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załącznik Nr … 

 

Informacja 
 

z interpelacji zgłoszonych przez radnych w  2007 roku 
 
 

 
Lp. 

 
Data 

 zgłoszenia 
interpelacji 

 
Treść zgłoszonej interpelacji  

 
Zgłaszający 

 
Do kogo 

skierowano 
interpelację 

 
 

 
Data 

udzielenia 
odpowiedzi 

 
Treść odpowiedzi 

1.  

11.01.2007r. 

 
interpelacja 
międzysesyjna 

 
dotyczy: prośba o wyjaśnienie nie 

dokonania montażu gniazd wtykowych  
do mediów teletechnicznych w budynku 

 przy  ul. Koziej; 

 
Radny 
Roman 

Kucharski 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
17.01.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-VII-0057/1/07 
 z dnia 17.01.2007r. poinformowano, 
że ze względu na ograniczone 
możliwości finansowe budżetu 
miasta dążono do wybudowania 
budynku mieszkalnego o jak 

największej powierzchni użytkowej 
przy zachowaniu podstawowego 
standardu zgodnego z przepisami 

prawa budowlanego, 
umożliwiającego normalne 
funkcjonowanie rodzin 

zamieszkujących  te lokale przy 
zachowaniu jak najniższych kosztów 
budowy. Lokatorzy  po uzgodnieniu 
z administratorem mogą na swój 
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koszt założyć w mieszkaniach media 
teletechniczne. 

Budynek został  wyposażony w 
instalację telewizji satelitarnej i 
internet stanowiącej własność firmy 

" TELKAB ". 
 

2.  

25.01.2007r. 

 
dotyczy: zamontowania progów 

spowalniających na ul. Prusa, ulica jest 
bardzo wąska i nadmierna prędkość 
samochodów stwarza zagrożenie dla 

mieszkańców;  

 
Radny 
Tomasz 
Tobiański 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
14.03.2007r. 

 

 
Pismem Nr WIR-II-057/2/07 z dnia 
6.02.2007 r.poinformowano, że 
interpelacja została przekazana wg. 
kompetencji w celu rozpatrzenia do 
Wydziału Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Tczewie z prośbą o 
powiadomieniu zainteresowanych. 
Starostwo Powiatowe pismem 
 Nr WK-5420/10/2007 z dnia 

14.03.2007r. poinformowało, że na 
przedmiotowej drodze dokonano 
wizji lokalnej, w wyniku której 
postanowiono nie zmieniać 
organizacji ruchu poprzez 
zamontowanie progów 

zwalniających. Poinformowano, że 
ul. Prusa jest wąska, a pojazdy 

parkujące przy posesjach ograniczają 
nadmierne prędkości pojazdów. 
Natomiat natężenie pojazdów na 
przedmiotowej ulicy jest niewielkie, 
a z ulicy korzystają w większości 
mieszkańcy położonych przy niej 

domów. 
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3.  

25.01.2007r. 

 
dotyczy: modernizacji lub wymiany 
zniszczonych chodników wzdłuż ulic 

Sobieskiego i Mostowej; 

 
Radny  

Dariusz Zimny 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
28.02.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-II-057/3/2007 z 
dnia 6.02.2007r. poinformowano, że 
interpelacja została przekazana wg. 
kompetencji do rozpatrzenia przez 
Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 

z prośbą o powiadomieniu 
zaiteresowanych stron. 

Powiatowy Zarząd Dróg pismem 
Nr PZD-5443/21/2007 z dnia 
28.02.2007r. poinformował, że w 
budżecie Powiatowego Zarządu 
Dróg nie została ujęta przebudowa 
chodników ulic: Sobieskiego i 
Mostowej. Corocznie jednak 
naprawiane są uszkodzone lub 
zdeformowane miejsca.   

 
4.  

25.01.2007r. 

 
dotyczy: wyegzekwowania 

prawidłowego parkowania samochodów 
na skrzyżowaniu ulic Matejki 

 i Wyspiańskiego 

 
Radny 

 Stanisław 
Smoliński 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
08.02.2007r. 

 
Komenda Straży Miejskiej pismem 

Nr SM 5231-78/07 z dnia 
8.02.2007r. poinformowała, że do 
nieprzestrzegania przepisów ruchu 
drogowego – parkowanie w obrębie 
skrzyżowania ulic Matejki i 

Wyspiańskiego najczęściej dochodzi 
w godzinach popołudniowych i 
wieczornych, w związku z tym 
patrole Straży Miejskiej nasiliły 

kontrole tego rejonu. 
 

5.  

25.01.2007r. 

 

 
dotyczy: wyjaśnienia sytuacji prawnej 

lokalu użytkowego przy 
 ul. Kościuszki, w którym mieści się 

 
Radna 

Gabriela Makać 
 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 
 

 
07.02.2007r. 

 

 
Pismem Nr WGM.MII-0057-1-3/07 
z dnia 7.02.2007r. poinformowano, 
iż zaległości z tytułu najmu 
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Biuro podróży "Żako"; 
czy lokal przynosi miastu  zyski, czy 

powoduje straty ? 
 

 przedmiotowego lokalu na dzień 
21.01.2007r. wynoszą 12.335,68zł 
( zaległość podstawowa 11.176,85zł 
+ odsetki 1.158,83zł ). W związku z 
zakończoną sprawą sądową o zapłatę 
zaległości wyegzekwowanie 

zaległości czynszu wraz z odetkami 
zostało skierowane do Komornika 

Sądowego. 
Biuro Podróży ″ Żako ″spłaciło 
zaległości z tutułu najmu lokalu, 
reguluje płatności systematycznie, w 
związku z tym został przywrócony 
tytuł prawny do zajmowanego 

lokalu.  
 

6. 
 

 

 

22.02.2007r. 
 

 

 
dotyczy: ustanowienia w Gimnazjach 
stałych dyżurów strażników miejskich 
w czasie odbywających się zajęć 

edukacyjnych; 
 

 
Radny 

Zbigniew Urban 
 

 
Prezydent 

Miasta Tczewa 
 
 

 
14.03.2007r. 
 

 
Pismem Nr WOR 0115/14/2007 z 
dnia 14.03.2007r. poinformowano, 
że dokonano przeglądu wszystkich 
placówek oświatowych, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 

Miejska Tczew.  
W rozmowach z dyrektorami 

ustalono, że wszystkie placówki nie 
mają problemu z zapewnieniem 
bezpieczeństwa w czasie lekcji i 
przerw międzylekcyjnych wewnątrz 
obiektu. Problemem jest natomiast 
zapewnienie bezpieczeństwa 
młodzieży w drodze do szkoły i 
podczas powrotu do domu, oraz w 
obrebie szkoły w czasie przerw. 

Zgłaszano także potrzebę częstszych 
kontroli obiektów przyszkolnych w 
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godzinach popołudniowych i 
wieczornych w związku z dewastacją 

i przpadkami kradzieży 
wyposażenia. 

Ustalono nastepujace wnioski: 
1) wprowadzić monitoring 
wewnętrzny do Gimnazjum 

Nr 2 i Nr 3, 
2) nawiązać kontakt z Policją i 

Strażą Miejską w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w godzinach 
największego ruchu oraz 
wyeliminować tzw. miejsca 

niebezpieczne. 
 Poinformowano także, że na 
spotkaniu z Komendantem 
Powiatowym Policji oraz 

Komendantem Straży Miejskiej 
podjęto następujące działania w 

zakresie profilaktyki i 
bezpieczeństwa: 

• rejony placówek oświatowych, a 
zwłaszcza gimnazjów kontrolować 
będą stałe patrole Straży Miejskiej, 
• policjanci dzielnicowi legitymować 
będą młodzież przebywającą w 
obrębie placówek oświatowych, 
szczególnie gimnazjów, 

• patrole Straży Miejskiej oraz 
Policji będą legitymować młodzież, 
co do której można przypuszczać, że 
przebywa na wagarach, o wynikach 
kontroli informowane będą dyrekcje 

szkół, 
• prowadzone będą akcje 
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identyfikowania młodzieży 
gimnazjalnej palącej papierosy na 
przerwach w obrębie szkół, 

• patrole Straży Miejskiej i Policji 
częściej będą patrolować boiska 

szkolne w godzinach 
popołudniowych i wieczornych, 
• podejmowane będą działania w 

celu likwidacji miejsc 
niebezpiecznych w pobliżu placówek 

oświatowych. 
Plan działań w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa przedstawiony został 
dyrektorom placówek oświatowych,  
jest z nimi na bieżąco konsultowany 

i weryfikowany. 
 

7. 
 

 

22.02.2007r. 

 
dotyczy: zabezpieczenia nieruchomości 
i terenu wokół nieruchomości przy 
zbiegu ulic Jagiellońskiej i Jagiełły ze 
względu na zły stan techniczny 

budynku; 
 

 
Radna 

 Gertruda 
Pierzynowska 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
05.03.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0057/5/07 

z dnia 5.03.2007 r. poinformowano, 
że sprawą przedmiotowego obiektu 
zajmują się od ponad roku Policja, 
Straż Miejska  i Powiatowy 

Inspektor Nadzoru Budowlanego. 
Dotychczas nie zdołano 

wyegzekwować od właściciela 
wywiązania się z obowiązków  na 
nim spoczywających. Uruchomienie 
tzw. wykonania zastępczego byłoby 

możliwe dopiero po 
przeprowadzeniu odpowiedniej 
procedury prawnej. Pomimo 

wysłania przez Komendę Powiatową 
Policji w październiku 2006 r. 

wezwania właściciela do wykonania 
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prac zabezpieczających budynek nie 
uzyskano żadnego efektu. Treść 
interpelacji przesłano do 

odpowiednich jednostek ( Komenda 
Powiatowa Policji, Powiatowy 
Inspektor Nadzoru Budowlanego, 
Komenda Straży Miejskiej, 

Prokuratura Rejonowa ), zgodnie z 
ich kompetencją i właściwością , 
licząc na to, że podjęte zostaną 
radykalne i skuteczne działania 
wyegzekwowania obowiazków od 

własciciela.  
W I półroczu 2007 r. odbyły sie 
narady koordynujace z udziałem 
zaiteresowanych stron, w  wyniku 
ustaleń Inspektor Nadzowru 

Budowlanego wszczął postepowanie 
sądowe celem ustalenia kuratora 

sądowego dla obiektu.  
Pismem Nr PNB-7143/35/22/06 BŻ 
z dnia 17.12.2007r. Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
poinformował, iż w czerwcu 2007r. 
wystąpił do Sądu Rejonowego w 

Tczewie o wyznaczenie 
przedstawiciela dla nieobecnego 
własciciela nieruchomości, jednak  
Sąd postanowieniem z dnia 

18.07.2007r. postanowił oddalić 
wniosek. Wystapiono także do 

Departamentu Spraw Obywatelskich 
MSWiA  o podanie adresu 

właściciela nieruchomości oraz o 
pomoc dla Komendy Powiatowej 
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Policji w Tczewie w odszukaniu 
własciciela, jednak nie uzyskano 

stosownych informacji 
pozwalających na wydanie decyzji. 
Według Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlneg w Tczewie 
kontakt z  właścicielem 

przedmiotowego obiektu jest 
niezbędny do podjęcia  przez tut. 
Organ jakichkolwiek czynności w 
ramach posiadanych kompetencji.  
W związku z tym PINB podjął 
ponowne starania o wyznaczenie 
przedstawiciela dla nieobecnego 
własciciela nieruchomości.   

 
8.  

22.02.2007r. 

 
dotyczy: poprawy stanu nawierzchni 
dróg w rejonie budynków przy 

ul. Jagiellońskiej 55; 

 
Radny 

Kazimierz 
Ickiewicz 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
02.03.2007r 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/6/2007 z 
dnia 2.03.2007r. poinformowano, iż 
zgodnie z Wieloletnim Planem 
Inwestycyjnym, remont generalny 

dróg wewnętrznych przy 
 ul. Jagiellońskiej 55 ujęto w planie 

wykonania w 2009 roku 
 ( dotyczy  to także  oświetlenia ). 
Jednak realizacja powyższego 
zadania zależeć bedzie od 

posiadanych środków finansowych. 
   

9.  

22.02.2007 r. 

 
dotyczy: remontu chodników przy 
ulicach Czyżykowskiej i Konarskiego; 

 
Radny 

 Mirosław 
Kaffka 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
14.03.2007r 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/7-1/2007 z 
dnia 2.03.2007 r. poinformowano, że 

interpelację przekazano wg. 
kompetencji do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Tczewie.  
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Pismem Nr PZD-5443/32/2007 
 z dnia 14.03.2007r. Powiatowy 
Zarząd Dróg w Tczewie 
poinformował, iż na bieżąco 
naprawiane są uszkodzone i 
zdeformowane miejsca.   

Pismem Nr WSK-I-0057/7-2/07 z 
dnia 17.09.2007r. poinformowano 

także, iż chodnik przy  
 ul. Czyżykowskiej znajduje sie w 
zarządzie Powiatowego Zarządu 
Dróg, natomiast chodniki przy 
pawilonach handlowych 

 ( wewnątrz ) należą do Wspólnot.  
W celu zwiekszenia bezpieczeństwa 
dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 10 
ułożono dwa progi spowalniające, 
wykonano dodatkowo dwa przejścia 
dla pieszych oraz wymalowano 
napisy na jezdni ″ UWAGA 
SZKOŁA″ w ul. Żeromskiego.  

Poinformowano także, iż Powiatowy 
Zarząd Dróg wykonał remont 
przedmiotowego chodnika. 

 
10.  

22.02.2007r. 

 

 
dotyczy: wybudowania zatoczki 
autobusowej na przystanku przy 

 ul. Nowowiejskiej przy skrzyżowaniu z 
ulicami Czyżykowską i Konarskiego; 

 
Radny 

 Mirosław 
Kaffka 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
14.03.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/7-1/2007 z 
dnia 2.03.2007 r. poinformowano, że 

interpelację przekazano wg. 
kompetencji do Powiatowego 
Zarzadu Dróg w Tczewie.  

Pismem Nr PZD-5443/32/2007 
 z dnia 14.03.2007r. Powiatowy 
Zarząd Dróg w Tczewie 

poinformował, że budowa zatoczki 
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jest inwestycją i wprowadzenie 
zadania do budżetu PZD leży w 
kompetencji Zarządu Powiatu 

Tczewskiego. 
Pismem Nr WIR-I-0055-3/1/08 z 
dnia 15.02.2008r. poinformowano, iż 
pomiędzy Gmina Miejską Tczew i 
Powiatem Tczewskim zostało 
podpisane porozumienie w 
przedmiotowej sprawie. 

 Powiat Tczewski nie zrealizował 
inwestycji w 2007r., planuje 

wykonać zatoczkę autobusową w 
terminie do 30 sierpnia 2008r. 

 

 
11. 
 

 

22.02.2007r. 

 

 
dotyczy: zabezpieczenia barierkami 
ul. Bałdowskiej w okolicach sklepu 

" Lidl "; 

 
Radny  

Mirosław Kaffka 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
14.03.2007r 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/7-1/2007 z 
dnia 2.03.2007 r. poinformowano, że 

interpelację przekazano wg. 
kompetencji do Powiatowego 
Zarzadu Dróg w Tczewie. 

Pismem Nr PZD-5443/32/2007 
z dnia 14.03.2007r. 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 
poinformował, że zabezpieczenie 
ulicy bedzie omawiane na spotkaniu 
komisji ds. zmian organizacji ruchu. 
Powiatowy Zarząd Dróg pismem  
Nr PZD-5443/18/2008 z dnia 

12.02.2008r. poinformował, iż nie 
zachodzi bezpośrednia potrzeba 
montażu dodatkowych barierek w 

rejonie skrzyżowania  
ul. Bałdowskiej i Nowowiejskiej.  
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12.  

22.02.2007 r. 

 
dotyczy: odpowiedniego oświetlenia 
ul. Bałdowskiej, szczególnie w rejonach 

przejść dla pieszych; 

 
Radny  

Mirosław Kaffka 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
05.03.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0057/6/2007 
 z dnia 5.03.2007 r. poinformowano, 
że interpelację przekazano do 
 " Energa " Zakładu Oświetlenia  
Sp. zo.o. w Sopocie wlaściciela 

oświetlenia.  
Pismem Nr EZO-4379/DT-
R.K/2007 z dnia 17. 09.2007r. 
″Energa″ Zakład Oświetlenia  

Sp. zo.o. w Sopocie poinformował, 
iż w roku 2008 zostaną zlecone 
projekty na budowę oświetlenia 
wzdłuż ul. Bałdowskiej.  

Pismem Nr WSK-I-7015/5/2008 
 z dnia 11.02.2008r. poinformowano, 
iż ″ Energa ″Zakład Oświetlenia  
 w Sopocie jako własciciel 

przedmiotowego oświetlenia zlecił w 
roku bieżącym wykonanie projektu 
przebudowy oświetlenia wzdłuz  
ul. Bałdowskiej.  Poinformowano 
także, iż w celu poprawy 

bezpieczenstwa w rejonie przejść dla 
pieszych Wydział Spraw 

Komunalnych Urzędu Miesjkiego 
planuje  w 2008 r. rozpocząć montaż 
naswietlaczy przejść dla pieszych. 

 
13.  

22.02.2007 r. 

 
dotyczy: wybudowania parkingu przy 

budynkach mieszkalnych  
 ul. Czyżykowskiej Nr 64 i Nr 65; 

 
Radny 

 Mirosław Kaffka 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
05.03.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/7/2007  
z dnia 5.03.2007 r. poinformowano, 
że do realizacji przedmiotowego 
zadania niezbędne jest posiadanie 
środków finansowych w budżecie 



 12

miasta w pierwszej kolejności na 
wykonanie dokumentacji 
projektowej, a następnie na 
przeprowadzenie robót 

budowlanych. Konieczne także jest 
umieszczenie zadania w Wieloletnim 
Planie Inwestycyjnym, uzyskanie 
pozwolenia na budowę oraz 
przeprowadzenie procedur 

przetargowych. Budowa parkingu 
byłaby możliwa nie wcześniej  niż w 

roku 2008. Jedocześnie 
poinformowano, że budowa parkingu 
odbyłaby się kosztem terenów 
zielonych przed budynkami 

 ( wycinka drzew i krzewów ) co 
może wywołać sprzeciw dużej części 

mieszkańców. 
Pismem Nr WIR-I-0055-3/1/08 z 
dnia 15.02.2008r. poinformowano, iż 
w projekcie WPI zaplanowano 
wykonanie dokumentacji 

projektowej w 2009 roku, natomiast 
w roku 2010 planuje sie wykonać 
remont ul. Kochanowskiego w 
zakresie ktorego weszłoby także 
wybudowanie miejsc parkingowych 
dla budynków polozonych przy  
ul. Czyżykowskiej Nr 64 i 65.  

 
14.  

22.02.2007r. 
 

dotyczy: wybudowania parkingu przy 
Gimnazjum Nr 1 wzdłuż ogrodzenia  

ul. Konarskiego; 

 
Radny  

Mirosław Kaffka 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
05.03.2007r. 

 
Pismem  Nr  WIR-II-0057/7/2007 
 z dnia 5.03.2007r. poinformowano, 
iż teren ogodzenia przy Gimnazjum 
Nr 1 od ul. Konarskiego  ( działka nr 
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398/1) jest w użytkowaniu 
wieczystym Spółdzielni 

Mieszkaniowej, w związku z tym 
wykonanie miejsc postojowych nie 
może być finansowane z  budżetu 

miasta.  
 

15.  
28.02.2007r. 

 
interpelacja 
międzysesyjna 

 

 
dotyczy: wejścia w życie porozumienia 
międzygminnego z Izbą Wytrzeźwień 
 w Gdańsku dot. przyjmowania osób 
nietrzeźwych z terenu Gminy Miejskiej 
Tczew oraz wyjaśnienia postawy 

strażników Komendy Straży Miejskiej 
wobec zgłoszenia mieszkańców dot. 
przebywania nietrzeźwego bezdomnego 
w budynku przy ul. Sambora 1; 

 
 

 
Radny  

Dariusz Korda 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
07.03.2007r. 

 
Pismem Nr 5231-157/07 

 z dnia 7.03.2007r. Komenda Straży 
Miesjkiej poinformowała, że w 2007 
roku Izba Wytrzeźwień w Gdańsku 
nie  zawarła żadnych umów z 

ościennymi gminami, w tym także  
 z Gminą Miejską Tczew.  

W związku z powyższym  jesteśmy 
pozbawieni możliwości 

umieszczania osób nietrzeźwych w 
Izbie Wytrzeźwień w Gdańsku. 
Natomiast w sprawie zgłoszenia 
mieszkańców budynku przy ul. 
Sambora 1 dot. przebywania 
pijanego bezdomnego na klatce, 
patrol SM udał sie na miejsce 
zdarzenia, poinformował osobę 
zgłaszającą interwencję, że Izba 
Wytrzeźwień w Gdańsku nie 
przyjmuje nietrzeźwych z miasta 
Tczewa, nie było także możliwości  
umieszczenia nietrzeźwego w 
noclegowi MOPS. Zgłaszający 
interwencję oświaczył, że ze 
względu na panującą pogodę 

 ( temperatura ujemna ) bezdomny 
może zostać na klatce schodowej do 
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wytrzeźwienia.    
Poinformowano, iż w dniu 
05.07.2007r. Wydział Spraw 

Społecznych Urzędu Miesjkiego w 
Gdańsku odesłał porozumienie 
podpisane przez Prezydenta Miasta 
Gdańska, w wyniku którego osoby 
nietrzeźwe będą mogły być 

przyjmowane do Izby Wytrzeźwień 
w Gdańsku do dnia 31.12.2007r., 
 o czym poinformowano Komendę 
Powiatową Policji i Komendę Straży 

Miejskiej w Tczewie. 
 W 2008 roku osoby nietrzeźwe bedą 
przyjmowane do Izby Wytrzeźwień 
w Elblągu na podstawie podpisanego 
porozumienia pomiędzy Gminą 
Miejską Tczew, a Gminą  
Miejską  Elblag.  

 
16.  

07.03.2007 r. 
 

interpelacja 
międzysesyjna 

 
dotyczy: naprawy ubytków nawierzchni 
ul. Andersa oraz  ul. Wigury na odcinku 
łączącym ulice Jagiellońską ze Żwirki; 

 
Radny  
Tomasz 
Tobiański 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
14.03.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/6/07 

 z dnia 14.03.2007r. poinformowano, 
że miejscowy remont nawierzchni  
jezdni i chodników ulicy Andersa 
wykonany zostanie w okresie 
wiosennym przez firmę, która w 

roku ubiegłym wykonała instalcję na 
zlecenie ZWiK w Tczewie, 
natomiast na pozostałych 

nawierzchniach remont wykona 
Urząd Miejski w Tczewie.   

Wniosek o naprawę ul. Wigury 
przesłano pismem Nr WIR-II-

0057/6-1/07 dnia 14.03.2007r. wg. 
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kompetencji do Powiatowego 
Zarządu Dróg w Tczewie. 

 Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 
pismem Nr PZD-5443/36/2007 z 
dnia 23.04.2007r.  poinformował, iż 
remonty cząstkowe wszystkich ulic 
corocznie prowadzane są w okresie 
wiosennym. Pracownicy PZD 

dokonują przeglądu dróg pod kątem 
typowania miejsc wymagających 
niezwłocznej naprawy. Podobnie jak 
w latach ubiegłych roboty zostaną 
zlecone niezwłocznie po ustaleniu 

ich zakresu. 
  Powiatowy Zarząd Dróg pismem 
Nr PZD-5443/18/2008 z dnia 

12.02.2008r. poinformował, iż stan 
techniczny całej ul. Wigury jest zły 
 i wykonanie prawidłowego remontu 
czastkowego sprowadziłoby się do 
przebudowy całej nawierzchni ulicy. 
W materiałach planistycznych do 
budżetu na 2008 r. ujęto przebudowę 
przedmiotowej ulicy, lecz zadanie to 
z uwagi na ogromne potrzeby 
remontowe i inwestycyjne nie 

znalazło się na liście priorytetowych 
zadań do realizacji w roku 2008. 
Poinformowano także, iż w roku 
2007 wykonano naprawę kilku 
zapadnięć ulicy  w rejonie 

skrzyżowania. 
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17.  
07.03.2007 r. 

 
interpelacja 
międzysesyjna 

 
dotyczy: uporządkowania i ogrodzenia 
ogródków działkowych położonych 

przy ul. Suchostrzyckiej; 
 

 
Radny  
Tomasz 
Tobiański 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
20.03.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-7015/21/07 

 z dnia 19.03.2007r. poinformowano, 
że Wydział Spraw Komulanych 
Urzędu Miejskiego w Tczewie oraz 
Zakład Usług Komunalnych 

dokonali przeglądu tymczasowych 
ogródków działkowych 
mieszczących się w rejonie  

ul. Suchostrzyckiej. Stwierdzono,że 
dwie działki położone przy przejściu 
do ul. Jagiełły są bardzo zaśmiecone, 
a płot uszkodzony. Ustalono także, 
że dotychczasowi użytkownicy 
zrezygnowali z uprawy działek. W 
związku z tym, działki te zostały , 
uporządkowane, ogrodzenie 
przestawiono do granicy działek 
uprawianych, a teren przygotowano 
jako teren zielony ogólnodostepny. 

 
18.  

19.03.2007r. 
 

interpelacja 
międzysesyjna 

 
 

 
dotyczy: planów zainstalowania 
monitoringu na bulwarze nad Wisłą 
 i zwiększenia patroli Straży Miejskiej 
w związku z zagrożeniem terenu 
wandalizmem i  zanieczyszczaniem 

 przez psy; 

 
Radna  
Renata 

Armatowska 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
22.03.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0057/7/07  

z dnia 21.03.2007r. poinformowano, 
że na Bulwarze nad Wisłą 
planowane jest zainstalowanie 

dodatkowej kamery, złożona została 
także oferta w tym zakresie. Koszt 
zainstalowania kamery wyniesie ok. 

45.000 zł, Wydział Spraw 
Komunalnych zgłosi wniosek do 
korekty budżetu w miesiącu 
 czerwcu 2007r. w celu 
zabezpieczenia środków 

finansowych. 
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Pismem Nr SM 5231-211/07 z dnia 
23.03.2007r. Komenda Straży 
Miejskiej poinformowała, iż od 
miesiąca kwietnia 2007r. w 
godzinach popołudniowych i 
wieczornych zwiększyła patrole 
prewencyjne Straży Miejskiej i 
Policji w rejony miasta najbardziej 
zagrożone, w tym także na  
Bulwarze nad Wisłą. 

Pismem Nr WSK-I-7015/7/08 z dnia 
11.02.2008r. poinformowano, że na 
bulwarze zainstalowano dodatkową 
kamerę monitoringu, sterowaną 
systemem internetowym. Natomiast 
dla ograniczenia zanieczyszczania 
bulwaru przez psy  została 
zbudowana ″ psia toaleta ″. 

 
19.  

21.03.2007 r. 
 

interpelacja 
międzysesyjna 

 
dotyczy: udzielenia informacji, czy jest 
planowana poprawa bezpieczeństwa 
ruchu przy ul. Armii Krajowej na 

odcinku od sklepu 
 " Intermarche " od starej pętli; jakie 
zostaną podjęte czynności i w jakim 

terminie ? 
 
 

 
Radny  

Krzysztof Korda 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
04.04.2007r. 
 
 

 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/9/07  

z dnia 29.03.2007r. poinformowano, 
że interpelację przekazano wg. 
kompetencji do Wydziału 
Komunikacji Starostwa 
Powiatowego w Tczewie. 

Pismem Nr WK-5420/15/2007 z 
dnia 03.04.2007r. Starostwo 

Powiatowe Wydział Komunikacji 
poinformował, iż interpelacja jest 
uzasadniona, jednak w projekcie 
tegorocznego budżetu nie 

uwzględniono środków na poprawę 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 
postaci zamontowania sygnalizacji 
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świetlnej z tzw. przywołaniem 
 ( koszt ok. 100 tys. złotych ) lub 

montażu fotoradaru.  
Z uwagi na to, że na 

 ul. A. Krajowej odbywa się ruch 
autobusów komunikacji miejskiej o 
dużej częstotliwości oraz,  że jest to 
droga publiczna o wysokim 

natężeniu ruchu niewskazane jest 
także zamontowanie progów 
zwalniających. Wydział 
Komunikacji Starostwa 

Powiatowego proponuje zwiększyć 
działania prewencyjne Policji 

poprzez zwiększenie liczby patroli  
na przedmiotowej ulicy lub ustawić 
przenośny fotoradar. Pismo w tej 
sprawie zostało przekazane do 
Komendy Powiatowej Policji w  
Tczewie. Zwiększono liczbę patroli 

na przedmiotowej ulicy. 
 

20.  
29.03.2007 r. 

 
 

 
dotyczy: remontu chodnika przy 
 ul. Żwirki na przystanku ZKM; 

 
Radna  
Grażyna 
Antczak 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
26.04.2007r. 

 
Pismem Nr WIR –II-0057/12/2007 z 
dnia 19.04.2007r. poinformowano,że 

interpelacje przekazano do 
rozpatrzenia wg. kompetencji do 
Powiatowego Zarządu Dróg 

 w Tczewie.  
Powiatowy Zarząd Dróg  

pismem Nr PZD-5443/43/2007 z 
dnia 26.04.2007r. poinformował,że 
remonty cząstkowe chodników 
podobnie jak w latach ubieglych 
prowadzone są w okresie wiosenno-
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letnim. Pracownicy dokonują 
przeglądu dróg pod kątem typowania 
miejsc wymagających niezwłocznej 
naprawy. Roboty zostaną zlecone 
niezwłocznie po ustaleniu ich 

zakresu. 
Powiatowy Zarząd Dróg pismem 
 Nr PZD-5443/18/2008 z dnia 
12.02.2008r., iż cząstkowy remont 
nawierzchni chodnika  ul. Żwirki 
został rozpoczety w I półroczu  
2007 r., jednak z uwagi na 

ograniczone możliwości finansowe 
kontynuacja zadania jest 

przewidziana w sezonie wiosenno – 
letnim 2008 r.    

 
21.  

29.03.2007 r. 
 

dotyczy: poinformowania, kto jest 
odpowiedzialny za brak odpowiedniego 
zasilenia w energię elektryczną nowo 
wybudowanej sceny na Bulwarze  

nad Wisłą;   
 

 
Radny 
 Tomasz 
Tobiański 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
18.04.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-I-0057/10/07 z 
dnia 18.04.2007r. poinformowano, 
że dokumentację projektową linii 
kablowej niskiego napięcia zasilania 
obiektów bulwaru w tym sceny 
wykonało w roku 2002 

Architektoniczne Studio Autorskie 
 " Arsa " Bomerski  & Piątkowski 
Spółka Partnerska z siedzibą w 

Gdańsku. Z uzyskanej od projektanta 
informacji przyjęte zapotrzebowanie 
na moc było wystarczające na 
potrzeby planowanych wówczas 
imprez, które miały się odbywać na 

scenie plenerowej.  
 Ze względu na fakt, iż obecnie 
przewiduje się imprezy z udziałem 
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renomowanych artystów 
wyposażonych w 

najnowoczesniejszy sprzęt 
elektroakustyczny i oświetleniowy, 
niezbędnym jest zwiększenie mocy 
zasilającej i poprowadzenie 

oddzielnego obwodu zasilającego 
scenę plenerową. 

Na to zadanie została wykonana 
dokumentacja techniczna, wg. ktorej 
dokonano połączeń,  w wyniku 
czego scena posiada oddzielne 
zasilanie o odpowiedniej mocy. 

 
22.  

29.03.2007 r. 
 

dotyczy: wyjaśnienia czyim zadaniem 
jest utrzymanie i remont chodników 

przy budynkach 
  ul. Jedności Narodu  Nr 20,21,22;  

 

 
Radna 
 Barbara 
Kamińska 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
19.04.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/13/2007 z 
dnia 19.04.2007 r. poinformowano, 
że utrzymanie i remonty chodników 
przy budynkach ul. Jedności Narodu 
Nr 21 oraz  Nr 22 ( bez klatek E i F ) 
należy do Gminy Miejskiej Tczew. 
Po przeprowadzonej wizji lokalnej w 
terenie postanowiono ująć remont 
chodników w projekcie  planu na 
2008 r.  Poinformowano, iż Wydział 
Spraw Komunalnych Urzędu 

Miejskiego planuje przeprowadzić 
remonty chodników przy budynkach 
ul. Jedności Narodu Nr 20,21,22 

 w roku 2008. 
 

23.  
29.03.2007 r. 

 
dotyczy: instalacji oświetlenia wzdłuż 

drogi łączącej  
ul. Jagiellońską z  ul. Rokicką; 

 
Radny  

Kazimierz 
Ickiewicz 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
17.04.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0057/11/07 z 

dnia 17 kwietnia 2007 r. 
poinformowano, że oświetlenie było 
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 instalowane jako I etap w roku 2005. 
Jednak realizacja odcinków nie 
dawała efektu, przygotowano  do 
realizacji II etap jako całość zadania. 
W wyniku   przetargu do realizacji 

zadania wybrano firmę 
 " VOLFRAM ", która rozpocznie 
prace na przełomie miesięcy 
kwietnia i maja 2007r.  

Koszt zadania to 47.580 zł. 
Instalacja oświetlenia wzdłuż drogi 

łączącej ul. Jagiellońską z  
ul. Rokicką została wykonana 

zgodnie z założeniami tj. w miesiącu 
maju 2007 roku.  

 
24.  

29.03.2007 r. 
 

dotyczy: uzupełnienia ubytków 
nawierzchni i zainstalowania progów 
zwalniających na ul. Zygmunta Starego 

 i Królowej Marysieńki; 
 

 
Radny 

 Kazimierz 
Ickiewicz 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
19.04.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/11/07 z 
dnia 19.04.2007 r. poinformowano, 

że interpelację w sprawie 
zainstalowania progów 

zwalniających  przekazano wg. 
kompetencji do Starostwa 
Powiatowego Wydziału 
Komunikacji w Tczewie. 
Natomiast pismem  

Nr WIR-II-0057/11/2007 z dnia 
19.04.2007r. poinformowano, że 
interpelację w sprawie uzupełnienia 
ubytków nawierzchni ul. Zygmunta 
Starego przekazano do rozpatrzenia,  
wg. kompetencji do Powiatowego 

Zarządu Dróg. 
Remont  nawierzchni ul. Zygmunta 
Starego został przeprowadzony. 
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Natomiast pismem  
Nr WK-5420/48/2007 z dnia 
29.06.2007r. w sprawie 
zainstalowania progów 

zwalniających  na przedmiotowych 
ulicach Wydział Komunikacji 
Starostwa Powiatowego 

poinformował, iż nie wyraża zgody 
na instalację progów, ponieważ po 
przeprowadzeniu wizji lokalnej  
terenu stwierdzono, iż  ulice są 
utwardzone prefabrykatami 

betonowymi ( płyty ), a zgodnie z 
załącznikiem Nr 4 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 
03.07.2003r. w sprawie 
szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 i warunków ich umieszczania na 
drogach niedopuszczalne jest 

stosowanie progów zwalniających na 
jezdniach innych niż bitumiczne.  

 
25.  

29.03.2007 r. 
 

dotyczy: ustawienia lustra po 
przeciwnej stronie wyjazdu z  

ul. 30-go Stycznia 14 w celu poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

 

 
Radny  

Kazimierz 
Ickiewicz 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
26.04.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-II-0057/11/2007 z 
dnia 19.04.2007 r. poinformowano, 
że interpelację przekazano wg. 
kompetencji do załatwienia do 
Powiatowego Zarządu Dróg w 

Tczewie. 
Powiatowy Zarząd Dróg pismem 
 Nr PZD-5443-44/2007 z dnia 
26.04.2007r. poinformował, że 
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dokonano wizji lokalnej w terenie 
podczas której ustalono, iż 

ustawienie pojazdu w odpowiednim 
miejscu spowoduje poprawę 

widoczności.   Biorąc jednak pod 
uwagę występowanie choćby 
niewielkiego zagrożenia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego – 
lustro drogowe zostanie ustawione 
niezwłocznie po jego zakupieniu. 
Poinformowano, że lustro zostało 
zakupione i ustawione w miesiącu 

czerwcu 2007 roku. 
 

26.  
29.03.2007 r. 

 
dotyczy: zagospodarowania 

nieużytkowanego mieszkania przy  
ul. Czyżykowskiej 30/1 i przekazania go 

osobom oczekującym na lokal 
komunalny; 

 
Radny  

Dariusz Zimny 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
10.05.2007r. 

 
Pismem Nr WSS-0057-2-1/07 z dnia 
19.04.2007 r. poinformowano, że 
odpowiedź na interpelację zostanie 
udzielona po uzyskaniu informacji 
na temat przedmiotowego 

mieszkania z Zakładu Gospodarki 
Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym. 

Zakład Gospodarki Komunalnym 
Zasobem Mieszkaniowym w 

Tczewie pismem Nr DT-71404-1-
2152/07 z dnia 10.05.2007r. 

poinformował m.in., że  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, 
można przyjąć następujący tok 
postępowania: można wystąpić  z 
wnioskiem o wymeldowanie z 
Urzędu dla wszystkich lokatorów, 
skierować sprawę do sądu o 

uzyskanie wyroku eksmisyjnego lub 
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przeprowadzić eksmisję przez 
komornika.  W/w procedura może 
potrwać około 6 miesięcy, a koszty 
postępowania szacowane są na około 

3 – 5 tysięcy złotych. 
Alternatywnym rozwiązaniem  do 
którego brak jest podstaw prawnych 
jest także samodzielne wejście do 
lokalu przy udziale pracowników 
Policji, o ile zechcą uczestniczyć w 
tej procedurze i Straży Miejskiej. 
Przy tym rozwiązaniu, właściciel 
musi wziąć pod uwagę ewentualne 

roszczenia dotychczas 
zamieszkałych osób w zakresie 
odebrania im lokalu oraz  usunięcia 
ruchomości, które stanowią ich 
własność.  Administrator budynku 
poinformował także, że  przystąpi 
bezzwłocznie do realizacji 
wyznaczonego działania po 

wskazaniu trybu postępowania przez 
właściciela mieszkania. 

Wydział Spraw Społecznych pismem 
Nr WSS 0057-2-1/07 z dnia 
14.05.2007r. poinformował, że 

przedmiotowy lokal jest wprawdzie 
wolny, to jednak nie jest możliwe 
jego zasiedlenie, ponieważ znajdują 
się w  nim ruchomości należące do 
osób aktualnie zameldowanych. 
Poinformowano także, że  

administrator budynku, tj. ZGKZM 
w Tczewie zgodnie z zaleceniem 
właściciela lokalu podejmie 
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stosowne działania zmierzające do 
odzyskania mieszkania.                             

W przypadku zgłoszenia przez  
ZGKZM ,że  lokal nadaje się do 
zasiedlenia, zostanie on 

zaproponowany rodzinie ujętej na 
rocznej liście przydziałów mieszkań 
na 2007 rok ( jeśli lokal zostanie 
przeznaczony na lokal socjalny ). 
W związku z powrotem osoby 
zameldowanej toczy się 
postępowanie w sprawie 

ewentualnego uzyskania tytułu 
prawnego do lokalu. 

Pismem Nr WSS 057-2-1/07/08 z 
dnia 19.02.2008r. poinformowano, iż 

w dniu 18 lutego 2008r. 
przeprowadzono w przedmiotowym 
mieszkaniu wizję lokalną, w wyniku 

której pracownicy Zakładu 
Gospodarki Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym stwierdzili, iż osoba 
zameldowana nie zamieszkuje w 
w/w. lokalu. Lokator nie wywiązuje 
się także, z zawartej ugody z 

zarządcą  budynku, nie podjął także 
zgodnie z zawarta umową prób 
wyremontowania mieszkania, 
 w związku z tym ZGKZM złoży 
wniosek do Sądu Rejonowego w 

Tczewie o eksmisję.  
 
 

27.  
29.03.2007 r. 

 
dotyczy: zakłócania porządku 

 
Radny Dariusz 

 
Prezydent 

 
20.04.2007r. 

 
Pismem Nr SM 5231-281/07 z dnia 
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publicznego przez osoby spożywające 
alkohol przy sklepach na ul. Jedności 

Narodu 29 do 32; 

Zimny  Miasta  
Tczewa 

20.04.2007r. Komenda Straży 
Miejskiej poinformowała, że 
wskazany rejon  wpisany jest do 
stałych kontroli w związku z 
wcześniejszymi interwencjami.  
 W celu uskutecznienia 
dotychczasowych działań 
dzielnicowy Straży Miejskiej 
przeprowadził rozmowy z 

właścicielami wskazanych placówek 
handlowych, aby nie dopuszczali do 
spożywania alkoholu w obrębie ich 
placówek. Systematycznie 

kontrolowano ten teren w godzinach 
przedpołudniowych i 

popołudniowych pod katem 
zabezpieczenia zakłócania spokoju i 
porządku publicznego, jak i 
spożywania alkoholu. 

 Za wykroczenia, które stwierdzono 
w czasie patroli nakładano  mandaty 
karne. Według statystyk Straży 
Miejskiej za wykroczenia w tym 
rejonie  pouczono 69 osób,  ukarano 
mandatami karnymi 15 osób, w tym 
za spożywanie alkoholu 11 osób, 
 za użycie słów wulgarnych 3 osoby 
oraz za zanieczyszczanie przez 

 psy 1 osobę.  
Ponadto pismem Nr SM 5231-
293/07  z dnia 19.04.2007r. 
zwrócono się do Komendy 

Powiatowej Policji w Tczewie o 
zwiększenie liczby patroli Policji  w 
przedmiotowym  rejonie, w tym 
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patroli mieszanych, tj. policjant i 
strażnik  Straży Miejskiej. 

W związku z tym, liczba patroli 
została zwiększona. 

 
28.  

26.04. 2007r. 
 

dotyczy: wyjaśnienia, czy  w klatkach 
schodowych w budynku komunalnym 
przy ul. Koziej zostaną zamontowane 
domofony specjalnie zabezpieczone 

przed zniszczeniem; 
 

 
Radny  

Dariusz Zimny 

 
Prezydent 

Miasta Tczewa 

 
08.05.2007r. 

 
Pismem Nr WSK IV 0058/15/07 z 
dnia 08.05.2007r. poinformowano, iż 
w wyniku wcześniejszej interwencji 
lokatorów  w tej sprawie zarządca 
budynku Zakład Gospodarki 
Komunalnym Zasobem 

Mieszkaniowym w Tczewie 
poinformował, że wg jego opinii jest 
to nieuzasadnione. Budynek 

przekazany administratorowi nie 
posiadał instalacji oraz urządzeń 
domofonowych, a podejmowane 
przez  zarządcę próby ich instalacji 
w różnych budynkach kończyły się 
wielokrotną ich dewastacją. Według 
stanu na dzień 30 kwietnia 2007r. 
zadłużenie z tytułu braku wpłat 
czynszowych od lokatorów tego 
budynku wynosi 14.702,01 zł. 
Wobec powyższego zarządca 

budynku nie przewiduje realizacji 
tego przedsięwzięcia. 

 
29.  

26.04.2007r. 
 

dotyczy: dobrowolnego poddania się 
lustracji przez obecnych zastępców 
prezydenta i wszystkich naczelników 
wydziałów Urzędu Miejskiego; 

 
Radny 

Mirosław Kaffka 

 
Prezydent 

Miasta Tczewa 

 
17.05.2007r. 

 
Pismem Nr WOR I-0115/30/07 z 
dnia  17.05.2007 r. poinformowano, 
iż obowiązujące przepisy nie 

przewidują składania oświadczeń 
lustracyjnych dobrowolnie.  Ustawa 
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z dnia 18 października 2006r. o 
ujawnieniu informacji o 
dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-
1990 oraz  treści tych dokumentów 
( Dz. U. Z 2007r. Nr 63, poz. 425 ) 
przewiduje szczególny tryb 

składania oświadczeń lustracyjnych 
przez osoby do tego obowiązane 

oraz sposób ich weryfikacji. Przepisy 
te mają charakter norm bezwzględnie 
obowiązujących i odnoszą sie do 
ściśle określonej grupy osób, nie 
regulują natomiast trybu składania 
oświadczeń lustracyjnych 

dobrowolnie. Mając na uwadze 
powyższe, złożenie takiego 
oświadczenia przez wyżej 
wskazanych pracowników nie 
mogłoby zostać zakwalifikowane 
jako ″ oświadczenie lustracyjne ″ w 

rozumieniu w/w ustawy i 
stanowiłoby działanie bez 

upoważnienia ustawowego, tym 
samym nie byłoby możliwości 

weryfikacji takich oświadczeń przez 
własciwe organy. 

 
30.  

26.04.2007r. 

 
dotyczy: ustalenia podstaw prawnych 
możliwości rozbiórki budynku przy  

ul. Jagiellońskiej 28; 
 

 
Radny 

Włodzimierz 
Mroczkowski 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
28.05.2007r. 

 
Pismem Nr WSK I 005/19/07 z dnia 
28.05.2007 r. poinformowano,iż 
wystąpiono  z wnioskiem o opinię 
prawną dotyczącą ustalenia podstaw 
prawnych mozliwości rozbiórki 
opuszczonego i niezabezpieczonego 
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budynku przy ul. Jagiellońskiej, 
stanowiącego zagrożenie dla życia i 
zdrowia ludzkiego (treść opinii 

prawnej Nr BP-0540-3/26/07 z dnia 
27.04.2007r.  przekazano panu 

radnemu ). Poinformowano także, iż 
działania prowadzone na wniosek 
Urzędu przez Komendę  Straży 
Miejskiej, Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlanego oraz 
Komendę Powiatową Policji 
ujawniły zmianę własciciela 

budynku  ( brak kontaktu ze względu 
na fakt,iż wymeldował sie z 
porzedniego adresu i 

prawdopodobnie przebywa poza 
krajem ).  Urząd Miejski prowadzi 
postepowanie wyjaśniające celem 
wyegzekwowania zaległości 
podatkowych w stosunku do tej 

nieruchomości.   
Odbyły się narady koordynujace z 
udziałem zainteresowanych stron. W 
wyniku ustaleń Inspektor Nadzoru 
Budowlanego wszczął postępowanie 
sądowe celem ustalenia kuratora 

sądowego dla obiektu.  
Pismem Nr PNB-7143/35/22/06 BŻ 
z dnia 17.12.2007r. Powiatowy 
Inspektorat Nadzoru Budowlanego 
poinformował, iż w czerwcu 2007r. 
wystąpił do Sądu Rejonowego w 

Tczewie o wyznaczenie 
przedstawiciela dla nieobecnego 
własciciela nieruchomości, jednak  
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Sąd postanowieniem z dnia 
18.07.2007r. postanowił oddalić 
wniosek. Wystapiono także do 

Departamentu Spraw Obywatelskich 
MSWiA  o podanie adresu 

właściciela nieruchomości oraz o 
pomoc dla Komendy Powiatowej 
Policji w Tczewie w odszukaniu 
właściciela, jednak nie uzyskano 

stosownych informacji 
pozwalających na wydanie decyzji. 
Według Powiatowego Inspektora 
Nadzoru Budowlnego w Tczewie 

kontakt z  właścicielem 
przedmiotowego obiektu jest 
niezbędny do podjęcia  przez tut. 
Organ jakichkolwiek czynności w 
ramach posiadanych kompetencji.  
W związku z tym PINB podjął 
ponowne starania o wyznaczenie 
przedstawiciela dla nieobecnego 
własciciela nieruchomości.   

 
31.  

26.04.2007r. 

 
dotyczy: przekazywania 

comiesięcznych  informacji o ilości 
podjętych interwencji, udzielonych 
pouczeń i wystawionych mandatów za 

zakłócanie porządku 
 publicznego w rejonie 

 ul. Jedności Narodu 29 – 32; 
 

 
Radny 

 Zbigniew Urban 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
04.06.2007r. 

 
Komenda Straży Miejskiej pismem 
Nr SM.5231-326/07 z dnia 
21.05.2007r. zobowiązała się 
przekazywać wyniki z 

dokonywanych kontroli rejonu 
 ul. Jedności Narodu 29-32 
niezwłocznie po zakończeniu 

każdego miesiąca. 
  Zwrócono się także do Komendy 
Powiatowej Policji o objęcie tego 
miejsca częstymi kontrolami policji, 
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w tym patrolami  mieszanych  
(strażnik miejski i policjant ). 

 
32.  

26.04.2007r. 

 
dotyczy: podjęcia działań zmierzających 
do poprawy bezpieczeństwa w rejonie 
 II LO  przy ul. Królowej Marysieńki; 

 

 
Radny 

Kazimierz 
Ickiewicz 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
31.05.2007r. 

 
Pismem Nr WSK I 0058/16.1/07 z 
dnia 31.05.2007r. poinformowano, 
że w roku 2007  planowane jest 
ogrodzenie całego terenu II LO tj. 

3,5 ha powierzchni dla 
zabezpieczenia obiektów przed 
dewastacją. Środki na ten cel mają 
zostać pozyskane z rezerwy 

Ministerstwa Edukacji Narodowej. 
Zadanie to powinno być możliwe do 
realizacji jeszcze w roku 2007. 
Przygotowywane są również plany 
zagospodarowania terenu, które 
przewidują budowę boisk i terenów 
sportowych nie tylko dla uczniów 
liceum, ale także dla mieszkańców 
Tczewa. Jednocześnie zgłoszono 
wniosek do Policji i Straży Miejskiej 
o częstsze patrole w tym rejonie, w 
związku z czym zwiększono liczbę 
patroli. W trakcie realizacji jest także 
zagospodarowywanie terenu przez 
Starostwo Powiatowe do współpracy 

z  II LO.  
Pismem Nr WSK-I-7015/7/08 z dnia 
11.02.2008r. poinformowano, iż 
planowane wykonanie ogrodzenia 
terenu II LO nie zostało wykonane. 
Urząd w roku bieżącym ponownie 
wystąpi do Starostwa Powiatowego z 
zapytaniem jakie działania zostaną 
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podjęte w tym zakresie w roku 2008. 
 

33.  

31.05.2007r. 

 
dotyczy: przewidywanego terminu oraz 
zakresu remontu ul. Jedności Narodu, ze 
względu na niewystarczającą szerokość 
 ulicy i brak miejsc parkingowych 

 w ciągu ulicy;    
 

 
Radny  
Czesław 
Roczyński 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
12.06.2007r. 

 
Pismem Nr WIR VII/133/06 z dnia 
08.06.2007r. poinformowano, że 
treść interpelacji została wg. 
Kompetencji przekazana do 
Powiatowego Zarządu  
Dróg w Tczewie. 

Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 
pismem Nr PZD-5443/90/2007 z 
dnia 12.06.2007r. poinformował, iż 
przebudowa ulicy jest w ocenie PZD 

w Tczewie  jednym  z 
priorytetowych zadań. O wykonaniu 
przebudowy lub remontu kapitalnego 
drogi decyduje Zarząd Powiatu, 
natomiast zatwierdzenie każdego 
zadania inwestycyjnego leży w 
kompetencji Rady Powiatu. 

Jednocześnie poinformowano, że 
podczas opracowywania materiałów 
planistycznych do budżetu na 2008 
rok po raz kolejny zadanie to 
zostanie zaproponowane do 

realizacji. 
Pismem Nr WIR-I-0055-3/1/08 z 
dnia 15.02.2008r. poinformowano, iż 

Powiatowy Zarząd Dróg 
poinformował, że nie posiada 
środków finansowych na 

przeprowadzenie przebudowy  
ul. Jedności Narodu. W 2008 roku 
przeprowadzony zostanie jedynie 
remont bieżący przedmiotowej ulicy. 
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34.  

31.05.2007r. 

 
dotyczy: zorganizowania spotkania 
przedstawicieli jednostek samorządów 
Powiatu Tczewskiego w sprawie 

ustalenia możliwości przeprowadzenia 
ścieżki rowerowej wałami 

przeciwpowodziowymi pomiędzy 
mostami Tczewskim i Knybawskim; 

 
 

 
Radny  

Mirosław Kaffka 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
06.06.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-I-0057/25/07 z 
dnia 06.06.2007r. poinformowano, iż 

zostaną podjęte działania 
zmierzające do kompleksowej 

analizy możliwości wykonania trasy 
rowerowej wałami 

przeciwpowodziowymi pomiędzy 
mostami Tczewskim i Knybawskim. 
Pismem Nr WIR-I-0055-3/1/08 z 
dnia 15.02.2008r. poinformowano, iż 
w budżecie miasta na 2008 r. ujęto 
środki finansowe na wykonanie 
dokumentacji projektowej 
brakującego odcinka ścieżki 

rowerowej w granicach miasta od 
 ul. Ceglarskiej do Strugi 

Subkowskiej. Podjęte zostaną także  
rozmowy z samorządami 

terytorialnymi na terenie których 
miałaby biec trasa ścieżki 
rowerowej, w celu wspólnej 

realizacji zadania. 
 

35.  

31.05.2007 r. 

 
dotyczy: ustalenia, czy na terenie 
″Comal″ Sp. zo.o. dokonuje się 

przerobu i spalania zużytych olejów bez 
wymaganych zezwoleń; 

 

 
Radni 

Dariusz Zimy 
Bogumiła Jeszke 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
11.06.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/21/07 i  Nr 

WSK-I-0058/20/07 z dnia 
11.06.2007 r. poinformowano, iż  
zostaną uruchomione kontrole 

patrolowe Straży Miejskiej w rejonie 
firmy COMAL Sp. zo.o., natomiast 
w terminie około  dwóch miesięcy 
przeprowadzona zostanie kontrola 
pod względem zgodności z 
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przepisami z  ochrony środowiska i 
wymaganymi dokumentami. 

Dnia 07.08.2007r. przeprowadzono 
kontrolę, z której sporządzono 

protokół. Informacja o jej wynikach 
została  przekazana 
wnioskodawcom. 

 
36.  

31.05.2007r. 

 
dotyczy: przeprowadzenia kontroli w 
piekarni przy ul. Kaszubskiej 15  

ze względu na emitowanie przez komin 
piekarni dymu zawierającego duże 

ilości sadzy;  

 
Radny 
 Roman 
Kucharski 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
13.06.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/22/07 z 
dnia 13.06.2007r. poinformowano, 
że sprawa zadymiania przez 
piekarnię  została przekazana do 
Komendy Straży Miejskiej w celu 
kontrolowania w ramach patroli, 
poinformowano także, że w terminie 
około dwóch miesięcy zostanie 
przeprowadzona kontrola pod 

względem zgodności z  przepisami  
dot. ochrony środowiska. 

Dnia 07.08.2007r. przeprowadzono 
kontrolę, z której sporządzono 

protokół. Informacja o jej wynikach 
została  przekazana wnioskodawcy. 

 
37.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: możliwości ustawienia 
większej ilości koszy na śmieci 
 przy ul. Niepodległości; 

 

 
Radna  
Renata 

Armatowska 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
18.07.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/28/07 z dnia 
06.07.2007r. poinformowano, iż sprawa 
koszy zostanie wyjaśniona, ponieważ w 
budynku przy ul. Niepodległości 

prowadzi działalność kilka podmiotów 
gospodarczych i mają one obowiązek 
zapewnienia  składowania odpadów dla 

siebie i swoich klientów. 
Pismem Nr WSK-I-0058/29-1/07 z dnia 
18.07.2007r. poinformowano, że w dniu 
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11 lipca 2007 r. Zakład Usług 
Komunalnych ustawił dodatkowo dwa 
kosze na śmieci we wskazanych 

miejscach, opróżnianie koszy odbywa 
się w dni powszednie w godz. 7ºº - 15ºº 
oraz w soboty w godz. 8ºº - 16ºº.  
W związku z dużą ilością  koszy 
znajdujących się na terenie miasta 

rozważana jest możliwość  opróżniania 
koszy na dwie zmiany. 

 

38.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: zapytania o działania 
Prezydenta Miasta mające na celu 
skierowanie wzmożonych służb 
porządkowych na Stare Miasto 
 w dni wolne od pracy; 

 

 
Radna  
Renata 

Armatowska 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
18.07.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/29-1/07 z dnia 
18.07.2007r. poinformowano, że prace 
porządkowe na terenie Starego Miasta w 
dni wolne od pracy odbywają się wg. 
opracowanego harmonogramu, tj. w 
soboty w godz. 6ºº - 10ºº i 12ºº - 16ºº 
natomiast   w niedzielę w godz. 6ºº - 14ºº 
( w załączeniu przekazano radnej  

przykładowy harmonogram prac w m-
cu. lipcu 2007 r. ). Poinformowano 
także, że Straż Miejska podjęła 

systematyczne kontrole, szczególnie w 
dni wolne od pracy, celem sprawdzenia 
w których miejscach dochodzi do 

notorycznych przepełnień kontenerów i 
pojemników na odpady stałe. W oparciu 
o kontrole Straż Miejska wyegzekwuje 
od właścicieli i zarządców terenów 

ustawienia dodatkowych kontenerów lub 
częstszego ich opróżniania. 

W wyniku narady w dniu 08.08.2007r. 
ustalono, że podjęte zostaną działania 
dotyczące zmiany miejsc składowania 
odpadów dla budynków, gdzie to jest 
możliwe, zgodnie z przepisami 

sanitarnymi. O dalszych działaniach 
Wydział Spraw Komunalnych Urzędu 
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Miejskiego zobowiązał się informować 
wnioskodawczynię na bieżąco. 

 

39.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: możliwości ustawienia 
ławeczek przy przystankach przy 
 ul. Kardynała Wyszyńskiego; 

 

 
Radny  
Stanisław 
Smoliński 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
18.07.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/29/07 z dnia 
06.07.2007r. poinformowano, iż sprawa 
została przekazana do Zakładu Usług 
Komunalnych celem realizacji. 

Pismem Nr WSK-I-0058/30-1/07 z dnia 
18.07.2007r. poinformowano, że Zakład 
Usług Komunalnych w dniu 11 lipca 
2007r. ustawił  ławki przy przystanku. 
 

40.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: podjęcia uchwały przez Radę 

Miejską w sprawie inicjatyw 
obywatelskich; 

 

 
Radny 

 Kazimierz  
Smoliński 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
02.08.2007r. 

 
 
 
 
 

 
Pismem Nr WOR-II-0057/25/2007 z 
dnia 02.08.2007r. poinformowano, iż 
rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić  
w trybie określonym w § 58 Statutu 

Miasta Tczewa.  
Na sesji Rady Miejskiej w dniu  
28 lutego 2008 r. podjęto uchwałę 
 Nr XVII/ 152 /2008 w sprawie 

inicjatyw obywatelskich mieszkańców 
Tczewa. Według uchwały przedmiotem 
Inicjatywy Obywatelskiej może być 
każda sprawa wchodząca w zakres 
działania i zadania gminy miejskiej 
Tczew określona w art. 6,7 i 8 ustawy 
 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym. 
 

41.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: ujęcia w najbliższej korekcie 
budżetu miasta środków na remont  

ul. Rokickiej; 
 

 
Radny  

Kazimierz 
Smoliński 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
08.08.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-I-058/138/07 z dnia 
08.08.2007r. poinformowano, że ze 
względu na to, że ul. Rokicka jest ulicą 

Powiatową zwrócono się do 
Powiatowego Zarządu Dróg z prośbą o 
podanie informacji, jakie są planowane 
koszty realizacji remontu przedmiotowej 
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ulicy, jaką kwotę finansową Gmina 
Miejska Tczew miałaby przeznaczyć na 
ten remont oraz czy zadanie to będzie 
realizowane w roku 2007.  Informacje te 
są niezbędne w celu zaplanowania 
środków finansowych na to zadanie w 
korekcie budżetu miasta na 2007 rok. 
Pismem Nr WIR-I-058/138A/07 z dnia 
10.09.2007r. poinformowano, że po 
uzyskaniu informacji od Zarządu 
Powiatu Tczewskiego odnośnie 
planowanego terminu remontu  

ul. Rokickiej na lata 2008-2009 oraz 
odnośnie planowanego remontu, które  
Starostwo Powiatowe szacuje na 

4 000 000 zł  w 2008 r. i 5 000 000 zł  
w 2009 r.,  jak również proponowanego 
udziału Miasta Tczewa w wysokości 
50% kwoty przeznaczonej na to zadanie, 
środki w wysokości 2 000 000 zł zostaną 
ujęte w propozycji do budżetu miasta 

 na 2008 rok. 
Pismem Nr WIR-I-0055-3/1/08 z dnia 
15.02.2008r. poinformowano, iż miasto 
Tczew udzieliło pomocy finansowej 
Powiatowi Tczewskiemu na realizacje 
przedmiotowego zadania. W  budżecie 
miasta na 2008 rok ujęto środki 
finansowe w wysokości 2 mln zł na 

remont ul. Rokickiej. 
 

42.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: wystąpienia do Starostwa 
Powiatowego o ujęcie w budżecie  

w 2008 roku środków na budowę zatok 
postojowych przy ul. Jagiełły; 

 

 
Radna  
Gertruda 

Pierzynowska 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
09.07.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-VII-058/135/07 z dnia 
06.07.2007r. poinformowano, iż Urząd 
Miejski wystąpił  z prośbą do Starostwa 
Powiatowego w Tczewie, aby przy 
pracach nad budżetem na 2008 rok 
Zarząd Starostwa Powiatowego 

uwzględnił środki finansowe na budowę 
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zatok postojowych przy ul. Jagiełły. 
Zarząd Powiatu Tczewskiego pismem 
Nr OR.0065-644/07 z dnia 08.08.2007r. 
poinformował, iż  na posiedzeniu w dniu 
02.08.2007r. i przeanalizowaniu 

aktualnego stanu przedmiotowej sprawy 
stwierdził, iż ze względów 

bezpieczeństwa propozycja  Pani Radnej 
nie jest możliwa do zrealizowania. 

Poinformował jednocześnie, powołując 
się m.in. na poczynione przez PZD 
rozeznanie, iż poddaje się pod 
wątpliwość sugestię, jakoby 

zabezpieczenie miejsc postojowych 
leżało w gestii Powiatu. Według § 18.2 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 12.04.2002r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
  ( Dz. U. 2002.75.690 )  określa, iż 
właściciel budynku winien zapewnić 
miejsca postojowe na terenie swojej 
działki, a ich liczbę dostosować do 
wymagań ustalonych w miejscowym 

planie zagospodarowania   
przestrzennego.  Ten z  kolei 

 ( opracowany dla miasta Tczewa ) 
określa, że  w obrębie zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej 
konieczne jest zagwarantowanie 

minimum jednego miejsca postojowego 
na jedno mieszkanie oraz zapewnienie 
bezpiecznego dojazdu do klatek 

schodowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.  

 
 

43.   
dotyczy: zapytania, czy aktualny remont 

    
Pismem z dnia 07.08.2007r. z 
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28.06.2007r. basenu krytego obejmuje dostosowanie 
do potrzeb osób niepełnosprawnych; 

 

Radny 
 Dariusz Zimny 

Prezydent 
 Miasta Tczewa 

07.08.2007r. Tczewskiego Centrum Sportu i 
Rekreacji poinformowano, iż 

modernizacja w swoim zakresie nie 
obejmuje dostosowania basenu do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Usytuowanie basenu i obecny kształt 
architektoniczny budynku TCSiR nie 
pozwalają na takie dostosowanie. Nie 

oznacza to jednak, że osoby 
niepełnosprawne nie mogą korzystać z 
małego basenu, mogą i korzystają. 
Remont dotyczył głównie wymiany 
terakoty, natomiast modernizacja 
dostosowująca do potrzeb osób 
niepełnosprawnych wymagałaby 
całkowitej przebudowy. 

 

44.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: sposobu załatwienia sprawy 

poszerzenia działki przy 
 ul. Matejki 4;  

 

 
Radny 

 Dariusz Zimny 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
25.07.2007r. 

 
Pismem Nr WGM.MIII-0057/4-2/07 z 
dnia 25.07.2007 r. poinformowano, iż 
nie istnieje możliwość polubownego 
załatwienia przedmiotowej sprawy, gdyż 

istnieje konflikt pomiędzy 
zainteresowaną osobą fizyczną, która 
jest zainteresowana kupnem, a częścią 
wspólnoty mieszkaniowej budynku przy 
ul. Matejki 4. Sprzedaż którejkolwiek ze 
stron spowoduje niezadowolenie. 
Jednocześnie poinformowano, że 
Naczelnicy Wydziałów Planowania 
Przestrzennego i Gospodarki Mieniem 
Komunalnym zostali zobowiązani do 
dokonania  analizy możliwości 

stworzenia koncepcji zagospodarowania 
terenu, która minimalizowałaby konflikt 

stron. 
Pismem Nr WGM.MIII-0057/4/07-2/08 
z dnia 14.02.2008r. poinformowano, iż 
wspólnota mieszkaniowa przy 
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 ul. Matejki 4 nie wystąpiła z wnioskiem 
o kupno gruntu, w związku z tym 
Prezydent Miasta Tczewa w dniu  
15 stycznia 2008r. wyraził zgodę na 
sprzedaż działki nr 500/18 na rzecz 
właściciela nieruchomości przy 

 ul. Matejki 3 oraz podjął zarządzenie w 
sprawie sprzedaży działki nr 533/3 także 
na rzecz właściciela nieruchomości 

 przy ul. Matejki 3. 
  

45.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: zapytanie, czy przewiduje się 
budowę boiska do piłki plażowej 
ręcznej i piłki plażowej nożnej? 

 

 
Radny  

Krzysztof Korda 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
07.08.2007r. 

 
Pismem z Tczewskiego Centrum 

Sportu i Rekreacji z dnia 07.08.2007r. 
poinformowano, że w najbliższym 

czasie nie przewiduje się budowy boiska 
do piłki plażowej ręcznej i nożnej, nie 
ma również ewentualnej lokalizacji 
takich boisk. Poinformowano także, że 
koszt opracowania dokumentacji to 
kilkanaście tysięcy złotych, a sama 

inwestycja w zależności od zakresu prac 
( wielkość, odwodnienie, oświetlenie, 
zaplecze ) to nawet kilkaset tysięcy 
złotych. Osoby zainteresowane tymi 
dyscyplinami sportu mogą korzystać z 
boisk do piłki siatkowej plażowej na 
Kanonce i przy basenach odkrytych 
adaptując je do gry w piłkę ręczną lub 

mini piłkę nożną plażową. 
 

46.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: wyjaśnienia, czy planuje się 
utwardzenie ul. Za Portem, wymianę 
nawierzchni ul. Okrętowej i budowę 
drogi wzdłuż wału wiślanego; 

 

 
Radny  

Krzysztof Korda 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
08.08.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-I-058/137/07 z dnia 
08.08.2007r. poinformowano, iż w ciągu 
najbliższych kilku lat nie planuje się 
budowy ul. Za Portem oraz przebudowy 
ul. Okrętowej między innymi ze 
względu na ograniczone możliwości 

finansowe budżetu  miasta. 
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47.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: cofnięcia zezwolenia na 
sprzedaż alkoholu podmiotom, w 
których dokonuje się sprzedaży 
alkoholu osobom nietrzeźwym  

i nieletnim; 
 

 
Radny 

 Mirosław 
Kaffka 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
05.07.2007r. 

 
Pismem Nr WSS 0057-2/2/07 z dnia 
05.07.2007r. poinformowano, że Urząd 
Miejski zwrócił się do Komendy 
Powiatowej Policji oraz Komendy 
Straży Miejskiej w Tczewie o 
wzmożenie kontroli w punktach 
prowadzących sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych. 
Komenda Straży Miejskiej 

poinformowała, iż nasiliła kontrole w 
punktach prowadzących sprzedaż 

 i podawanie napojów alkoholowych, do 
chwili obecnej nie ujawniono 

przypadków naruszenia przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 

przedmiotowej sprawie.  
 
 

48.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: ujęcia w bieżącym budżecie 
miasta budowy zatoki autobusowej przy 

ul. Nowowiejskiej; 
 

 
Radny 

 Mirosław 
Kaffka 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
08.08.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-I-058/136/07 z dnia 
08.08.2007r. poinformowano, że w 
projekcie najbliższej korekty budżetu 
miasta zostanie umieszczona kwota 
finansowa stanowiąca wkład Gminy 
Miejskiej Tczew na przedmiotowe 
zadanie realizowane przez Starostwo 

Powiatowe. 
Pismem Nr WIR-I-0055-3/1/08 z dnia 
15.02.2008r. poinformowano, iż we 
wrześniowej korekcie budżetu miasta w 
roku 2007 ujęto środki finansowe na 
budowę zatoki autobusowej przy 
 ul. Nowowiejskiej. Poinformowano 
także, iż miasto udzieliło pomocy 
finansowej Powiatowi Tczewskiemu 
oraz, że  podpisano porozumienie 
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pomiędzy Gminą Miejską Tczew, a 
Powiatem Tczewskim odnośnie budowy  
zatoki autobusowej. W aneksie do 
porozumienia ze Starostwem 

Powiatowym ustalono termin realizacji 
zadania do 30.08.2008r. 

 

49.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: zwiększenia ilości patroli 
Straży Miejskiej przy ul. Jodłowej; 

 
Radny 
 Roman 
Kucharski 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
10.07.2007r. 

 
Pismem z dnia 10.07.2007r. z Komendy 
Straży Miejskiej poinformowano,  iż 
wzmożono   kontrole przy ul. Jodłowej. 
Mając także świadomość objęcia 
częstszymi kontrolami Osiedle 
Suchostrzygi w rejon ten w miarę 

posiadanych sił i środków kierowane są 
dodatkowe patrole Straży Miejskiej. 

 

50.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: zamontowania progów 
zwalniających na ul. Andresena; 

 
Radny  
Tomasz 
Tobiański 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
09.07.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/34/07 z dnia 
09.07.2007r. poinformowano, iż w 

sprawie montażu progów zwalniających 
występowały już Wspólnoty i 

Spółdzielnie Mieszkaniowe, których 
budynki są położone w tym rejonie. 
Starostwo Powiatowe Wydział 
Komunikacji nie wyraził zgody na 
montaż progów ( pismo Wydziału 
Komunikacji Nr WK-5420/29/2007 z 
18.04.2007r. ). Jako uzasadnienie 
podano szczegółowe warunku 
techniczne dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków umieszczenia ich na drogach 
( zał. Nr 3 do rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. – 
Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181 z 

późniejszymi zmianami ). 
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51.  

28.06.2007r. 

 
dotyczy: wybudowania ścianki  

do tenisa ziemnego:  

 
Radny  
Tomasz 
Tobiański 

 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
09.07.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/34/07 z dnia 
09.07.2007r. poinformowano, iż sprawa 
wybudowania ścianki lub ścianek 

treningowych do gry w tenisa zostanie 
przeanalizowana. W tym celu zostanie 
wykonany projekt i kosztorys pod katem 
możliwości miejsc lokalizacji oraz 
konstrukcji i kosztu wykonania. Po 
przygotowaniu dokumentacji będzie 
można określić kiedy takie urządzenie 
sportowe będzie mogło zostać 

zrealizowane. 
Pismem Nr WSK-I-7015/7/08 z dnia 
11.02.2008r. poinformowano, iż 

dokumentacja techniczna ścianki została 
przygotowana w 2007r., natomiast w 
trakcie opracowywania koncepcji 

zagospodarowywania  terenów  parkowo 
– rekreacyjnych, ścianki do tenisa będą 

lokalizowane ( koszt jednej 
 ścianki ok. 70.000 zł ).  

 

52.  
30.08.2007r. 

 
dotyczy: wypowiedzenia dzierżawy 
siedziby dla Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych Ruchowo; radny 
zwraca się z zapytaniem, czy jest  

planowana do zagospodarowania inna 
nieruchomość dla Stowarzyszenia;  

 

 
Radny  

Dariusz Zimny 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
25.09.2007r. 

 

 
Pismem Nr WGM.MI-0057/4-3/07 z 
dnia 25.09.2007r. poinformowano, iż na 
podstawie umowy użyczenia zawartej na 
cza nieokreślony Stowarzyszenie 
zajmuje budynek położony przy 
 ul. Gdańskiej 34B, ale w związku z 

planowanymi działaniami 
inwestycyjnymi dotyczącymi m.in. 
budowy transportowego węzła 

integracyjnego istnieje konieczność 
rozwiązania przedmiotowej umowy. 
Zgodnie z kompetencją sprawa została 
przekazana do Zakładu Gospodarki 

Komunalnym Zasobem 
Mieszkaniowym. Po rozpatrzeniu 
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sprawy ZGKZM zaproponował 
Stowarzyszeniu lokal użytkowy  
położony przy ul. Chopina12. 

Jednakże budynek przy ul. Chopina 12 
został przeznaczony do sprzedaży w 
drodze przetargu po uregulowaniu stanu 
prawnego, w związku z tym Wydział 
Gospodarki Mieniem Komunalnym 
Urzędu Miejskiego zwrócił się do 

ZGKZM  ponownie o wskazanie innego 
pomieszczenia dla Stowarzyszenia. 
Pismem Nr WGM. MI-0057/4/07-1/08 
z dnia 13.02.2008r. poinformowano, iż 
na naradzie Prezydenta Miasta w dniu  
22 stycznia 2008r. podjęto pod rozwagę 

projekt przeniesienia siedziby 
Stowarzyszenia do pomieszczeń 

zajmowanych obecnie przez Pomorską 
Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą 

przy ul. Niepodległości. 
Jednakże jakiekolwiek decyzje w tej 
sprawie zostaną  podjęte dopiero po 

wyjaśnieniu sytuacji z  
przedstawicielami Izby. 

 

53.  

30.08.2007r. 

 
dotyczy: sposobu rozłożenia natężenia 
ruchu samochodowego od strony  
ul. 30 Stycznia  i  ul. Bałdowskiej 

 w kierunku ronda przy Pl. Piłsudskiego 
i terminu dostosowania sygnalizacji 
świetlnej na odcinku Al. Solidarności 
 od skrzyżowania Jana Pawła II do 
granic miasta w kierunku Łodzi;  

 

 
Radny  

Dariusz Zimny 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
24.09.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-VII-0057/31/07 z dnia 
24.09.2007r. poinformowano, iż  
miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Tczewa 

przewiduje połączenie ul. 30 Stycznia z 
ul. Targową na wysokości ul. Szkoły 
Morskiej wiaduktem. Rozwiązanie takie 
pozwoli na odciążenie ruchu w centrum 
miasta i na wiadukcie przy ul. Wojska 
Polskiego, jak również na rozłożenie się 
ruchu na kilka kierunków. Pozwoli to 
także na płynniejsze funkcjonowanie 
ronda przy Placu Piłsudskiego. Ze 
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względu na znaczne nakłady finansowe 
niezbędne do realizacji tych planów nie 
przewiduje się wykonania tego 
połączenia drogowego w ciągu co 
najmniej kilku najbliższych lat. 

Natomiast odnosząc się do dostosowania 
sygnalizacji świetlnej przy 

 Al. Solidarności informuję, że jest to 
droga w zarządzie Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad i to 
zapytanie zostało przesłane do 

 zarządcy tej drogi. 
 

54.  

30.08.2007r. 

 
dotyczy: zbadania wpływu 

składowiska części samochodowych 
przy ul. Matejki 9 na środowisko 

naturalne; 
 

 
Radny  
Stanisław 
Smoliński 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
28.09.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/42/07 z dnia 
28.09.2007r. poinformowano, iż osoba 
prowadząca działalność gospodarczą 
pod nazwą PHU ″ AUTO-KRIS ″ w 
zakresie sprzedaży detalicznej części 

  i akcesoriów do pojazdów 
samochodowych przy ul. Matejki 9 jest 
w trakcie załatwiania formalności 
związanych ze zmianą lokalizacji 
prowadzonej działalności. Termin 

uporządkowania posesji wyznaczono na 
dzień 31.12.2007r.  

Pismem Nr WSK-II-0058/42/07 z dnia 
12.02.2008r. poinformowano, iż osoba 
prowadząca działalność gospodarczą pod 
nazwą PHU ″ Auto-Kris ″ przeniósł 
większość  składowanych przy 

przedmiotowej posesji części do nowej 
siedziby firmy w Kolniku. 

 

55.  

30.08.2007r. 

 
dotyczy: zabezpieczenia w budżecie 
miasta środków na budowę szatni i auli 

przy Gimnazjum Nr 1; 
 

 
Radny  

Mirosław Kaffka 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
24.09.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-I-057/33/07 z dnia 
24.09.2007r. poinformowano, że w 
projekcie budżetu miasta na 2008 rok 
zostanie umieszczona kwota finansowa 
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w wysokości 600 000 zł stanowiąca 
wkład własny Gminy Miejskiej Tczew 
na rozbudowę Gimnazjum nr 1. 

Pozostałe środki finansowe niezbędne do 
realizacji rozbudowy Dyrekcja 

Gimnazjum Nr 1 zamierza pozyskać z 
Unii Europejskiej w ramach RPO. 

  Pismem Nr WIR-I-0055-3/1/08 z dnia 
15.02.2008r. poinformowano, iż w 
budżecie miasta na 2008 rok zostały 
ujęte środki finansowe mające stanowić 
wkład własny na rozbudowę szatni i auli 

przy Gimnazjum Nr 1. 
 

56.  

30.08.2007r. 

 
dotyczy: przewidywanego terminu  
i zakresu remontu ulic na osiedlu 

Prątnica; 

 
Radni: 

Kazimierz 
Ickiewicz 
Grażyna 
Antczak 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

  
Pismem Nr WIR-VII-0057/34/07 z 
dnia 25.09.2007r. poinformowano, iż 
w projekcie korekty WPI Wydział 
Inwestycji i Remontów umieści 
remont nawierzchni ul. Andersa  na 
rok 2009. Natomiast w roku 2008 
planujemy wykonać dokumentację 
projektową tej ulicy. Odnośnie 
pozostałych ulic miejskich  na 
osiedlu Prątnica będą one 

sukcesywnie remontowane w latach 
następnych, zgodnie z Wieloletnim 
Planem Inwestycyjnym miasta.  

 
57.  

13.09.2007r. 

 
dotyczy: możliwości uzupełnienia złego 
stanu technicznego nawierzchni  

ul. Zamkowej; 
 

 
Radny  
Tomasz 
Tobiański 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
24.09.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-VII-0057/32/07 z dnia 
24.09.2007r. poinformowano, iż  
interpelację przekazano według 

kompetencji do Powiatowego Zarządu 
Dróg w Tczewie. 

Pismem Nr WIR-I-0055-3/1/08 z dnia 
15.02.2008r. poinformowano, iż 
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Powiatowy Zarząd Dróg nie posiada w 
budżecie na 2008 rok środków 

finansowych na wykonanie generalnego 
remontu ulicy Zamkowej, wykonany  
zostanie natomiast remont cząstkowy 

nawierzchni.  
 

58.  

27.09.2007r. 

 
dotyczy: niezwłocznej budowy przejścia 
dla pieszych przy ul. Armii Krajowej na 
wysokości Tczewskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego  
i zamontowania przy nim sygnalizacji 

świetlnej z przywołaniem; 

 
Radna 

 Gertruda 
Pierzynowska 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
10.10.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/51/07 z dnia 

10.10.2007r. interpelację wg. 
kompetencji przekazano do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie. 
Powiatowy Zarząd Dróg pismem Nr 
PZD-5443/18/2008 z dnia 12.02.2008r. 
poinformował, iż w miesiącu sierpniu 
2007r. wystąpił do Zarządu Powiatu 
Tczewskiego celem podjęcia decyzji 
dotyczącej budowy sygnalizacji 
świetlnej na przedmiotowej ulicy. 

Niestety Zarząd Powiatu Tczewskiego 
po zapoznaniu się z przewidzianym 
kosztem zadania stwierdził, iż nie widzi 
możliwości założenia we wskazanych 
miejscach sygnalizacji świetlnej.  

  

59.  

27.09.2007r. 

 
dotyczy: remontu ulicy Kołłątaja; 
- czy w przypadku przekroczenia 

terminu zakończenia remontu zostaną 
wyciągnięte konsekwencje w stosunku 

do wykonawcy? 
- czy ogłaszane przetargi umożliwiają 
wykonawcom prowadzenie więcej niż 

jednego remontu ulic? 
 

 
Radny  

Mirosław Kaffka 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
12.10.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-I-058/37/07 z dnia 
12.10.2007r.  poinformowano, że zakres 

i rodzaj wykonywanych prac 
budowlanych był  pracochłonny i duży, 
w związku z tym nie udało się skrócić 
terminu zakończenia robót. Niemniej 
jednak remont ulicy Kołłątaja 
wykonawca zakończył w terminie 
umownym. Poinformowano, że, iż w 
czasie prowadzenia robót budowlanych 

natrafiono na wiele nie 
zinwentaryzowanych na mapach 

geodezyjnych sieci instalacyjnych , co 
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miało znaczący wpływ na tempo prac. 
Odpowiadając na drugie pytanie, 
poinformowano, ze zakres prac 
budowlanych objętych przetargiem 
może obejmować wykonanie remontu 
jednej, dwóch, trzech lub więcej ulic 
przez jednego wykonawcę. Decyzja o 
realizacji wszystkich ulic przez jedną 
firmę podyktowana była panująca na 
rynku koniunkturą budowlaną.  

Uwzględniając brak firm budowlanych i 
dużą podaż produkcji budowlanej 
ogłaszając kolejno przetargi na 

poszczególne ulice istniało ryzyko, że ze 
względu na brak wykonawców część 
ulic nie zostanie w ogóle zrealizowana z 
braku zainteresowania. Zasadnym 

wydało się ogłoszenie jednego przetargu 
na wszystkie ulice, który ze względu na 
planowaną kwotę około 6 mln zł 

zainteresowałby dużą firmę  budowlaną, 
zdolną podjąć się takiego zadania. Tak 
się stało, przetarg został rozstrzygnięty, 
a zadanie wykonała firma posiadająca 
odpowiedni potencjał i doświadczenie 
pozwalające na przeprowadzenie 

remontów wszystkich 
 zaplanowanych ulic.  

 

60.  

11.10.2007r. 

 
interpelacja 

międzysesyjna 

 
dotyczy: zapytanie, czy Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
planuje przebudowę drogi krajowej E 1 
na odcinku od Tczewa do Czarlina ?; 

 
Radny  

Krzysztof Korda 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
18.10.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-VII/0057/36/07 z dnia 
18.10.2007r. poinformowano, iż 

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad  na 
odcinku drogi krajowej nr 1 od Tczewa 
do Czarlina zleciła wykonanie projektu 
technicznego na przedmiotowy odcinek 
z terminem realizacji  w listopadzie 
2007r. Projekt obejmuje wykonanie  

″ nakładki ″ bitumicznej na odcinku od 
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skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do 
węzła w Czarlinie. Ponadto wszystkie 
skrzyżowania na tym odcinku zostaną 
przebudowane w taki sposób, aby ruch 
odbywał się płynnie i bezpiecznie dla 

ruchu kołowego i pieszego. 
Jednocześnie poinformowano, iż 
przebudowa powyższego odcinka 
przewidziana jest na rok 2008.  

Pismem Nr WIR-I-0055-3/1/08 z dnia 
15.02.2008r. poinformowano, iż 

planowany remont drogi krajowej Nr 1 
w granicach miasta Tczewa w 2008 r. 
został potwierdzony przez Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. 

 

61.  

11.10.2007r 
interpelacja 

międzysesyjna 

 
dotyczy: zapytanie, czy planowana jest 

zmiana miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla 
osiedla Bajkowego w zakresie 
przesunięcia planowanej linii 

 zabudowy ?; 

 
Radny 

 Krzysztof Korda 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
24.10.2007r. 

 
Pismem Nr WPP-I-0057-5/2007 z dnia 
24.10.2007r. poinformowano, że nie 
przewiduje się zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu mieszkalno-usługowego Piotrowo 
w Tczewie zatwierdzonego uchwałą  
Nr XL/353/2006 Rady Miejskiej w 

Tczewie z dnia 26.01.2006r., ogłoszoną 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego Nr 35 poz. 712 z dnia 
31.03.2006r. w zakresie terenu 
oznaczonego symbolem 22MW, 
położonego w kwartale pomiędzy 
ulicami Jasia i Małgosi, Brzechwy 

 i Andersena. Poinformowano także, że 
zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 
27.03.2003r. o planowaniu i 

zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 ) Prezydent 

przynajmniej raz w czasie kadencji rady 
dokonuje oceny aktualności planów 
miejscowych. Dokonuje się wówczas 
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stosownych analiz, które podlegają 
ocenie komisji urbanistyczno – 
architektonicznej i w dalszym toku 
postępowania są przedstawiane radzie. 
Rada Miejska podejmuje stosowną 
uchwałę rozstrzygającą o aktualności 
planów bądź uznaje je za nieaktualne w 
części lub w całości i wtedy przystępuje 
się zgodnie z art.  27 w/w ustawy do 
zmiany planów. Okres funkcjonowania 
powyższego planu jest jeszcze bardzo 
krótki i jest to powodem do nie 
przystępowania do zmiany 
przedmiotowego planu. 

 

62.  

25.10.2007r. 

 

 
dotyczy: podjęcia działań mających na 
celu rozładowanie korków, podniesienie 

poziomu bezpieczeństwa na 
 ul. Bałdowskiej; 

 
Radny 

 Mirosław 
Kaffka 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
21.11.2007r. 

 
Pismem Nr WIR VII 0057/41/07 z dnia 
21.11.2007r. poinformowani, że 

interpelacja została przekazana według 
kompetencji do Powiatowego Zarządu 
Dróg w Tczewie. Jednocześnie 

poinformowano, iż oświetlenie przy ul. 
Bałdowskiej przewidziane jest w 

planach inwestycyjnych 
Przedsiębiorstwa ENERGA Zakład 
Oświetlenia Sopot do realizacji 

 w 2008 roku.  
W sprawie uszkodzonych progów 
zwalniających w ul. Żeromskiego 
poinformowano, że sprawa została 
przekazana do Wydziału Spraw 

Komunalnych, który w trybie pilnym 
podejmie działania mające na celu 
naprawę uszkodzonych elementów – 
przewidywany termin to początek 2008r. 
Pismem Nr PZD 5443/171/2007 z dnia 
28.11.2007r. Powiatowy Zarząd Dróg  

poinformował, iż: 



 51

1.Powstające korki na wielu ulicach w 
Tczewie ( podobnie jak w innych 
miastach ) spowodowane są bardzo 
dużym  wzrostem ilości pojazdów. 

Właściwym byłoby  zlecenie wykonania 
szczegółowej analizy dotyczącej ruchu 
na drogach na terenie miasta Tczewa.  
W 2006 roku powstał pomysł wykonania 
takiego opracowania. Według wyceny 
firmy zajmującej się podobnymi 
zagadnieniami, szacunkowy koszt 
opracowania dla całego miasta 
wyniósłby 120 – 150 tys. zł  w 
zależności od zakresu. Podział na 
zarządy dróg byłby następujący: 

GDDKiA – 15%; ZDW – 7,5%;PZD – 
35%; UM – 42,5%.  

2.Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
na drogach jest priorytetowym celem 
działania każdego zarządu dróg oraz 
organu zarządzającego ruchem, na 
terenie Powiatu Tczewskiego 

bezustannie wprowadzane SA zmiany w 
oznakowaniu dróg. Ponadto 

poinformowano, iż Powiat Tczewski 
dwukrotnie przystępował do 

organizowanych przez Ministerstwo 
Infrastruktury oraz Krajową Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – 
Programów Poprawy Bezpieczeństwa na 
Drogach: Drugi Projekt Drogowy Banku 
Światowego GAMBIT Pomorski – 
projekt pilotażowy P-1 ″ Uspokojenie i 
organizacja ruchu w otoczeniu szkół ″ 
oraz program ″ Likwidacji miejsc 

niebezpiecznych na drogach ″. Komenda 
Powiatowa Policji w Tczewie 
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poinformowała, iż od 01 stycznia do 27 
listopada 2007r. w rejonie ulicy 
Bałdowskiej miały miejsce cztery 

wypadki drogowe. 

3. Wykonanie sygnalizacji świetlnej 
ulicy 30 Stycznia w rejonie Banku 
Spółdzielczego bez przywołania 
powinno być poprzedzone 

szczegółowym badaniem ruchu i 
dokładną analizą. Koszt sygnalizacji 
świetlnej na przejściu dla pieszych 
kosztuje około 80 – 110 tys. zł. 

4.Trwa opracowanie koncepcji 
przebudowy układu komunikacyjnego 
stanowiącego dojazd do węzła 

autostradowego Stanisławie – odcinek 
od mostu tczewskiego do drogi krajowej 
nr 1. Podczas konsultacji dotyczących 
wyboru optymalnego optymalnego 
wariantu opracowania uzgodniono 

wybudowanie dodatkowego pasa ruchu 
( poza rondem ) z ul. Wojska Polskiego 

na ul.  30 Stycznia. 

5. Przebudowa skrzyżowania  
ul. Bałdowskiej z ul. Nowowiejską 
nastąpiła w 2006 roku zgodnie z 

zatwierdzonym projektem budowlano – 
wykonawczym oraz projektem 
docelowej organizacji ruchu. 

Przebudowa obejmowała także montaż 
elementów bezpieczeństwa. 

Dokumentacja została sporządzona w 
oparciu o wcześniej zatwierdzony 

projekt przebudowy skrzyżowania ( w 
ramach programu GAMBIT Pomorski – 
projekt pilotażowy P-1 ″ Uspokojenie i 
organizacja  ruchu w otoczeniu szkół″ ) 
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uzgodniony przez Audytora 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
wyznaczonego przez Wojewodę 

Pomorskiego. 
 

63.  

25.10.2007r. 

 
dotyczy: prawidłowego odwodnienia 
terenu przy ul. Nowowiejskiej 1,3 i 5 
przez odprowadzenie zbierającej się 
wody do istniejących studzienek; 

 
Radny  
Stanisław 
Smoliński 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
30.10.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/55/07 z dnia 
30.10.2007r. poinformowano, iż 

dotychczas nie był zgłaszany problem w 
zakresie odwodnienia przedmiotowych 

terenów, które są terenami 
przydomowymi i pozostają w gestii 
zarządów i administratorów budynków. 
Poinformowano także, że sprawy 
związane z odprowadzaniem wód 
opadowych regulowane są przepisami 
ustawy Prawo wodne ( Dz. U. 2005r. Nr 
115 z póź. zm. ), a art. 29 poz. 2 określa, 

że na właścicielu gruntu ciąży 
obowiązek usunięcia przeszkód oraz 
zmian w odpływie wód, powstałych na 
jego gruncie w skutek przypadku lub 
działania osób trzecich. Z przepisów 
wynika więc, że sprawy odwodnienia 
powinni załatwić administratorzy 

budynków. Niezależnie od powyższego 
Urząd Miejski jeszcze w roku 2007 
przeprowadzi wizję rejonu tych 
budynków i określi jaki zakres prac 
byłby możliwy do wykonania.  

Pismem Nr WSK-I-7015/7/08 z dnia 
11.02.2008r. poinformowano, iż w roku 
2008 zostanie przeprowadzona kontrola 
stanu odwodnienia budynków przy 
 ul. Nowowiejskiej oraz określony 
zostanie dalszy zakres działania. 

 

64.   
dotyczy: zapytania, jakie działania 

    
Pismem Nr WSK-V-0058/56/07 
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25.10.2007r. zostaną podjęte w sprawie samochodów 
porzuconych na miejscach 

parkingowych; 

Radny 
Czesław 
Roczyński 

Prezydent  
Miasta Tczewa 

 poinformowano, iż działania jakie 
można podjąć w przypadku porzuconych 
samochodów określone są w trzech 

aktach prawnych: 
- ustawie z 20.01.2005r. o recyklingu 
pojazdów wycofanych z eksploatacji  
( Dz. U. z 2005r. Nr 25 poz. 202 z póź. 
zm. ), 
- ustawie z 20.06.1997r. prawo o ruchu 
drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 
908 z póżn. zm. ), 
- rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z 
02.08.2002r. w sprawie usuwania 
pojazdów ( Dz. U. z 2002r. Nr 134 poz. 
1133 z późn. zm. ). 
Poinformowano także, Gmina poprzez 
swoje służby tj. Straż Miejska ma prawo 
i obowiązek podejmowania działań w 
sprawie pojazdów porzuconych na 
drogach publicznych, natomiast autem 
stojącym na parkingu przydomowym lub 
innym terenie, którego właścicielem nie 
jest Gmina, problem porzuconego 
pojazdu spoczywa na właścicielu lub 

administratorze terenu. 
W roku 2007 zgłoszony został  jeden 
przypadek porzuconego auta. Straż 
Miejska ustaliła właściciela  i  auto 
zostało przez niego usunięte. 

 

65.  

02.11.2007r. 

 

interpelacja 

międzysesyjna 

 
dotyczy: przedstawienia informacji 
dotyczącej pozyskiwania przez Gminę 
Miejska Tczew środków zewnętrznych 

w latach 2004 – 2007; 

 
Radny  

Tomasz Jezierski 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
26.11.2007r. 

 
Pismem Nr 3030-1-12/07 z dnia 

26.11.2007r.  przekazano Radnemu (w 
załączeniu) zestawienie projektów w 
latach 2004 – 2007 w dwóch tabelach. 
Tabela pierwsza zawierała zestawienie 
finansowe, tabela druga zawierała 
zestawienie finansowe wraz z opisem 
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projektów. 
 

66.  

29.11.2007r. 

 
dotyczy: zbadania stanu oświetlenia 
przejść dla pieszych na terenie miasta  
i poprawę jego jakości w celu 
zwiększenia bezpieczeństwa; 

 
Radny  
Czesław 
Roczyński 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
10.12.2007r. 

 
Pismem Nr WSK-I-0058/64/07 z dnia 
10.12.2007r. poinformowano, iż w 2008 
roku Urząd planuje rozpocząć montaż 
naświetlaczy na przejściach dla 
pieszych. Problem bezpieczeństwa 
występuje głównie na przejściach dla 
pieszych na ulicach powiatowych, w 
związku z tym UM zwrócił się do 
Powiatowego Zarządu Dróg, który 

jednak odmówił montażu naświetlaczy. 
W tej sytuacji, traktując naświetlacze 
jako elementy oświetlenia, w celu 

poprawy bezpieczeństwa pieszych Urząd 
będzie sukcesywnie montować 
naświetlacze na wszystkich słabo 
oświetlonych przejściach.  

Pismem Nr WSK-I-7015/6/2008 z dnia 
11.02.2008r. poinformowano, iż 
naświetlacze przejść dla pieszych w 
pierwszej kolejności zostaną 

zamontowane przy ul. Bałdowskiej 
 ( Wieża Ciśnień ), przy ul. 30 Stycznia 
 i Wojska Polskiego. Prace rozpoczną się 

w roku 2008.  
 

67.  

29.11.2007r. 

 
dotyczy: zmiany na wcześniejszą 
godziny rozpoczęcia uroczystości 
Wigilii Bożego Narodzenia; 

 
Radny 

Mirosław Kaffka 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
14.12.2007r. 

 
Pismem Nr WOR I  0057/4/2007 z dnia 
14.12.2007r. poinformowano, że 
przygotowania do Wigilii Miejskiej 
rozpoczęły się w miesiącu listopadzie 
2007r. i  ze względu na stopień  
zaawansowania poczynionych 
przygotowań przez wiele służb i 

sponsorów zmiana ustalonej godziny na 
3 tygodnie przed terminem imprezy 
spowodowałaby konieczność 
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ponownego ustalania harmonogramów 
przez wiele podmiotów zaangażowanych 
w przygotowania. Propozycja ustalenia 
wcześniejszej godziny rozpoczęcia 
imprezy zostanie rozważona przy 

organizacji Wigilii Miejskiej w 2008r. 
  

68.  

29.11.2007r. 

 
dotyczy: udzielenia informacji, dlaczego 

miasto nie nabyło lodołamacza 
 ″ Lampart ″ od Przedsiębiorstwa 
Budownictwa Wodnego; 

 
Radny  

Dariusz Zimny 

 
Prezydent 

 Miasta Tczewa 

 
19.12.2007r. 

 
Pismem Nr WOR-I-0116/5/2007 z dnia 
19.12.2007r. poinformowano,  iż 
Prezydent Miasta jakiś czas temu  
 ( marzec 2007r.) podjął rozmowy z 
Przedsiębiorstwem Budownictwa 

Wodnego nt. lodołamacza ″ Lampart ″. 
Przeprowadzono wizje lokalną w 
Przegalinie, w wyniku której  została 
dokonana ocena aktualnego stanu 

technicznego i możliwości adaptacji na 
statek wycieczkowy. Stwierdzono, że 
lodołamacz jest statkiem sprawnym do 
pływania, PBW wyceniło jego wartość 
na 120 tys. zł. Reasumując wysoką cenę, 
koszty adaptacji oraz koszty eksploatacji  
stwierdzono, że jedynym rozwiązaniem 
jest pozyskanie lodołamacza jako 

obiektu stacjonarnego, bez możliwości 
pływania.  

 

69.  

27.12.2007r. 

 
dotyczy: terminu przebudowy 

skrzyżowania ulic: Braci Grimm z  ulicą 
Jagiellońską i ulicą Żwirki; 

 
Radny 

Krzysztof Korda 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
11.01.2007r. 

 
Pismem Nr WIR-VII-0057/44/08 z dnia 
11.01.2008r. poinformowano, iż 
prowadzone są prace nad koncepcją 
projektową prowadzone przez zarządcę 
drogi tj. Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Gdańsku, które maja doprowadzić do 
wykonania skrzyżowania z sygnalizacją 
świetlną, co ułatwiłoby poruszanie się 

ruchu kołowego i pieszego. 
Poinformowano tak, że przystąpienie do 
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prac uzależnione jest od pozyskania 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich 
środków z funduszy europejskich. 

 

70.  

27.12.2007r. 

 

 

 
dotyczy: włączenia terenu Osiedla 
Staszica do systemu monitoringu; 

 
Radna 

Bogumiła Jeszke 

 
Prezydent  

Miasta Tczewa 

 
30.01.2008r. 

 
Pismem Nr CI-II/0057-2/2008 z dnia 
30.01.2008r. poinformowano, iż obecnie 
przygotowywana jest koncepcja 
rozbudowy monitoringu na terenie 
miasta ( także monitoring osiedla 
Staszica będzie w tej koncepcji  

opracowywany ). 
 

 
 
Wytw. D. Petka 
Akceptacja: Katarzyna Mejna  
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Kadr 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


