady, ale noszą nie tam, gdzie powinni, 
bo nie mają, gdzie nosić. 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
My zawsze pomożemy i utrzymanie, stworzenie tego punktu gromadzenia 
odpadów to jest koszt właściciela, zarządcy, a nie gminy, dlatego te osoby nie 
chcą bardzo często żebyśmy takie miejsce znaleźli.  
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Nie mają innego wyjścia. Dziękuję bardzo. Ponieważ nie było więcej głosów w 
dyskusji, przeszedł do głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska – Druk nr 37. 
 
Głosowanie: 
Komisja 3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących 
się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – 
zawarty w druku Nr 37. Opinia Nr 4-1/23/8/2019 

 
PUNKT – 5.3. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – Druk nr 
38. Oryginał projektu uchwały, zawarty w druku Nr 38 stanowi załącznik do 
protokołu z sesji Rady Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2019 roku. Sprawa: 
BRMG.0006.12.2019 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Przedstawienie projektu było w poprzednim punkcie posiedzenia. Czy są 
jeszcze głosy w dyskusji?  
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Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Jakie będą skutki finansowe tych dwóch uchwał? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Tych dwóch, niewielkie na tą chwilę, raczej żadne można powiedzieć. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Przygotujecie przetarg i przetarg pokaże, tak? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Staraliśmy się, żeby te wymogi, które były w tych regulaminach nie tworzyły 
dodatkowych kosztów. Te dodatkowe koszty mogą stworzyć, raz, wejście w 
życie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która m.in. zakłada 
obowiązek segregacji, gdzie będziemy musieli wszędzie dostarczyć pojemniki 
na pięć frakcji. Łącznie, jeśli mamy objęte niezamieszkane, a zaznaczę, dzisiaj 
tylko deklaruje 36%, będziemy musieli do 100%. To są wszystko dodatkowe 
koszty. Jest tam potrzeba też prowadzenia całej masy postępowań 
administracyjnych, naliczenie opłat cztery razy wyższych od tej podstawowej, 
jeśli ktoś nie segreguje. I to są rzeczy i praca, którą trzeba będzie wykonać i 
logistycznie większa, to wniesie dodatkowe koszty. My w tym roku korzystamy 
z nadwyżki, około 15 milionów złotych, która nam jeszcze została z poprzedniej 
i dlatego w tym roku najprawdopodobniej tej podwyżki nie będzie. Natomiast 
w przyszłym roku już około 20 milionów złotych brakowało. 
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Dziękuję bardzo. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dobrze, a teraz kiedy będzie przetarg na odbiorcę? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Kończy się umowa pierwsza 31 sierpnia. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Na którym sektorze? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
One się kończą wszystkie w jednym czasie. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Dla pięciu sektorów, a tam, gdzie operują Gdańskie Usługi Komunalne? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Pięć umów, które kończą się we wrześniu i październiku. Natomiast tam, gdzie operuje 
GUK na sektorze VI, tam umowy się nie kończą w tym roku. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Wiem, że nie kończą się w tym roku, a na ile one są zawarte? 
 
Pan Sławomir Kiszkurno, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej  
Na 7 lat na powierzenie na odbiór od nieruchomości zamieszkanych i na 4 lata 
od niezamieszkanych. 
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Przewodniczący Piotr Dzik 
Dziękuję. Ponieważ nie ma więcej głosów w dyskusji, przechodzimy do 
głosowania. 
 

Ustalenia: Opinia Komisji 
 

Przewodniczący Piotr Dzik 
Poddał pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały 
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi – Druk nr 38.  
 
Głosowanie: 
Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana 
Sławomira Kiszkurno, Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej oraz 
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 3 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych 
i 3 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała 
przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku Nr 38. Opinia Nr 4-
1/24/9/2019 

 
PUNKT – 6. 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie wniosku Prezydenta Miasta Gdańska w sprawie 
uregulowania stanu prawnego lokalu mieszkalnego przy ul. Partyzantów 60B 
w Gdańsku. Pismo WGK-II.7123.155.2018.IK.  z dnia 04.01.2019 r. 
Przedstawia: Przedstawiciel Prezydenta Miasta Gdańska 

 
Anonimizacja danych osób fizycznych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018r. r. o ochronie danych osobowych: (Dz. U. 2018, poz.1000)  
 
Pismo WGK-II.7123.155.2018.IK.  z dnia 04.01.2019 r. stanowi załącznik nr 
12 do protokołu. 
 
Opinia Nr 4-1/25/10/2019 

 
PUNKT – 7. 

Wytypowanie delegatów do Związku Miast Nadwiślańskich. 
Przedstawia: Przewodniczący Komisji 

   
Przewodniczący Piotr Dzik 
Szanowni Państwo. Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska otrzymała pismo od 
Prezesa Związku Miasta Nadwiślańskich, w którym gratuluje z okazji objęcia 
funkcji Przewodniczącej Rady oraz prosi o wskazanie dwóch przedstawicieli 
Rady obecnej kadencji do Związku. Pani Przewodnicząca skierowała pismo 
m.in. do naszej Komisji i wskazała o wytypowanie przedstawiciela., więc nasza 
Komisja będzie typowała jednego przedstawiciela, drugiego wytypuje inna 
Komisja Rady. W poprzedniej kadencji delegatem w Związku byłem ja i Radny 
Grzegorz Strzelczyk. Pismo stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Proszę 
zgłaszać kandydatury.    
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Radna Agnieszka Owczarczak – członek Komisji   
Proponuję kandydaturę Pana Przewodniczącego Piotra Dzika, jeśli wyrazi zgodę 
kontynuować pracę w ZMN.   
 
Radny Kazimierz Koralewski – członek Komisji 
Zaproponował kandydaturę Radnej Elżbiety Strzelczyk- wiceprzewodniczącej 
Komisji. 
 
Wiceprzewodnicząca Elżbieta Strzelczyk 
Nie wyraziła zgody na kandydowanie. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Byłem przedstawicielem w poprzedniej kadencji rady, jeśli jest taka wola 
Państwa, to wyrażam zgodę. Jest to bardzo ciekawy temat, bo Wisła to jak 
autostrada wodna. Tam się bardzo dużo dzieje, są poczynania i zaangażowanie 
wielu miast, żeby Wisłę uregulować do żeglugi, bo w wielu miejscach jest płytka 
i ta żegluga jest utrudniona, Związek stara się o ośrodki na ten cel, oczywiście 
na razie rekreacyjna, ale dobrze byłoby, żeby Wisła, tak jak powiedziałem stała 
się autostradą wodną. Zwrócił się też do Pani Agnieszki Owczarczak – 
Przewodniczącej Rady, że z uwagi na to, iż Związek Miast Nadwiślańskich w 
swoim statucie ma dużo tematów związanych z turystyką i promocją 
zaproponował, żeby z Komisji Sportu i Turystyki delegować przedstawiciela do 
Związku Miast Nadwiślańskich. 

 
Radna Agnieszka Owczarczak – członek Komisji   
Dobrze, zadekretuję pismo również do Komisji Sportu i Turystyki. 

 
Ustalenia Komisji: 
 
Komisja wytypowała Pana Radnego Piotra Dzika, Przewodniczącego Komisji 
na delegata do Związku Miast Nadwiślańskich. Pismo 
BRMG.KPGiM.0012.9.2019.1193334  

 

 
PUNKT – 8. 

Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Przesłałem Państwu Radnym drogą elektroniczną projekt planu pracy na 2020 
rok. Wstępnie też zostało zapisanych 8 tematów - jako wspólne posiedzenia z 
innymi Komisjami Rady, które są do dopracowania i do ustalenia z 
przewodniczącymi innych Komisji Rady.  
 
Czy są uwagi do planu pracy Komisji? Nie ma uwag, przechodzimy do głosowania 
nad przyjęciem planu pracy Komisji na 2020 rok.  
 

Ustalenia:  
 
Głosowanie: 
Komisja 6 głosami za - jednogłośnie przyjęła „Plan pracy Komisji na 2020 rok”. 
Plan pracy Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej stanowi załącznik nr 14 



21 
 

do protokołu. Plan pracy zostanie przesłany do Przewodniczącej Rady Miasta 
Gdańska i do Prezydenta Miasta Gdańska, żeby został przekazany wydziałom, 
jednostkom organizacyjnym miasta w celu terminowego przygotowywania 
informacji, materiałów i projektów uchwał na posiedzenia Komisji. 
 

 
PUNKT – 9. 

Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja. 
 
Przewodniczący Piotr Dzik 
Porządek obrad został wyczerpany. Spraw bieżących i wolnych wniosków ze 
strony członków Komisji nie było, więc podziękował wszystkim za udział w 
posiedzeniu i zamknął obrady – godz. 16:40. 
 
 

Przewodniczący 
Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej RMG 

 
Piotr Dzik  

 
Protokół sporządziła: 
 
Elżbieta Wajs-Deyck 


