BRMG.KZR-XI.0012.64.2021

PROTOKÓŁ Nr 34-7/2021
z posiedzenia Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska w VIII
Kadencji Rady Miasta Gdańska, które odbyło się 24 sierpnia 2021 roku (wtorek),
rozpoczęte o godz. 15:00 - zdalne w aplikacji Microsoft TEAMS.
Posiedzeniu przewodniczyła Radna Anna Golędzinowska – Przewodnicząca Komisji
Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska.
Powitała gości posiedzenia, osoby referujące oraz radnych i zanim przeszła do
sprawdzenia obecności poinformowała osoby, które jeszcze nie miały okazji brać udziału
w posiedzeniu Komisji, że posiedzenie jest nagrywane w celu sporządzenia protokołu.
Natomiast jeżeli chodzi o dyskusję, to w pierwszym rzędzie po osobie referującej dany
punkt programu pytania zadają radni, jeżeli są inne osoby, które są na posiedzeniu, które
również chciałyby zadać pytanie, uzyskać jakąś informację w danym temacie, mogą się
zgłosić do wypowiedzi po radnych.
Następnie zgodnie z trybem zdalnym sprawdziła obecność członków Komisji:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwisko i imię
Golędzinowska Anna
Jaroszewicz Waldemar
Błaszczyk Kamila
Czerniewska Katarzyna
Majewski Przemysław
Skarbek Mateusz
Śpiewak-Dowbór Cezary

Stanowisko
Przewodnicząca
Wiceprzewodniczący
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji
Członek Komisji

Początek obrad
Obecna
Obecny
Obecna
Obecna
Obecny
Obecny
Obecny

Na stan siedmiu (7) członków Komisji, w posiedzeniu uczestniczyło siedmiu (7), czyli
było quorum do podejmowania prawomocnych opinii, wniosków i innych stanowisk.
Listy obecności członków Komisji stanowią załącznik nr 1, lista gości stanowi
załącznik nr 2 do protokołu.
Stwierdzam quorum i otwieram 34 posiedzenie Komisji. W tym momencie
przechodzimy do zatwierdzenia porządku obrad. Porządek został państwu radnym
dostarczony w regulaminowym terminie. Porządek stanowi załącznik nr 3 do
protokołu.
Czy z Państwa strony są być może jakieś zastrzeżenia albo inne komentarze do
przedstawionego porządku obrad? Nie było zastrzeżeń, więc poddała pod
głosowanie przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę
w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta
Gdańska - Druk Nr 1022 – w zakresie działania Komisji.
Przedstawia: Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
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2. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – Druk Nr 1023 w zakresie działania Komisji.
Przedstawia: Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
3. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę
w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na
terenie Miasta Gdańska – Druk Nr 1005.
Przedstawia: Pan Piotr Kryszewski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
4. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę
w sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat
manipulacyjnych – Druk Nr 1008.
Przedstawia: Pan Sebastian Zomkowski – Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego
5. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę
Nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego
parkowania na drogach publicznych na terenie miasta Gdańska oraz
ustalenia stawek i sposobu poboru opłat za postój pojazdów
samochodowych w tych strefach – Druk Nr 1015.
Przedstawia: Pan Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania w GZDiZ
6. Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zasad
postępowania z zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańska – Druk Nr 1006.
Przedstawia: Pan Maciej Lorek – Dyrektor Wydziału Środowiska
7. Wnioski Komisji do budżetu miasta Gdańska na 2022 rok.
Przedstawiają: Członkowie Komisji
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski, korespondencja.
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwisko i imię
Golędzinowska Anna
Jaroszewicz Waldemar
Błaszczyk Kamila
Czerniewska Katarzyna
Skarbek Mateusz
Majewski Przemysław
Śpiewak-Dowbór Cezary

Głosowanie
„Za”
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Głosowanie
„Przeciw”
X
X
X
X
X
X
X

Głosowanie
„Wstrzymał/a się
X
X
X
X
X
X
X

Komisja porządek obrad przyjęła - 7 głosami za- jednogłośnie.
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Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Szanowni Państwo, w tym momencie przechodzimy do omawiania 1 punktu porządku obrad
i dość tradycyjnie jest to opiniowanie projektu uchwały dotyczącej WPF. Proszę Panią
Skarbnik Izabelę Kuś o zreferowanie.

PUNKT – 1.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w
sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk
Nr 1022 – w zakresie działania Komisji.
Przedstawia: Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26
sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.183.2021
Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska
Referując przedmiotowy projekt uchwały powiedziała m.in., że przedkładane zmiany w
Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą zarówno zmian w planowanych dochodach
w latach 2021-2023 i w większości adekwatnych zmian po stronie wydatków, czyli
planowane zwiększenia dochodów lub przesunięcia mają wpływ na planowane wydatki
w tych samych latach.
Zwiększenia dochodów dotyczą projektów: „Cała naprzód III”, „Zintegrowane Inwestycje
w Talenty” oraz „Gdańsk Miastem Zawodowców”. Przesunięcia i zwiększenia w latach
2021 – to zmiana w wysokości 452 tysiące złotych - zwiększenie planowanych
dochodów. W 2022 roku 4.584.000 złotych i w 2023 roku 1.664.000 złotych, co oznacza,
że w ciągu trzech lat planowane dochody wzrosną o 6.701.000 złotych.
Jak mówiłam wcześniej adekwatne są zmiany w planowanych wydatkach, czyli w
projekcie „Cała naprzód III” zwiększa się planowane wydatki w poszczególnych latach.
Dzięki temu zaplanowane wydatki na realizację całego przedsięwzięcia sięgają kwoty
2.088.000 złotych.
Również zmienia się wartość planowanych wydatków na projekt Housingfirst – najpierw
mieszkanie. W projektach rewitalizacyjnych, rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego
Chełmu, Nowego Portu z Twierdzą Wisłoujście, Oruni. Zmienia się harmonogram
wydatków, ale w części miękkiej tych projektów. Również zwiększa się planowane
wydatki w projekcie, cały czas mówimy o miękkiej bieżącej części budżetu projektu
„Zintegrowane Inwestycje w Talenty III”. „Gdańsk Miastem Zawodowców” jak już
wcześniej wspomniałam i dodajemy nowe przedsięwzięcie do Wieloletniej Prognozy
Finansowej, przedsięwzięcie, które będzie realizowane w latach 2022-2023 tj. projekt „”
Zintegrowana Inwestycja w Talenty IV”. Łączna wartość projektu to 4.658.881 złotych.
Finansowanie jest ze środków unijnych, a wkład własny poza budżetem miasta w
ramach Funduszu Pracy.
To są wszystkie zmiany, jeśli chodzi o WPI. Dziękuję bardzo.
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Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję bardzo. Czyli zmiany przede wszystkim pod znakiem projektów miękkich.
Przyznam, że tutaj bardzo cenię Państwa dokładność, bo zwróciłam uwagę, że przy
okazji rewitalizacji tam nawet złotówkowa zmiana w jednym z punktów się znalazła.
Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska
Tak. Takie rzeczy też się zdarzają, one wynikają z zaokrągleń. Po prostu faktura musi być
zapłacona do wysokości planu, więc jeżeli są grosze, to ten plan musi być zastosowany,
rzadko, ale też zdarzają się takie sytuacje.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Rozumiem. Dziękuję bardzo. Czy Państwo Radni mają pytania do tego projektu, do
tego punktu? Nie ma, więc przechodzimy do głosowania.

Ustalenia: Opinia Komisji
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miasta Gdańska - Druk Nr 1022 – w zakresie działania Komisji.
Głosowanie:
Nazwisko i imię
Golędzinowska Anna
Jaroszewicz Waldemar
Błaszczyk Kamila
Czerniewska Katarzyna
Skarbek Mateusz
Majewski Przemysław
Śpiewak-Dowbór Cezary

Głosowanie
„Za”
Za
Za
Za
Za
Za
X
Za

Głosowanie
„Przeciw”
X
X
X
X
X
X
X

Głosowanie
„Wstrzymał/a się”
X
X
X
X
X
Wstrzymał się
X

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Izabelę Kuś –
Skarbnika Miasta Gdańska, Komisja 6 głosami za, przy 0 przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt
uchwały – zawarty w druku nr 1022- w zakresie działania Komisji. Opinia Nr 347/118/20/2021

PUNKT – 2.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w
sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021 rok – Druk Nr 1023 - w
zakresie działania Komisji.
Przedstawia: Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska
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Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26
sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.184.2021
Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska
Referując przedmiotowy projekt uchwały powiedziała m.in., że postara się omówić
inne niż te omówione wcześniej z WPF zmiany. I tak w zakresie dochodów, nie zawsze
istotne, ale bardzo ważne zmiany, to np. wprowadzenie po stronie dochodów
środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku z przeznaczeniem na radiację programu „Czyste powietrze”. Te środki po
stronie wydatkowej również się pojawiają i przeznaczymy je na zorganizowanie
punktu konsultacyjno-informacyjnego dla ego programu, ponieważ zadanie na mocy
porozumienia z WFOŚ i GW przejmujemy my jako miasto, a jeśli chodzi o konkretne
wskazanie jednostki organizacyjnej, będzie to nowe biuro utworzone w ramach
urzędu, biuro energetyki.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Przy Wydziale Środowiska, prawda?
Pani Izabela Kuś- Skarbnik Miasta Gdańska
Nie, to już jest wyodrębnione, ale część zadań i też przesunięcia pracowników z
Wydziału Środowiska odbędą się, czyli część zadań z Wydziału Środowiska plus
nowe zagadnienia i przesunięcia pracowników do nowego biura, to jest nowe biuro,
które ma rangę wydziału i własnego dyrektora i własny budżet.
Druga zmiana - oczywiście postaram się wyłuskać, które są w zakresie działania
Państwa Komisji - to wprowadzenie po stronie dochodów, dodatkowych dochodów
realizowanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w wysokości 2.150.000 złotych i
najważniejszą pozycją w tym zwiększeniu są to dodatkowe opłaty za nieuiszczenie
opłat za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania i te środki, jeśli
spojrzymy na zmiany w wydatkach również przeznaczamy na zadania realizowane
przez GZDiZ i kwotę 1.850.000 złotych przeznaczamy na realizację takich zadań jak:
nasadzenia drzew, zabezpieczenie zimowe zieleni, inwentaryzacja drzewostanu pod
kątem zwalczania jemioły, zakładanie łąk bylinowych, odtworzenie lasów
zdewastowanych przez nielegalne poszukiwanie bursztynu oraz część z tych środków
przeznaczamy na utworzenie nowych etatów i w związku z tym wyposażenie
stanowisk pracy i zapewnienie puli na wynagrodzenia tych nowych pracowników.
Pracowników, którzy będą się zajmowali zielenią, w granicach oczywiście zadań
realizowanych przez GZDiZ.
Kolejna pozycja to dodatkowe dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
kwota 380 tysięcy złotych, z czego 170 tysięcy to są wpływy z tytułu opłaty za
usuwanie drzew i wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, kwota 210
tysięcy złotych. I analogiczne jak wcześniejsze sytuacje, całą pulę dochodów
przeznaczamy na zwiększenie wydatków w Wydziale Środowiska, oczywiście na
zadania związane z zadaniami środowiskowymi, ale głownie monitoring i
5

promowanie działań proekologicznych, a w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego na interwencje i ochronę ludności 45 tysięcy złotych.
Jeśli chodzi o zakres działania Komisji wydaje mi się, że są to najważniejsze zmiany.
Wygospodarowane dodatkowe środki przeznaczamy na zwiększenia wydatków też w
innych obszarach. I tak, w Biurze Prezydenta ds. Sportu zwiększamy plan wydatków
na realizację zadań związanych z utrzymaniem nowej przystani w Sobieszewie,
oddanej do użytku kilka dni temu i na realizację tego zadania przeznaczamy 267
tysięcy złotych, z czego 55 tysięcy będzie pochodziło z planowanych wpływów z
funkcjonowania tej przystani. Pozostałe zmiany omówiłam wcześniej. To są
najważniejsze zmiany, szczególnie te, które są w zakresie działania Państwa Komisji.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Bardzo dziękuję. Wprawdzie punkt dotyczący wniosków na rok kolejny będziemy
mieli na końcu, ale jeżeli chodzi o to zwiększenie nacisku na urządzenie zieleni, to był
to wniosek, który wielu radnych postulowało jako wniosek naszej komisji do
przyszłorocznego budżetu. Bardzo nas cieszy, że już w tym roku udało się pewne
środki wygospodarować.
Czy Państwo Radni mają jakieś pytania do tego punktu? Widzę, że nie ma,
przechodzimy do głosowania.

Ustalenia: Opinia Komisji
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Miasta zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2021
rok – Druk Nr 1023 - w zakresie działania Komisji.
Głosowanie:
Nazwisko i imię
Golędzinowska Anna
Jaroszewicz Waldemar
Błaszczyk Kamila
Czerniewska Katarzyna
Skarbek Mateusz
Majewski Przemysław
Śpiewak-Dowbór Cezary

Głosowanie
„Za”
Za
X
Za
Za
Za
X
Za

Głosowanie
„Przeciw”
X
X
X
X
X
X
X

Głosowanie
„Wstrzymał/a się”
X
Wstrzymał się
X
X
X
Wstrzymał się
X

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Izabelę Kuś –
Skarbnika Miasta Gdańska, Komisja 5 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 2
głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy
projekt uchwały – zawarty w druku nr 1023 - w zakresie działania Komisji. Opinia Nr
34-7/119/21/2021
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PUNKT – 3.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w
sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
Miasta Gdańska – Druk Nr 1005.
Przedstawia: Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki
Komunalnej
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26
sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.166.2021
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Referując przedmiotowy projekt uchwały powiedziała m.in., że w maju bieżącego roku
na sesji był przyjmowany projekt tego Regulaminu i zgodnie z zasadami ten projekt
musiał zostać poddany opinii organu regulacyjnego, czyli Zarządzie Gospodarki Wodnej
i były uwagi do tego projektu i ten dokument, który Państwu przedstawiamy już zawiera
wszystkie te uwagi, które zostały wniesione przez organ regulacyjny. Zmiany, które
zostały zapisane w tym projekcie uchwały dotyczą tak naprawdę wyłącznie kwestii
związanych z warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Dziękuje
bardzo.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję. Rozumiem, że dla przeciętnego odbiorcy wody właściwie nie zmienia się
nic. W momencie, w którym planowane są inwestycje troszeczkę ten regulamin został
doprecyzowany.
Pani Olga Goitowska – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej
Dokładnie tak, a tak naprawdę rola samego przedsiębiorstwa wodnokanalizacyjnego.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Czy Państwo Radni mają jeszcze jakieś pytania do tego projektu uchwały?
Nie ma, przechodzimy do głosowania.
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Ustalenia: Opinia Komisji
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gdańska – Druk Nr 1005.
Głosowanie:
Nazwisko i imię
Golędzinowska Anna
Jaroszewicz Waldemar
Błaszczyk Kamila
Czerniewska Katarzyna
Skarbek Mateusz
Majewski Przemysław
Śpiewak-Dowbór Cezary

Głosowanie
„Za”
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Głosowanie
„Przeciw”
X
X
X
X
X
X
X

Głosowanie
„Wstrzymał/a się”
X
X
X
X
X
X
X

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Olgę Goitowską
– Zastępcę Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej, Komisja 7 głosami za –
jednogłośnie - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały
– zawarty w druku nr 1005. Opinia Nr 34-7/120/22/2021

PUNKT – 4.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę w
sprawie ustalania zasad taryfowych, cen za przejazdy środkami gminnego
transportu zbiorowego oraz wysokości opłat dodatkowych i opłat
manipulacyjnych – Druk Nr 1008.
Przedstawia: Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu
Miejskiego
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26
sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.167.2021
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Referując przedmiotowy projekt uchwały powiedziała m.in., że podstawową przesłanką
do zmiany uchwały jest konieczność tworzenia nowego kanału dystrybucji biletów
komunikacji miejskiej. W tej chili nasze bilety można kupić w kilku miejscach, m.in. w
punktach obsługi klienta, biletomatach, coraz częściej i przez Internet. Natomiast świat
idzie naprzód, są różne nowinki technologiczne. Nie jest żadnym luksusem posiadanie
telefonu komórkowego, czy też tabletu, w związku z tym chcemy umożliwić naszym
pasażerom, aby mogli dokonywać zakupu biletu również przez aplikacje mobilne. W
aplikacjach mobilnych będzie można kupić zarówno bilety jednorazowe czy czasowe,
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ale również bilety imienne okresowe. Dlatego stosowne zapisy w naszej uchwale muszą
być skorygowane.
Drugą przesłanką do zmiany uchwały są przejazdy tzw. tramwajem wodnym. Chcemy
uchylić rozdział 3 tej uchwały, ponieważ tak naprawdę formalnie tramwaj wodny
przestał być uznawany już za przejazd środkiem gminnego transportu zbiorowego
drogą wodną, które miasto Gdańsk organizuje. Zadanie to jest realizowane przez
Gdański Ośrodek Sportu jako typowo usługa turystyczna, i dlatego stosowne zapisy tej
uchwały muszą być skorygowane, uchylone. Pozostałe proponowane zapisy są
drobnymi korektami doprecyzowującymi czy też porządkujące istniejące już zapisy.
Bardzo dziękuję i proszę o pozytywną opinię dla przedmiotowego projektu uchwały,
zawartego w druku nr 1008.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję bardzo. Tutaj już Radna Błaszczyk i Radna Czerniewska oraz Radny
Jaroszewicz zgłaszają się do głosu. Rozumiem, że to nie dotyczy na razie jeszcze tych
założeń dotyczących wspólnego biletu, że będziemy jeszcze nad tym głosować innym
razem?
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Tak, jeżeli będziemy już wiedzieć dokładnie jak zapisy umów pomiędzy Gdańskiem a
InnoBalticą będą wyglądały, wtedy się spotkamy i stosowne zapisy do uchwały
zostaną zaproponowane.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Radna Błaszczyk ma głos.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Dziękuję. Taką największą zmianą będą rzeczywiście te bilety okresowe dostępne w
wersji mobilnej, chciałam jeszcze prosić o przybliżenie jak będzie wyglądać sytuacja
w zakresie kontroli tych biletów. Co będzie wymagane czy sama aplikacja tutaj
wystarczy, czy coś dodatkowego trzeba będzie przy sobie posiadać?
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Dla naszych pasażerów oprócz tego, że będą mogli zamiast np. korzystać z Internetu
lub też z innych kanałów będą mogli kliknąć sobie w aplikację. Natomiast, jeśli chodzi
o kontrolę biletów, to nasi kontrolerzy, czyli panie i panowie z firmy Renoma w swoich
urządzeniach będą mieli taką możliwość, że będzie pokazywana aplikacja,
przykładana do czytnika i z poziomu aplikacji kontroler będzie wiedział, czy bilet jest
aktywny czy nie.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Ok., dziękuję.
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Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Dzień dobry. Chciałam zapytać o taka techniczną możliwość ograniczenia zakupu
biletu dla być może nieuczciwych uczestników transportu zbiorowego, którzy taką
bezpośrednią chęć zakupu biletu posiądą dopiero w chwili zobaczenia kontrolera.
Czy są takie techniczne możliwości, które po prostu blokują możliwość zakupu w
momencie przeprowadzanej kontroli w pojeździe?
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
W momencie, gdy pasażer jest już w pojeździe i widzi kontrolerów i dopiero wtedy
dokonuje zakupu biletu, podchodzą do niego kontrolerzy, to zakup takiego biletu jest
nieuznawany ze względu na to, że bilet został kupiony po ogłoszeniu kontroli.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Pani Radna, czy ta wypowiedź panią satysfakcjonuje?
Radna Katarzyna Czerniewska – członek Komisji
Generalnie tak, chociaż kiedyś byłam świadkiem takiej sytuacji. Rzeczywiście ciężko
było dociec, kiedy był ten faktyczny moment dokonania tego zakupu, jakaś taka
nieprzyjemna sytuacja z tego się wywiązała, więc po prostu byłam ciekawa, czy są
jakieś możliwości techniczne, żeby uniknąć konieczności, nie wiem być może
sprawdzania dokładnej godziny dokonania tego zakupu, bo będąc świadkiem takiej
sytuacji wydawało mi się, że to rodzi takie niepotrzebne być może zdenerwowanie i
konflikty.
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Gdy pasażer pokazuje bilet i na tym bilecie jest godzina późniejsza niż rozpoczęcie
kontroli, to taki bilet nie jest uznawany. Natomiast, jeżeli chodzi o np. brak połączenia
z Internetem, albo rozładowany telefon, to jest możliwość sprawdzenia o której
godzinie bilet został zakupiony, ale to są pewne przesłanki, żeby dokonać
sprawdzenia, bo nie zawsze można, ale zawsze się staramy, żeby takie sprawy
wyjaśniać.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję, proszę Radnego Jaroszewicza o zabranie głosu.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Dziękuję. Pani Przewodnicząca, Pani Dyrektor. Mam wrażenie, że ta aplikacja będzie
służyła głównie zakupowi biletów okresowych, bo w tej chwili, gdy jeżdżę
komunikacją zbiorową, tramwajami to jest myślę, że bardzo dobre rozwiązanie tych
ulotek, które wiszą na szybach przez kod QR nie ma problemu zakupić biletu
jednorazowego.
I wydaje mi się, że to chyba z tego powodu jest ta propozycja aplikacji i jak rozumiem,
w budżecie to jest koszt przygotowania tej aplikacji i być może to bilety godzinne, czy
też całodniowe, ale o ile pamiętam ten kod QR też umożliwia kupno biletu dłuższego
niż na jeden przejazd?
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Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
W tej chwili te informacje, które są w pojazdach, czyli te kody QR, za pomocą kodów
możemy się bezpośrednio przełączyć do poszczególnych aplikacji. W tych aplikacjach
można na tą chwilę kupić bilety metropolitalne.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Ale jednorazowe również?
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Jednym z tych biletów jest bilet na naszą komunikację na jeden przejazd. Natomiast
myśmy prowadzili rozmowy na temat tego, aby wszelkiego rodzaju bilety mogły być
kupowane. Będzie można kupić bilet jednorazowy i czasowy, czyli godzinny, 24
godzinny i imienne bilety okresowe, czyli tzw. bilety miesięczne.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Tak, rozumiem. Czyli w budżecie to jest koszt przygotowania aplikacji?
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Nie, będziemy korzystać z tych aplikacji, które są już dostępne dla naszych
pasażerów, tylko zakres będzie troszeczkę inny, czyli większy, bo do tej pory możemy
kupić bilety metropolitalne, dla naszych pasażerów bilet jednoprzejazdowy, gdzie on
jest tańszy o 20 gr. Natomiast cała gama naszych biletów będzie dostępna przez
aplikacje mobilne.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Przez nową aplikację?
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Nie, przez te, które są.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Przez te, które są dostępne, jest kilka tych aplikacji.
Pani Agnieszka Wasik – Zastępca Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego
Dokładnie tak. Jeżeli będzie możliwość rozszerzenia jeszcze o inne, to jesteśmy
chętni i gotowi. Na tą chwile tych aplikacji jest sześć i myślę, że one są na tyle
zróżnicowane i dostępne, że pasażer ma szeroką gamę wyboru aplikacji.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Dziękuję.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję bardzo. Rozumiem, że nie ma więcej pytań ze strony członków Komisji i
gości, przystępujemy do głosowania.
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Ustalenia: Opinia Komisji
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały
Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie ustalania zasad taryfowych,
cen za przejazdy środkami gminnego transportu zbiorowego oraz wysokości opłat
dodatkowych i opłat manipulacyjnych – Druk Nr 1008.
Głosowanie:
Nazwisko i imię
Golędzinowska Anna
Jaroszewicz Waldemar
Błaszczyk Kamila
Czerniewska Katarzyna
Skarbek Mateusz
Majewski Przemysław
Śpiewak-Dowbór Cezary

Głosowanie
„Za”
Za
Za
Za
Za
Za
X
Za

Głosowanie
„Przeciw”
X
X
X
X
X
X
X

Głosowanie
„Wstrzymał/a się”
X
X
X
X
X
Wstrzymał się
X

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Agnieszkę Wasik
– Zastępcę Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego oraz przeprowadzonej dyskusji,
Komisja 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w
druku nr 1008. Opinia Nr 34-7/121/23/2021

PUNKT – 5.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG zmieniającej uchwałę Nr
XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie ustalenia
strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na
drogach publicznych na terenie miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu
poboru opłat za postój pojazdów samochodowych w tych strefach – Druk Nr 1015.
Przedstawia: Pan Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania w GZDiZ
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26
sierpnia 2021 r. – sprawa BRMG.0006.176.2021
Pan Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania w GZDiZ
Dzień dobry.
Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia
strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na drogach
publicznych na terenie miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat
za postój pojazdów samochodowych w tych strefach.
Zostały przygotowane trzy zmiany do tej uchwały. One wynikają przede wszystkim ze
zmian na poziomie prawa ogólnokrajowego. 1 czerwca bieżącego roku weszła w życie
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zmiana w ustawie prawo o ruchu drogowym. Obok tych znanych i medialnych jak
pierwszeństwo pieszych przed przejściem dla pieszych czy zrównanie prędkości
dopuszczalnej na terenie zabudowanym w ciągu całej doby. Jedna z takich zmian,
która została wprowadzona tj. zrównanie uprawnień dla posiadaczy karty
kombatanckiej zgodnie z ustawą o kombatantach z posiadaczami karty, tej
ogólnopolskiej karty inwalidzkiej. Zgodnie z przepisami osoby posiadające kartę
kombatancka mogą parkować bezpłatnie w strefach płatnego parkowania i
śródmiejskiej strefie płatnego parkowania, na tych niebieskich kopertach, miejsca
zastrzeżonego dla postoju pojazdów osób niepełnosprawnych. To wymaga
doprecyzowania, czyli wprowadzenia tego zapisu do uchwały rady gminy, w związku
z tym jedną z tych propozycji jest właśnie taki zapis.
Druga zmiana wynikająca z zapisów ogólnokrajowych dotyczy karty N+, czyli już
naszej gdańskiej karty dla osób niepełnosprawnych. Jedna z ustaw, szeroko znanych
jako ustawy covidowe wprowadziła zrównanie praw osób niepełnosprawnych,
mających znaczną niepełnosprawność wynikającą z chorób układu oddechowego i
krążenia z pozostałymi osobami, które były upoważnione, choćby do ubiegania się o
kartę osoby niepełnosprawnej z innymi dolegliwościami. W związku z tym w uchwale
proponujemy rozszerzenie o te osoby, które mogą się ubiegać o kartę N+ także o
osoby, które mają niepełnosprawność oznaczoną symbolem 07S w stopniu
znacznym, czyli właśnie osoby cierpiące na choroby układu oddechowego i krążenia.
Trzecia zmiana, wynikająca z pewnych naszych lokalnych doświadczeń. Do tej pory
przedsiębiorcy, którzy chcieli wykupić tzw. kartę abonamentową DGN, DGR, czyli ten
abonament dla przedsiębiorcy musieli przedstawić przy wniosku o zakup tej karty
wpis do rejestru CIDG, czyli rejestru przedsiębiorstw. Z doświadczenia okazało się, że
jest pewna grupa przedsiębiorców, tak to nazwijmy, czy osób prowadzących
działalność gospodarczą, to chyba lepsze określenie, która jednak nie jest
zobligowana do wpisu do tego, są to np. komornicy, czy notariusze. Oni nie mają
takiego obowiązku wpisywania się do rejestru CIDG. W związku z tym proponujemy
rozszerzenie zapisów uchwały o przedsiębiorców na podstawie wpisu do CIDG, ale
także do wpisu do REGON lub innych rejestrów osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą. To jest trzecia zmiana, ostania. Bardzo proszę Szanownych
Państwa Radnych o pozytywną opinię do proponowanych zmian.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję Panie Dyrektorze. Pytanie dotycząca zwłaszcza punktu pierwszego. Czy
Państwo robili jakieś analizy, jak zwiększy się ta grupa upoważnionych do parkowania
na niebieskich kopertach. Czy w związku z tym może się okazać, te miejsca z reguły z
moich obserwacji w dużej mierze pozostają wolne w przestrzeni miasta, natomiast
czy są jakiekolwiek obawy, że tutaj może się okazać, że nagle trzeba będzie
organizować nowe przestrzenie?
Pan Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania w GZDiZ
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Nie wiem. Mówiąc szczerze nie analizowaliśmy tego, mówiąc wprost biorąc pod
uwagę, że jest to zapis krajowy i nie mamy wyjścia, w związku z tym nie szukaliśmy
odpowiedzi na to pytanie, które Pani Przewodnicząca postawiła. Fakt faktem, że poza
posiadaczami kart kombatanckich jakby ten zakres jest rozszerzony o osoby
przewożące posiadaczy karty kombatanckiej, ale identyczne zapisy są w przypadku
osób przewożących posiadające ogólnopolską kartę inwalidzką. Popieram jakby tu
Pani spostrzeżenia, ale też nie zauważyłem, aby nastąpiło jakieś tragiczne zasypanie
tych wszystkich niebieskich miejsc postojowych osobami, które by z nich korzystały.
Co by tu nie mówić, to kombatantów niestety z roku na rok mamy coraz mniej i ze
zrozumieniem pełnym podchodzimy jakby do tej zmiany i nie wydaje się, żeby ona
mogła w jakiś znaczący sposób wpłynąć na problem, choćby dla osób
niepełnosprawnych z parkowaniem. Tak, że tak tylko mogę odpowiedzieć na Pani
pytanie.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję bardzo. Tu mamy taką zasadę, że pierwszeństwo w zadawaniu pytań mają
radni a następnie inne osoby uczestniczące w posiedzeniu. Czy Państwo Radni mają
jakieś uzupełniające pytania do Pana Dyrektora? Nie widzę, zgłasza się dzielnica
Aniołki, podejrzewam, że Pani Przewodnicząca Mazurowska, bardzo proszę.
Pani Monika Mazurowska - Rada Dzielnicy Aniołki, Przewodnicząca Zarządu
Dzień dobry. korzystając z okazji, że jest mowa o miejscach parkingowych, wiemy też,
że pojawiły się miejsca parkingowe, które dotyczą samochodów elektrycznych, które
mają się ładować. I w związku z tym mam pytanie, że jeśli w tym miejscu stoją
samochody, które już się nie ładują, czy one mają prawo tam stać czy nie? Jet to
pytanie od mieszkańców, bo kilka miejsc parkingowych w dzielnicy zostało
przeznaczonych na takie miejsca do ładowania, ale widzimy tam samochody, które
nie są podłączone do dystrybutora ładowania.
Pan Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania w GZDiZ
Jeżeli stoi na miejscu ładowania, to powinien się ładować. To jest także wynik
przepisów krajowych ustawy o elektromobilności wykazała pewne obowiązki miast
czy samorządów dotyczące konieczności zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc
postojowych i punktów ładowania, bo to nawet nie tyle te miejsca postojowe, to jest
raczej miejsce przy punkcie ładowania.
My w większości mamy układ dwóch miejsc przy jednym słupku, gdzie są dwa punkty
ładowania, ale przy jednym słupku robimy dwa miejsca, ale one są na czas ładowania.
I tak to wygląda mniej więcej, jeśli chodzi o te kwestie prawne.
Pani Monika Mazurowska - Rada Dzielnicy Aniołki, Przewodnicząca Zarządu
Czyli w razie czego, gdy widzimy taki samochód, który się nie ładuje, i gdy widzimy, że
ktoś tam nagminnie staje to możemy interweniować.
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Pan Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania w GZDiZ
Pani Przewodnicząca umówmy się w ten sposób, że sprawdzę tą wykładnię
przepisów w zakresie właśnie punktów ładowania, bo pojazdy ładujące na pewno są
zwolnione z opłat. Co się dzieje w momencie, kiedy one już się załadowały, to mówiąc
szczerze do końca nie pamiętam. Sprawdzę i e mailem przekażę taką informację do
wiadomości Pani Przewodniczącej i wszystkim Państwu zainteresowanym.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Faktycznie. Gdyby się dało również do wiadomości Komisji, to bylibyśmy
zobowiązani, bo myślę, że ten problem może narastać. Tak, że bardzo celne pytanie,
za które dziękuję. Widzę, że do głosu zgłasza się Radny Cezary Śpiewak-Dowbór,
bardzo proszę.
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór- członek Komisji
Nie z pytaniem, tylko jako głos w dyskusji. Co do pytania przed chwilą przez Panią
Przewodniczącą zadanego, jeśli chodzi o kwestie tych znaków drogowych. Kojarzę, że
był w orzecznictwie taki spór, może nie spór, ale wątpliwość, czy na podstawie znaku
informacyjnego można kogoś ukarać. Czyli nie mamy znaku zakazu, czy
ostrzegawczego, znak informacyjny mamy. Kojarzę, że było jakieś orzeczenie w tej
kwestii, chyba nawet Sądu Najwyższego, czy Apelacyjnego, że jakby złamanie w
cudzysłowie tego znaku informacyjnego też może być przyczynkiem do tego, żeby
kogoś ukarać za wykroczenie, więc myślę, że gdyby była taka sytuacja, że ktoś w ogóle
nie ładuje tego samochodu, tylko po prostu staje na tym miejscu, no nie ma tam
zakazu zatrzymywania się, ale łamie ten znak informacyjny, że jest miejsce
przeznaczone dla osób, które powinny ładować samochód, to jak najbardziej taką
sprawę można by było zgłosić do Starzy Miejskiej. I myślę, że jakby ten kierujący nie
przyjął mandatu karnego, a Straż Miejska poszłaby z tą sprawą do Sądu jako sprawą
wykroczeniową, to byłaby duża szansa na to, że ten ktoś zostałby ukarany za
wykroczenie w takiej sprawie.
Natomiast zupełnie inaczej wygląda sytuacja, kiedy ktoś ładował ten pojazd i jakby
już wyczerpał czas ładowania i jeszcze tam stoi, to tutaj sprawa nie byłaby ta
oczywista. Jeśli po prostu ktoś tego samochodu w ogóle nie ładuje, tylko staje na
miejscu, które jest oznaczone jako miejsce postoju samochodu na czas ładowania, to
myślę, że śmiało można zawiadamiać Straż Miejską i jest duże prawdopodobieństwo,
że można kogoś takiego ukarać.
Pan Tomasz Wawrzonek – Z-ca Dyrektora ds. Zarządzania w GZDiZ
Potwierdzam, że faktycznie Naczelny Sąd Administracyjny rozstrzygnął kwestię
znaków informacyjnych. Były takie zarzuty ze strony niektórych kierowców, że znaki
informacyjne nie noszą za sobą zakazu nie może być podstawą do karania, ale tu NSA
wykazał, że każdy znak drogowy, który narzuca pewne ramy prawne, jeżeli chodzi o
stosowanie, choćby wyobraźmy sobie przejście dla pieszych, to też jest znak
informacyjny, co wcale nie oznacza, że można na tym przejściu kogoś przejechać. Jest
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odpowiednim regulacjom, dzięki której służby nadzoru mogą podejmować
interwencje w stosunku do tych, którzy popełniają wykroczenia.
Pani Monika Mazurowska - Rada Dzielnicy Aniołki, Przewodnicząca Zarządu
Dziękuję na ten czas.
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór- członek Komisji
W międzyczasie znalazłem, jakby ktoś był zainteresowany, to Google mi tutaj
podpowiedział, to było postanowienie NSA z 23 września 2009 roku 1KZP/15/09 i
dokładnie teza jest taka, jak Pan Dyrektor tutaj z pamięci przytoczył, a pewnie takich
orzeczeń jest więcej.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Jak widać Komisja nie tylko opiniuje druki, ale też stara się rozwiązywać problemy i
dylematy. Bardzo dziękuję Panu Radnemu za dozę wiedzy prawniczej.
Czy Państwo Radni albo inne osoby biorące udział w dzisiejszym posiedzeniu mają
jeszcze jakieś pytania do tego punktu. Nie widzę, w związku z tym przechodzimy
do głosowania.

Ustalenia: Opinia Komisji
Przewodnicząca Anna Golędzinowska

Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady Miasta
Gdańska zmieniającej uchwałę Nr XX/524/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 roku
w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania i śródmiejskiej strefy płatnego parkowania na
drogach publicznych na terenie miasta Gdańska oraz ustalenia stawek i sposobu poboru opłat
za postój pojazdów samochodowych w tych strefach – Druk Nr 1015.

Głosowanie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwisko i imię
Golędzinowska Anna
Jaroszewicz Waldemar
Błaszczyk Kamila
Czerniewska Katarzyna
Skarbek Mateusz
Majewski Przemysław
Śpiewak-Dowbór Cezary

Głosowanie
„Za”
Za
Za
Za
Za
Za
X
Za

Głosowanie
„Przeciw”
X
X
X
X
X
X
X

Głosowanie
„Wstrzymał/a się”
X
X
X
X
X
Wstrzymał się
X

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Pana Tomasza Wawrzonka –
Zastępcę Dyrektora ds. Zarządzania w Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni oraz
przeprowadzonej dyskusji, Komisja 6 głosami za, przy 0 głosach przeciwnych i 1 głosie
wstrzymującym się - przyjęła i pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały –
zawarty w druku nr 1015. Opinia Nr 34-7/122/24/2021
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PUNKT – 6.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały RMG w sprawie zasad postępowania z
zielenią na terenie Gminy Miasta Gdańska – Druk Nr 1006.
Przedstawia: Pani Emilia Fludra – Kierownik Referatu Przyrody i Rolnictwa w Wydziale
Środowiska, Pan Max Rykaczewski – Przedstawiciel Wydziału Środowiska
Oryginał projektu uchwały znajduje się w protokole z sesji Rady Miasta Gdańska z 26 sierpnia
2021 r. – sprawa BRMG.0006.167.2021

Pani ELiza Fluda – Kierownik Referatu Przyrody i Rolnictwa w Wydziale
Środowiska
Przedstawiam Państwu projekt dotyczący zieleni w mieście. Uchwała sama w sobie
jest ogólnym dokumentem. Jest to swego rodzaju zobowiązanie dla Prezydenta
Miasta Gdańska do stworzenia zarządzenia, które będzie jakby szczegółowym
dokumentem. Zobowiązuje komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego, jednostki
organizacyjne miasta Gdańska oraz spółki z udziałem gminy miasta Gdańska do
działań mających na celu zachowanie zieleni w mieście. Teraz głos przekażę Panu
Maxowi Rykaczewskiemu, który ogólnie opowie o treści projektu uchwały i też może
wprowadzi do tego projektu Zarządzenia.
Pan Max Rykaczewski – Przedstawiciel Wydziału Środowiska
Dzień dobry.
Jeżeli chodzi o uchwałę, to tak jak wspomniała Pani Kierownik jest to dokument
ogólny, w którym zobowiązuje się jednostki miasta do tworzenia przejrzystej
dokumentacji przyrodniczej, czyli inwentaryzacji przyrodniczych oraz operatu
dendrologicznego. Inwentaryzacja przyrodnicza ma na celu wykazanie potencjalnego
występowania gatunków chronionych na terenie inwestycji, a operat dendrologiczny
jest to taki dokument, który wskazuje najcenniejsze przyrodniczo okazy drzew i
krzewów. Równocześnie, jeżeli chodzi o zobowiązanie jednostek czy komórek
organizacyjnych zobowiązuje się je do tego, żeby wybierać takie rozwiązania
technologiczne, które w najmniejszym stopniu będą ingerowały w tą infrastrukturę
zieloną w zieleń. I jeżeli nie da się zachować jakiejś zieleni, to w tym momencie
również w uchwale jest zapis o tym, że będą naliczane nasadzenia zastępcze i są
wskazane cztery główne kategorie, które będą brane pod uwagę, czyli to są: zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy też przyczyny usunięcia
zieleni, stan sanitarny tych drzew.
I również w uchwale jest umieszczone zobowiązanie Prezydenta Miasta do
utworzenia zarządzenia, które będzie szczegółowo określało warunki wykonywania
tych nasadzeń. Czyli, jeśli chodzi o uchwałę, to tak jak wspomniałem jest ona ogólna.
Jeżeli chcieliby Państwo, to również mógłbym przedstawić główne założenia
Zarządzenia Prezydenta.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Prosimy.
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Pan Max Rykaczewski – Przedstawiciel Wydziału Środowiska
W Zarządzeniu Prezydenta Miasta Gdańska mamy dwie części. Jedna dotyczy drzew,
druga dotyczy krzewów. Skupiłbym się na drzewach, bo one są najbardziej
rozbudowane. W zarządzeniu wyklucza się niektóre gatunki drzew do wykorzystania
w przestrzeni miejskiej. Są to gatunki, które są inwazyjne, określone przez
Rozporządzenie Ministra, albo gatunki, które nie są zalecane przez Regionalną
Dyrekcję Ochrony Środowiska. Równocześnie wskazujemy gatunki, które są
preferowane, i ta preferencja została wskazana na podstawie dokumentów
przygotowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. I taki spis będzie się znajdował w załączniku do zarządzenia.
Również w zarządzeniu są doprecyzowane zapisy ustawy, tzn. jest wskazane w jaki
sposób będziemy naliczać nasadzenia zastępcze w tzw. wyjątkach ustawowych, w
których ustawodawca tak jak powiedziałem nie doprecyzował. Ponadto wskazujemy
sytuacje w których będziemy mogli zredukować liczbę nasadzeń i są to np. sytuacje
w których usuwamy przeszkody lotnicze, co jest dosyć częstą sytuacją na terenie
ogródków działkowych koło lotniska i równocześnie wprowadzamy jednolity system
parametrów nasadzeń drzew, które będą wykorzystywane jako nasadzenia
zastępcze, czyli wprowadzamy minimalne obwody oraz minimalne wymogi
techniczne sadzenia tych drzew. One zostały określone na podstawie dokumentów
przygotowanych przez Zespół Szkół Szkółkarzy Polskich.
Najważniejszą rzeczą jest kwestia naliczania nasadzeń zastępczych. Tutaj mamy
zaproponowany system opierający się o obwody i gatunki drzew. W przypadku
naliczania nasadzeń zastępczych mamy dwie kategorie drzew. Jedna z nich to są
drzewa, które zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie
stawek opłat jako drzewa, które są najmniej wartościowe przyrodniczo, również te,
które powinny być usuwane ze względu zachowania integralności środowiska
biologicznego. Czyli są to kasztanowce, klony, topole czy wierzby. I w tym przypadku
mamy ściśle zapisane jedno drzewo za każde 50 centymetrów obwodu i mamy też
pozostałe gatunki, w których mamy dwie kategorie, tzn. kategorię do 80
centymetrów, za które są naliczone nasadzenia zastępcze i powyżej, czyli wtedy jest
naliczana opłata za usunięcie tych drzew.
Równocześnie jest w Zarządzeniu zapis o tym, że w przypadku drzew, które są
usuwane z terenów, które są określone w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako np. teren OSTAB, liczby nasadzeń mnoży się przez współczynnik
2. I również jest zapis o tym, że w przypadku usuwania drzew innych gatunków, czyli
nie tych topoli czy wierzb, czyli nie mniej wartościowych. W przypadku usuwania
drzew z terenów OSTAB ilość nasadzeń określa się jako wynik dzielenia obwodu tych
drzew przez obwód sadzonego drzewa. To tyle, jeśli chodzi o drzewa.
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Natomiast, jeśli chodzi o krzewy, to sprawa jest dużo prostsza. To znaczy wykluczamy
również niektóre gatunki z nasadzeń. To są jak wspomniałem wcześniej przy
drzewach gatunki inwazyjne. Nie wskazujemy gatunków preferowanych. I głównym
parametrem, tzn. tak. Każdy metr kwadratowy usuwanych krzewów będzie
zastępowany dwoma metrami krzewów do nasadzenia, a w przypadku terenów
określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako np. zieleń
do zachowania będziemy wtedy zastępowali każdy metr czterema metrami krzewów.
To byłoby na tyle, jeśli chodzi o projekt Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska.
Dziękuję.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję bardzo. Mam takie pytanie, o ile oczywiście wskazanie preferencji dla
gatunków rodzimych, gatunków cennych, też takie uświadomienie, które gatunki są
gatunkami inwazyjnymi, to myślę, że tutaj nie budzi pytań, o tyle gdyby Pan
troszeczkę mógł powiedzieć na temat mechanizmu wdrożenia tej uchwały, ponieważ
nie ma tak naprawdę takiej prostej delegacji prawnej dotyczącej tworzenia tego typu
regulaminów o ile znam prawo dotyczące ochrony środowiska i ochrony przyrody.
Natomiast wiemy, że Gdańsk jest jednym obok kilku dużych miast takich jak Wrocław
chociażby, który stara się. Mamy w podstawie prawnej na podstawie przepisów dość
ogólnych dotyczących obowiązku samorządu gminnego dotyczącego ochrony
przyrody i tutaj też chciałam żebyście Państwo ewentualnie ten wątek rozwinęli. Jakie
są wasze doświadczenia, czy porównywaliście to też z innymi samorządami jak
wdrożyć tego typu regulaminy najskuteczniej, bo tutaj rozumiem, wiem, że np. w
ramach tej propozycji gdańskiej proponowane są nasadzenia za drzewa, które na
mocy samej ustawy o ochronie przyrody, nie trzeba w ogóle ich było zgłaszać ze
względu na obwód.
Pan Max Rykaczewski – Przedstawiciel Wydziału Środowiska
Nie do końca w ten sposób, odnosząc się właśnie do ostatniej części. To nie jest tak,
że zarządzenie czy uchwała będzie w jakikolwiek sposób regulowała kwestie
nasadzeń zastępczych za usuwanie drzew, które nie podlegają ustawie. Tutaj jest co
prawda rzecz, która może budzić takie skojarzenie, czyli drzewa, które mają obwód
do 50 centymetrów, są to sytuacje szczególne, które czasami się zdarzają na terenie
miasta. Jeżeli chodzi o ustawę o ochronie przyrody, ona mówi o tym, że klasyfikacja
drzewa do usunięcia odbywa się najpierw na 5 centymetrach. Na 5 centymetrach
drzewo może mieć np. 60 centymetrów, w związku z czym inwestor musi zgłosić takie
drzewo we wniosku i wtedy może, albo nie musi dostać decyzji zezwalającej na
usunięcie. Ale, po wstępnej klasyfikacji na wnioskodawcę nałożony jest obowiązek
zmierzenia tego drzewa na wysokości 130 centymetrów, tzw. pierśnicy, ale w związku
z tym, że nie zawsze mamy taką sytuację klarowną, książkową, tylko np. mamy
sytuację, w której drzewo na wysokości 10 centymetrów rozwidlało się, jeden z tych
przewodników drzewa się odłamał i pozostał nam jeden o obwodzie np. 15, czy 20
centymetrów. I żeby nie pomijać takiego drzewa, to również stwierdziliśmy, że warto
uwzględnić te kategorie od 1 do 50, ale nie oznacza to obwodu na właśnie 5
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centymetrach, tylko na 130 centymetrach, czyli to jest przewidzenie tych sytuacji,
które nam się czasami, ale zdarzają.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Rozumiem. Pewnie jeszcze kilka wątków przyjdzie tutaj w dyskusji, a nie chciałabym
monopolizować. Zgłasza się do głosu Radny Cezary Śpiewak-Dowbór, bardzo proszę.
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór- członek Komisji
Przepraszam, nie opuściłem rączki po tym, gdy zabierałem głos w poprzednim
temacie.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby korzystając z obecności specjalistów z
Wydziału Środowiska zadać pytania dotyczące tej uchwały, dotyczącej w dużej mierze
jednostek miejskich oraz upoważaniającą Prezydenta Miasta Gdańska do
sporządzenia stosownego regulaminu, którego założenia przed chwilą usłyszeliśmy?
Nie widzę zgłoszeń ze strony radnych, w związku z tym oddaję głos Przewodniczącej
Monice Mazurowskiej.
Pani Monika Mazurowska - Rada Dzielnicy Aniołki, Przewodnicząca Zarządu
Dziękuję bardzo. Mam taki pytanie uszczegóławiające, a w zasadzie dwa, bo być może
to będzie gdzie indziej, czy za jakiś czas. Czy dobrze zrozumiałam, że tutaj w tej
uchwale tak naprawdę zobowiązuje się wyłącznie jednostki miejskie do takiego
działania. Natomiast inwestorzy prywatni nie są objęci tą uchwałą.
Pan Max Rykaczewski – Przedstawiciel Wydziału Środowiska
Zgadza się, ponieważ rada miasta nie może regulować kwestii prywatnych inwestycji,
możemy regulować jedynie kwestie inwestycji miejskich. Te lukę będzie
doprecyzowywało Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska, które będzie nakładało
na m.in. Wydział Środowiska konieczność uwzględnienia tych ustaleń, czyli właśnie
parametrów nasadzeń drzew czy sposobu obliczania również w przypadku
procedowania wniosków inwestorów prywatnych, w szczególności inwestorów
prywatnych.
Pani Monika Mazurowska - Rada Dzielnicy Aniołki, Przewodnicząca Zarządu
I czy tam wtedy byłby ten obowiązek robienia ekspertyzy dendrologicznej, żeby
wyłapać jakie są drzewa, powiedzmy chronione, niechronione, jaki, że tak powiem
potencjał danego miejsca również ci inwestorzy prywatni będą zobowiązani coś
takiego wykonać?
Pan Max Rykaczewski – Przedstawiciel Wydziału Środowiska
Będziemy się starać, żeby takie dokumenty były dostarczane do wniosku.
Pani Monika Mazurowska - Rada Dzielnicy Aniołki, Przewodnicząca Zarządu
Dobrze. To było jedno takie pytanie. Myślałam, że może się pomyliłam, ale szkoda, że
nie. Oby się udało zobowiązać prywatnych inwestorów do podobnego działania.
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Drugie pytanie, takie, które zadał mi mieszkaniec, kiedy swego czasu przygotowywał
ze mną taki pomysł na opiekę nad drzewami w Gdańsku, bo tutaj ta uchwała się jakby
ogranicza tylko do wycinki koniecznej ze względu na postępowania inwestycyjne.
Natomiast my mamy pytanie o opiekę nad drzewami nad krzewami w Gdańsku. Czy
jest w zamierzeniu stworzenie jakiegoś projektu zasad pielęgnacji zieleni i takiej
systematycznej wymiany tych drzew, która w jakiś sposób, powiem kolokwialnie
wypadły na stan zdrowia na kondycję, ponieważ często prowadzone są tak roboty, że
część drzew usycha, które są później usuwane, ale w zamian niestety nie ma
nasadzeń i że tak powiem trochę robi się łyso w miejscach, które były do tej pory
mocno zielone. I tutaj takie pytanie o tą taką systematyczną pielęgnację, a nie dopiero
po interwencji nasadzenia są robione.
Pan Max Rykaczewski – Przedstawiciel Wydziału Środowiska
Rozumiem. Jeżeli chodzi o pielęgnację zieleni w mieście, to tą kwestią zajmuje się
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, więc nie chciałbym wchodzić w ich kompetencje i się
wypowiadać na ten temat.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Tutaj pozwolę sobie wejść w tą dyskusję. Mianowicie Pani tutaj zwraca uwagę na
bardzo słuszną kwestię, o której dyskutowaliśmy też przy okazji dyskusji na temat
Parku Steffensów, bodajże w marcu. Faktycznie, mam przyrzeczone, co więcej to się
znalazło w programie naszej pracy, że takie założenia do planu ochrony, nie tyle
planu ochrony co pewnego dobrego standardu utrzymania uzgadniającego
założenia, zarówno estetyczne jak i ekologiczne Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
przygotuje. Wiem, że nawet jest nabór w tym momencie dodatkowego pracownika,
który miałby się zajmować takimi rzeczami. Tak, że nie chcę tutaj o zasłyszanych i
znanych mi problemach kadrowych w GZDiZ, ale Pani Przewodnicząca na tyle na ile
moja determinacja jako Przewodniczącej Komisji może wystarczyć, dołożę wszelkich
sił, abyśmy jeszcze w tym roku usłyszeli założenia w tym zakresie.
Pani Monika Mazurowska - Rada Dzielnicy Aniołki, Przewodnicząca Zarządu
Świetnie, to bardzo dziękuję. Tu nie chcę być nachalną, ale gdyby ten dokument
jeszcze raz trzeba było komuś przesłać, który wypracowaliśmy, że tak powiem
oddolnie, to chętnie się tym dokumentem podzielimy, gdyby była taka potrzeba.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Bardzo dziękuję. Nachalność w dobrej sprawie zawsze witamy z otwartymi
ramionami.
Pani Monika Mazurowska - Rada Dzielnicy Aniołki, Przewodnicząca Zarządu
Dziękuję bardzo. Takie były moje pytania.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję bardzo. Mam pytanie techniczne dotyczące tego zarządzenia. Oczywiście
nie jest właściwością rady miasta jej opiniowanie, natomiast Pan Prezydent Borawski
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tego nie ukrywał, że tutaj prace są mocno zaawansowane. Kiedy moglibyśmy liczyć
jako Komisja na zaznajomienie się z treścią spisaną już tego zarządzenia?
Pan Max Rykaczewski – Przedstawiciel Wydziału Środowiska
Jeżeli chodzi o samo zarządzenie, to tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała, ono
już jest bardzo zaawansowane, taki szkic zarządzenia jest gotowy. Jutro będziemy się
spotykać z Prezydentem Borawskim i wtedy najprawdopodobniej zostanie podjęta
decyzja w jakim momencie będziemy mogli przesłać do Komisji projekt tego
zarządzenia.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Takie pytanie, wiem, że Państwo nie mieli obowiązku tego robić, ale na podstawie na
razie, niestety niewielkich doświadczeń innych miast tej skali, bo wiadomo, że ten
mechanizm został wprowadzony stosunkowo niedawno, chyba Wrocław był
pierwszy, który stwierdził, że właściwie nie mamy kierunkowego przepisu, ale z
drugiej strony, kto nam zabroni, spróbujmy. I bardzo się cieszę, że Gdańsk idzie tą
drogą. Plus zarządzenia prezydenta jest taki, że jest bardziej plastyczny, jeżeli chodzi
o pewne uszczelnienia, o pewne zmiany redakcyjne, jeżeli by się okazało w trakcie
stosowania, że takie są konieczne. Czy Państwo się kontaktowali z tymi innymi
samorządami i czy oni już mają jakieś przemyślenia po pierwszym czasie stosowania
tych zapisów?
Pan Max Rykaczewski – Przedstawiciel Wydziału Środowiska
Jeżeli chodzi o te przepisy, które już istnieją, to kontaktowaliśmy się właśnie w
sprawie jak te przepisy tak naprawdę działają. Okazuje się, że wprowadzenie
chociażby tej przejrzystej dokumentacji przyrodniczej spowodowało to, że większe
zaufanie co do tego w jaki sposób inwestycje miejskie są prowadzone, czy są
prowadzone faktycznie z poszanowaniem środowiska i to jest główna zaleta.
Oczywiście w trakcie tych prac, w trakcie wprowadzania tego prawa miejscowego w
życie okazywało się, że oczywiście wymagało ono delikatnych korekt, biorąc pod
uwagę oczywiście warunki miejscowe, dlatego też myśmy zdecydowali się na
rozdzielenie, tak jak Pani Przewodnicząca wspomniała uchwały od zarządzenia, żeby
móc w razie czego reagować szybciej, szybciej wprowadzać ewentualne zmiany, czy
też np., jeżeli zostanie zmieniona ustawa. Głównie się okazuje, że po doniesieniach
medialnych właśnie Prezydenta Borawskiego o wprowadzeniu takiego prawa, to z
nami zaczęto się kontaktować. Takie sygnały mamy właśnie m.in. ze Szczecina, który
chciałby na naszej uchwale, na naszym zarządzeniu również tworzyć swoje prawo.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni mają jeszcze jakieś pytania do tego projektu
uchwały?
Nie ma, więc przechodzimy do głosowania.
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Ustalenia: Opinia Komisji
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Poddała pod głosowanie przyjęcie i pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały Rady
Miasta Gdańska w sprawie zasad postępowania z zielenią na terenie Gminy Miasta
Gdańska – Druk Nr 1006.
Głosowanie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwisko i imię
Golędzinowska Anna
Jaroszewicz Waldemar
Błaszczyk Kamila
Czerniewska Katarzyna
Skarbek Mateusz
Majewski Przemysław
Śpiewak-Dowbór Cezary

Głosowanie
„Za”
Za
X
Za
Za
Za
X
Za

Głosowanie
„Przeciw”
X
X
X
X
X
X
X

Głosowanie
„Wstrzymał/a się”
X
Wstrzymał się
X
X
X
Wstrzymał się
X

Po wysłuchaniu informacji i wyjaśnień przedstawionych przez Panią Elizę Fludrę – Kierownika
Referatu Przyrody i Rolnictwa w Wydziale Środowiska oraz Pana Maxa Rykaczewskiego –
Przedstawiciela Wydziału Środowiska oraz przeprowadzonej dyskusji, Komisja 5 głosami za,
przy 0 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się - przyjęła i pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały – zawarty w druku nr 1006. Opinia Nr 347/123/25/2021

Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Nie ukrywamy, że tutaj zgodnie ponad podziałami i właśnie wyrażoną opinią mamy
nadzieję, że tą politykę, mimo dość liberalnego prawa uda się lokalnie uszczelnić. I
tak jak Pan powiedział wpłynie to na jakość zarządzania i zrównoważony rozwój
terenów zielonych. Tak, że bardzo serdecznie dziękuję. Już z góry zapraszamy na
posiedzenie Komisji za kilka miesięcy żebyśmy mogli podyskutować o tym jak te
narzędzia funkcjonują.
Dziękuję bardzo. W tym momencie przechodzimy do następnego punktu obrad
Komisji.

PUNKT – 7.
Wnioski Komisji do budżetu miasta Gdańska na 2022 rok.
Przedstawiają: Członkowie Komisji
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję Państwu Radnym za wnioski. Część z nich była tożsama, więc starałam się je
przeredagować, raz grupując w pewne zagadnienia, pewne grupy dedykowane
poszczególnym powiedziałbym branżom związanym z zakresem funkcjonowania naszej
Komisji, ale również gdzieniegdzie rozszerzając, mając na uwadze, że pewnie trafnie
zdiagnozowany problem może dotyczyć również innych przestrzeni miejskich. W
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związku z tym tutaj już oddaję głos Panu Radnemu Cezaremu Śpiewakowi-Dowborowi,
ale jeszcze prośba, żebyście Państwo się zapoznali teraz z tą treścią, która została
przesłana na maila. Oczywiście to jest szkic wniosku, tutaj Pani Elżbieta na pewno
wyposaży w odpowiedni nagłówek przypisanie daty etc., wszystko co jest zgodne ze
sztuką, natomiast mówimy teraz o jego treści. Bardzo proszę Panie Radny.
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór – członek Komisji
Bardzo dziękuję Pani Przewodnicząca. Aby tego aktu formalnego stało się zadość
chciałbym uprzejmie wnieść o ujęcie wśród wniosków Komisji do projektu budżetu na
2022 rok wniosku o przeznaczenie środków na realizację zadań w ramach programu
oświetlenia ulic „Jaśniejszy Gdańsk” i w ramach Miejskiego Programu Modernizacji
Chodników, a także o zwiększenie środków na realizację zadań w zakresie utrzymania
zieleni i nowych nasadzeń zieleni. Widziałem przed momentem wiadomość e mailową,
widzę, że w tym drafcie te wnioski, które też pozwoliłem sobie wcześniej do Pani
Przewodniczącej dzisiaj przesłać zostały w tym drafcie ujęte, więc łączę nadzieję, że
będziemy mogli jednomyślnie te wszystkie pomysły zebrać i przyjąć.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Jak najbardziej zostało to zawarte. Proszę Pan Radny Mateusz Skarbek
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Wprawdzie tego wniosku, który teraz sformułuję nie
skierowałem do Pani licząc, że ktoś mnie ubiegnie, ale myślę, że w kontekście
działalności naszej Komisji i tych działań, które są chyba wciąż zbyt wolne zasadne jest
wniesienie o uwzględnienie w budżecie narzędzi podnoszących efektywność działań w
zakresie przeciwdziałania nielegalnemu parkowaniu oraz przeciwdziałania
nielegalnemu dostępowi do strefy ograniczonego dostępu w Śródmieściu Gdańska.
Oczywiście w domyśle gdzieś z tyłu głowy chodzi o te słupki elektryczne, których się nie
możemy doczekać, a także zwiększenie środków i umieszczanie słupków fizycznych,
tych może niezautomatyzowanych w miejscach, w których mieszkańcy to postulują,
więc ja bym to rozciągnął na całe miasto, ale mając gdzieś z tyłu głowy, że w
szczególności te strefy ograniczonego dostępu dotyczą stricte Śródmieścia. Ten
wniosek jest tożsamy, takie jest jego wybrzmienie jak te dotyczące „fotopułapewk” jak i
dotyczących nielegalnemu graffiti, ale właśnie o to chodzi, żeby to było systemowo w
ramach całego miasta. I ten wniosek bym w ten sposób ujął. Dziękuję.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Panie Radny, jeżeli to nie byłby problem - bo w tym momencie niestety łączę się z
Państwem z mojego telefonu komórkowego, złośliwość przedmiotów martwych - czy
mógłby Pan taki zredagowany wniosek przesłać?
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji
Zaraz ten wniosek przygotuję i wkleję do czatu.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Bardzo dziękuję. Proszę Pan Radny Majewski
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Radny Przemysław Majewski – członek Komisji
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Czy dobrze mnie słychać, czy będę się musiał przełączyć
na inne źródło dźwięku?
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dobrze Pana słyszę, tak, że biorąc pod uwagę moje warunki techniczne myślę, że
pozostali Radni również.
Radny Przemysław Majewski – członek Komisji
Otrzymałem maila od Pani Eli o godz. 16:05. Nie wiem, czy to jest jakaś zredagowana
forma już, jeśli chodzi o propozycje, nie otwiera mi się mail, więc pytanie, czy mam jakby
zbiorczo przedstawić te propozycje, które w mailu przesłałem do Pani Przewodniczącej,
do Pani Eli, czy w jakiejś innej formie?
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Panie Radny. Starałam się Pańskie wnioski, bo odebrałam Pańskiego maila, starałam się
zawrzeć. Podkreślam nieco rozszerzając. Tam np., jeśli chodzi o badania dotyczące
hałasu, tam pozwoliłam sobie, też paragraf rozszerzający, ponieważ kilka miesięcy temu
Dyrektor Lorek sugerował takie rzeczy opowiadając o sytuacji, o działaniach wydziału,
że oczywiście te strefy turystyczne, ale są też inne miejsca, już nie pamiętam, czy to był
Dyrektor Lorek, czy Straż Miejska, gdzie pojawiają się te uwagi dotyczące hałasu, że
może warto trochę rozszerzyć tą klauzulę, jeżeli by nastąpiła potrzeba również o inne
miejsca.
Radny Przemysław Majewski – członek Komisji
Rozumiem. Niestety nie widzę tego w jaki sposób to zostało zredagowane w formie
pisanej, natomiast ufam, że …
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Pani Elżbieto. Czy byłaby możliwość pokazania pulpitu, ja w tym momencie nie mam.
Radny Cezary Śpiewak Dowbór- członek Komisji
Albo odczytania tego po prostu.
Elżbieta Wajs-Deyck – Biuro Rady Miasta Gdańska- Starszy Inspektor
Pani Przewodnicząca, może odczytam te wnioski?
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Gdyby Pani mogła.
Elżbieta Wajs-Deyck – Biuro Rady Miasta Gdańska- Starszy Inspektor
Komisja Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska wnosi o uwzględnienie w
budżecie Miasta Gdańska na 2022 rok środków na realizację następujących zadań:
1) program oświetlenia ulic „Jaśniejszy Gdańsk”,
2) Miejski Program Modernizacji Chodników,
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3) opracowanie projektu standardu utrzymania zieleni miejskiej z
uwzględnieniem tzw. usług ekosystemowych oraz planu ochrony zieleni
miejskiej na terenach objętych rewitalizacją oraz o znaczeniu historycznym,
4) zwiększenie środków na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni i
nowych nasadzeń zieleni, w szczególności drzew i krzewów,
5) pogłębione badania poziomu i przyczyny hałasu w rejonie historycznego
Śródmieścia oraz innych obszarów występowania uciążliwości o tym
charakterze, które powtarzają się w zgłoszeniach mieszkańców,
6) narzędzia podnoszące efektywność działań służb w zakresie przeciwdziałania
nielegalnemu składowaniu odpadów, w tym na poszerzenie funkcjonowania i
obsługę "fotopułapek" przez Straż Miejską w Gdańsku,
7) narzędzia podnoszące efektywność działań służb w zakresie przeciwdziałania
nielegalnemu graffiti na obiektach miejskich, w tym monitoring,
i następny 8 wniosek byłby zgłoszony przez Pana Radnego Mateusza Skarbka.
Radny Przemysław Majewski – członek Komisji
Dziękuję. Nie mam uwag co do tego, co zostało przedstawione.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Widzę, że Radny Skarbek wkleił już treść wniosku na czacie. Pan Radny Jaroszewicz
zgłasza się do głosu, bardzo proszę.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Tak. Chciałem tylko rozwinąć punkt 5, bo ponieważ to są pogłębione badania, ale
myślę, że przed nami, sprawę stawiałem na Komisji Samorządu i Ładu Publicznego,
dlatego powtórzone byłoby to zadanie i tu, bo dotyczy tego samego problemu
chociaż nie dotyczy określenia wysokości czy poziomu dźwięków jakie wychodzą
podczas koncertów ze scen, szczególnie tych plenerowych. To jest wniosek z Brzeźna,
a tak nawiasem muzykę, która tam jest słyszę w Nowym Porcie i mieszkańcy alarmują
i broń Boże wielokrotnie uprzedzałem, że nie chodzi o to, żeby uciszyć maksymalnie,
albo zlikwidować te koncerty. Chodzi o to, żeby określić i myślę, że to jest możliwe tj.
określenie maksymalnego poziomu dźwięku, w jakiej określonej odległości ma być
utrzymywany, ponieważ znowu, tak dygresyjnie mówiąc, że lekarze alarmują coraz
bardziej, że rośnie nam pokolenie głuchych. I to jest związane również ze skalą i
poziomem muzyki jaką się słucha. Tylko chciałem tutaj, jak gdyby uzupełnić, tj. nie
tylko badanie, ale i określenie wysokości poziomu dźwięku. I tutaj trzeba by było po
prostu robić badania większej grupie i określić w jakiej odległości zresztą ten poziom
powinien być sprawdzany od źródła dźwięku. I nie mówię tu o historycznej części
miasta, bo tam, znowu dygresja, jak ktoś z Państwa był na Półwyspie Helskim i
przejechał się wzdłuż półwyspu i zobaczył co się tam dzieje, jaki jest tam poziom
dźwięku, co 10 metrów co innego i w potężnym nagłośnieniu, to zrozumie jaki jest
problem Głównego Miasta, żeby uniknąć takiej sytuacji.
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Druga rzecz. Jeżeli chodzi o te fotopułapki, wnioskowałem o to, aby zwiększyć albo
usytuować w jakiś sposób czujniki, które określą poziom zanieczyszczenia powietrza,
głównie przy spalarni na terenie portu gdańskiego. Niestety dochodzą do mnie
bardzo często głosy i obawy, że spalarnia nie do końca wywiązuje się z tych przepisów
i zadań jakie są na nią nakładane, jeżeli chodzi o poziom zanieczyszczenia,
szczególnie porą nocną.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Chodzi o spalarnię w Nowym Porcie?
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Tak i jeśli chodzi o okresy nocne. Tam wymaga tego nie tylko dron, który jest.
Oczywiście rozmawiałem ze Strażą Miejską, że na każdy postulat ten dron będzie
uruchamiany, ale wydaje mi się, że tam powinno być jakieś stanowisko, które będzie
czuwało non stop nad tym jaki jest tam poziom ewentualnie zanieczyszczenia. Myślę,
że to nie jest aż taki duży wydatek, że można by to wpisać do budżetu. To tyle, te dwa
uzupełnienia do tych dwóch punktów.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Panie Radny. Przyznam, że ja nie mam nic przeciwko tym dwóm punktom. Natomiast
wydaje mi się, że tutaj dobre sformułowanie wniosku, to znaczy, po pierwsze, jeżeli
Pan mógłby np. zaproponować brzmienie tych wniosków, to bardzo proszę.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Nie ma sprawy, dzisiaj podeślę, sprecyzuję to.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Ale my to musimy dzisiaj przegłosować.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Gdybym to sformułował, to pogłębienie badania i określenie poziomu hałasu,
szczególnie w tej części plenerowej …
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Nie jestem ekspertką w tej dziedzinie …
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
… Ja też nie.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Wiadomo, że część tych poziomów hałasów jest ustalana przez normy dotyczące
środowiska, natomiast bywają też hałasy, które są uciążliwe, natomiast wymykają się
tym normom …
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Przepraszam, Pani Przewodnicząca na Komisji Samorządu okazało się, że nie tak do
końca są te przepisy jasne, jeśli chodzi o koncerty, tam nie ma sprecyzowanej normy,
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ja określam tylko te, jesteśmy miastem turystycznym i wiadomo, że część osób, które
przyjeżdżają nie bardzo chcą ciszy, chcą się w jakiś sposób zabawić, wykorzystać czas
trochę inaczej, ale z kolei nie może to być kosztem mieszkańców, czyli jakiś graniczny
poziom dźwięku, który wydostaje się z kolumn nagłośnieniowych powinien być myślę
określony. Myśmy znowu na Komisji Samorządu i Ładu Publicznego też zastanawiali
się nad tym, jakie są sankcje, chociaż sami uważaliśmy, że to nie jest takie proste
rozwiązanie tego problemu, ale wydaje mi się, że organizatorzy tego typu koncertów
powinni mieć określone bardzo precyzyjnie ilość decybeli jaka może być w
urządzeniach nagłaśniających, i głównie o to chodzi, czyli badania i określenie
decybeli aparatury nagłaśniającej i na tym w zasadzie można by skończyć, jeżeli
chodzi o ten punkt.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Napiszmy to w takim razie skrótowo, gdyby Pan był w stanie napisać ten
równoważnik zdania, albo jeden punkt, to na pewno Pani Eli ułatwiłoby też redakcję.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
To są tylko dwa elementy tj. określić konkretny poziom decybeli jaki może być z
nagłaśnianej aparatury przy organizowanych koncertach i to jest w zasadzie do tego
5 punktu.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
A może byśmy napisali o standardach akustycznych. Dlaczego tak proponuję?
Ponieważ decybel decybelowi nie jest równy. Trochę inaczej działają basy, trochę
inaczej działają inne dźwięki, tak?
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Tak, zgadzam się.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Też mieszkam blisko miejsca, gdzie są koncerty, czy na tyle blisko, że słyszę i to ma
znaczenie.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Dobrze, zgadzam się na standard, można tak to dookreślić.
Elżbieta Wajs-Deyck – Biuro Rady Miasta Gdańska – Starszy Inspektor
To jest wniosek do budżetu i rozumiem, że o tych standardach mam dopisać do
punktu 5, bo wniosek zgłoszony przez Pana Radnego Skarbka, jako punkt 8 zapisałam
o takiej treści: „narzędzia podnoszące efektywność działań w zakresie:
przeciwdziałania nieprawidłowemu parkowaniu pojazdów na terenie miasta
Gdańska, a także nieuprawnionemu wjazdowi do SOD”. Rozumiem, że chodzi o strefę
ograniczonego dostępu, tak Panie Radny?
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji
Tak jest, chodzi o strefę ograniczonego dostępu, zgadza się.
28

Elżbieta Wajs-Deyck – Biuro Rady Miasta Gdańska – Starszy Inspektor
Dziękuję. Natomiast, jeśli chodzi o wniosek zgłoszony przez Pana Radnego
Jaroszewicza, to rozumiem, że mam dopisać do punktu 5 tj. „pogłębione badania
poziomu i przyczyny hałasu w rejonie historycznego Śródmieścia oraz innych
obszarów występowania uciążliwości o tym charakterze, które powtarzają się w
zgłoszeniach mieszkańców”. I co miałabym tutaj dopisać?
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Może zapiszmy to jako osobny punkt w takim razie, bo to już redakcyjnie robi się
bardzo nieładnie. Proponuję zapis: „opracowanie standardów nagłośnienia imprez o
charakterze publicznym”. Tak się też zastanawiam, czy to nie jest dobry temat na
Komisję Kultury swoją drogą.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
To jest temat na kilka Komisji, bo i na Komisji Samorządu i Ładu Publicznego też
żeśmy to omawiali. Myślę, że warto się tym problemem zająć przed kolejnym
sezonem, czyli gdzieś tak w kwietniu.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Tak, natomiast mam na myśli to, że jakby tam częstymi bywalcami są organizatorzy
imprez kulturalnych i warto by było poruszyć ten temat. Zgłasza się Pan Radny
Skarbek.
Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji
Nie, to jest stare zgłoszenie, przepraszam bardzo.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Nie ma za co. Czy w takim razie tak zaproponowaną treść wniosku Państwo uważają
za kompletną?
Elżbieta Wajs-Deyck – Biuro Rady Miasta Gdańska – Starszy Inspektor
Czyli po tym 5 punkcie byłby punt 6 o treści: „opracowanie standardów nagłośnienia
imprez o charakterze publicznym”, a pozostałe punkty by otrzymały nową numerację.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Jeżeli Państwo jeszcze się zgodzą, to dopisałbym jeszcze do tego punktu 6, po
przecinku „realizacja stałego punktu pomiaru ilości zanieczyszczeń wydobywających
się ze spalarni w Nowym Porcie, czy też na terenie portu gdańskiego”.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Proponuję, jeśli Panu Radnemu na tym zależy zrobić osobny punkt, w tej grupie,
poniżej tego zagadnienia z punktu 6.
Elżbieta Wajs-Deyck – Biuro Rady Miasta Gdańska – Starszy Inspektor
Rozumiem, ale będzie to punkt nr 8, bo w puncie 7 są zapisane zagadnienia dotyczące
przeciwdziałaniu nielegalnemu składowaniu odpadów itd. i będzie to zapis
następujący: „realizacja stałego punktu pomiaru ilości zanieczyszczeń
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wydobywających się ze spalarni w porcie gdańskim”. Zapisałam. Dopiszę te
zgłoszone dzisiaj wnioski i prześlę Państwu Radnym na maile. Pani Przewodnicząca
będzie w czwartek na sesji, to wnioski te podpisze. Teraz Komisja te wnioski powinna
przegłosować.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Czyli rozumiem, że zgadzamy się co do meritum, natomiast, jeśli byłaby kwestia
jakiegoś przecinka nie wpływającego na istotę, to oczywiście można to jako oczywisty
błąd redakcyjny poprawić. Przechodzimy do głosowania.

Ustalenia: Wnioski Komisji
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Podała pod głosowanie przyjęcie zgłoszonych przez członków Komisji wniosków do
budżetu miasta Gdańska na 2022 rok.
Głosowanie:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nazwisko i imię
Golędzinowska Anna
Jaroszewicz Waldemar
Błaszczyk Kamila
Czerniewska Katarzyna
Skarbek Mateusz
Majewski Przemysław
Śpiewak-Dowbór Cezary

Głosowanie
„Za”
Za
Za
Za
Za
Za
Za
Za

Głosowanie
„Przeciw”
X
X
X
X
X
X
X

Głosowanie
„Wstrzymał/a się”
X
X
X
X
X
X
X

Komisja jednogłośnie – 7 głosami za podjęła następujące wnioski do budżetu miasta
Gdańska na 2022 rok:
1) program oświetlenia ulic „Jaśniejszy Gdańsk”,
2) Miejski Program Modernizacji Chodników,
3) opracowanie projektu standardu utrzymania zieleni miejskiej z
uwzględnieniem tzw. usług ekosystemowych oraz planu ochrony zieleni
miejskiej na terenach objętych rewitalizacją oraz o znaczeniu historycznym,
4) zwiększenie środków na realizację zadań w zakresie utrzymania zieleni i
nowych nasadzeń zieleni, w szczególności drzew i krzewów,
5) pogłębione badania poziomu i przyczyny hałasu w rejonie historycznego
Śródmieścia oraz innych obszarów występowania uciążliwości o tym
charakterze, które powtarzają się w zgłoszeniach mieszkańców,
6) opracowanie standardów nagłośnienia imprez o charakterze publicznym,
7) narzędzia podnoszące efektywność działań służb w zakresie przeciwdziałania
nielegalnemu składowaniu odpadów, w tym na poszerzenie funkcjonowania i
obsługę "fotopułapek" przez Straż Miejską w Gdańsku,
8) realizacja stałego punktu pomiaru ilości zanieczyszczeń wydobywających się
ze spalarni w porcie gdańskim,
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9) narzędzia podnoszące efektywność działań służb w zakresie przeciwdziałania
nielegalnemu graffiti na obiektach miejskich, w tym monitoring,
10) narzędzia podnoszące efektywność działań w zakresie: przeciwdziałania
nieprawidłowemu parkowaniu pojazdów na terenie miasta Gdańska, a także
nieuprawnionemu wjazdowi do strefy ograniczonego dostępu (SOD).
Wnioski Komisji Zrównoważonego Rozwoju Rady Miasta Gdańska Nr 347/13/4/2021 stanowią załącznik nr 4 do protokołu.

PUNKT – 8.

Sprawy wniesione, wolne wnioski, korespondencja.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Przed zakończeniem posiedzenia Komisji chciałabym skonsultować, jeżeli Państwo mieliby
coś naprzeciw. Chciałabym, żebyśmy przez, na pewno jeszcze we wrześniu, zobaczę jak
później jednak nasze posiedzenia organizowali godzinę wcześniej (o 15:00). Nie ukrywam, że
wynika to z mojej sytuacji zdrowotnej i potrzeby współpracy ze służbą zdrowia dość
regularnej i akurat te spotkania wyznaczono na wtorki. Czy Państwu to bardzo koliduje, czy
jeżeli będziemy się spotykać o tej 15, to damy radę?
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Mnie oczywiście nie przeszkadza.
Radna Kamila Błaszczyk – członek Komisji
Ja bym tylko postulowała, że gdy będzie to możliwe, to powrót do poprzedniej godziny.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Jak najbardziej. To będzie kwestia miesiąca, może dwóch.
Radny Cezary Śpiewak – Dowbór- członek Komisji
Dla mnie każda godzina jest dobra, zarówno 16 jak i 15.
Radna Katarzyna Czerniewska- członek Komisji
Jeszcze mam pytanie. Czy jest przewidywany powrót do stacjonarnych posiedzeń, bo wtedy
to będzie trudniejsze.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Nie ukrywam, że ze względu na tą samą sytuację, oczywiście, jeżeli zmieni się prawo, to nie
będę miała wyboru spotykania się stacjonarnie. Z jednej strony trochę mi brakuje dyskusji
bezpośrednich z Państwem, ale jeżeli Państwo nie mają nic przeciwko, to wolałabym
utrzymać tryb zdalny.
Wiceprzewodniczący Waldemar Jaroszewicz
Mnie to nie przeszkadza, chociaż tak jak Pani Przewodnicząca zawsze spotkanie twarzą w
twarz jest lepsze, te kontakty międzyludzkie zawsze dużo dają, ale rozumiem Panią
Przewodniczącą i oczywiście jestem za spotykaniem się również w takiej formie.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Rozumiem, że jeszcze jakiś miesiąc dwa wytrzymamy zdalnie, tak?
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Radny Mateusz Skarbek – członek Komisji
Pani Przewodnicząca. Dopóki formuła prawna dopuszcza spotkania zdalne, jestem za tym,
żeby z niej korzystać dla dobra wszystkich. Tak, że przychylam się do Pani podejścia w tym
zakresie.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Dziękuję bardzo.
Elżbieta Wajs_Deyck – Biuro Rady Miasta Gdańska – Starszy Inspektor
Przepraszam bardzo. Organizacyjnie, jeżeli posiedzenia miałyby być stacjonarne, to w sali,
czyli w pomieszczeniu zamkniętym musielibyście Państwo być w maseczkach przez całe
posiedzenie.
Przewodnicząca Anna Golędzinowska
Tak. Szczepienia na razie nie zwalniają z tego obowiązku w pomieszczeniach zamkniętych.
Szanowni Państwo, jeśli przyjdą jakiekolwiek inne przemyślenia na ten temat, to tradycyjnie
jestem otwarta na sugestie i Państwa głosy. W takim razie ustalmy z góry, że jeżeli chodzi o
Komisję wrześniową spotykamy się o godz. 15:00, natomiast jeżeli chodzi o październik, to
mam nadzieję, że to już będzie możliwa godzina 16. Przy okazji kolejnej Komisji myślę, że
będzie ta sytuacja już wyjaśniona. Na razie utrzymujemy tryb zdalny.
Czy są jeszcze jakieś sprawy ze strony Państwa, czy ktoś jeszcze ma coś do dodania we
wnioskach i głosach zamykających posiedzenie Komisji?
Nie ma. Porządek został wyczerpany, bardzo Państwu dziękuję, zamykam posiedzenie
Komisji i do zobaczenia na sesji na żywo w czwartek. Na tym zostało zakończone 34
posiedzenie Komisji.
Przewodnicząca
Komisji Zrównoważonego Rozwoju RMG
Anna Golędzinowska
Protokół sporządziła:
Elżbieta Wajs-Deyck
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