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Pan Michal Belbot
Radny Miasta Gdyni

poprzez Biuro Rady Miasta Gdyni

W odpowiedzi na interpelacjE w sprawie przylqczema do kanalizacji sanitarnej
i rekultywacji zieleni w rejonie ulic Gierdziejewskiego, Chwarzniefskiej i Dulina informujq,
co nastEpuje:

Ad.

1.

z odcinkami sieci do granicy posesji prywatnych wzdluL
ul. Chwarznieriskiej w rejonie posesji ff 178 A-L oraz na brakuj4cym odcinku ul.
Gierdziejewskiego od ul. Chwarunreriskiej do posesji przy uI. Gierdziejewskiego 12 bgdzie
realizowana nie prpdzej niz w 20Il roku. Powyzsze jest zwiqzane z koniecznoSci4
dostosowania projektu ww. sieci do docelowego ukladu drogowego, zapev'rniaj4cego dostEp do
nowopowstaj4cego obiektu uslugowo-mieszkalnego na dzialce polozonej przy ul.
Charzniefskiej 178 A, gdyL opracowany w 2013 r, projekt kanalizacji sanitarnej uwzglgdnial
Sied kanalizacji sanrtarnej wraz

wykonanie po robotachkanahzacyjnych jedynietymczasowej nawierzchni drogowej.
W zwiqzku z decyzjqo wykonaniu ul. Gierdziejewskiego na odcinku od budynku nr 12 do
ulicy Chwarznieriskiej w uktadzie docelowym, niezbEdne jest dokonanie korekty przebiegu
zaprojektowanej kanahzacji sanitarnej i uzyskania zamiennego pozwolenia na budowq. Prace
projektowe uwzglEdniaj4ce powyZsze zmiany zosta\y zlecone i zgodnie z zawartq umowe
ustalono termin ich zakonczenia do korica lipca br.
Umowa zawarta w 2014 r. pomiqdzy Gmin4 Miasta Gdyni, a inwestorem obiektu
uslugowo-mieszkalnego na dzialce przy ul, Chwarznieriskiej 178,4. uwzglqdnia udziaL
finansowy inwestora w wykonaniu wielobranzowego projektu oraz w budowie drogi
publicznej ul. Gierdziejewskiego na odcinku od ul. Chwarznieriskiej do budynku przy ul.
Gierdziejewskiego 12 wraz z odwodnieniem i oSwietleniem. Budowa kanalizacji sanitarnej
jest przewidywana ze Srodk6w gminnych.
1'd.2.
Zgodme z decyzjq nr ROK.613.83.20I4.KW z dnia 10.07.2014 t. ze zm., zgoda na
usunigcie 30 szt. drzew oraz 12 m' krzew6w z dzialki polozonej przy ul. Chwarzniefskiej
178,{ uzaleZmona zostala od posadzenia przez wnioskodawcq 30 szt. ozdobnych drzew
liSciastych o obwodach pni mierzonych na wysokoSci 100 cm od podNo?a nie mniejszychniz
14 cm otaz 12 szt. ozdobnych krzew6w liSciastych na dzialce polozonej przy ul.
Chwarznieriskiej 1784, w terminie do dnia 31.12.2016 r., bez jednoznacznego wskazania
miejsc, w kt6rych nasadzenia te bpd4 miaty zostac zrealizowane. W decyzji tej wskazano

dodatkowo, 2e drzewa

i krzery nale?y posadzii zgodnie ze sztukq ogrodnicz4 i

objai

pielggnacj4 przez 3 sezony wegetacyjne.
JednoczeSnie informuj g, Ze brak jest podstaw prawnych do zmiany z trzEdu powylszych
ustalef, poprzez okre6lenie miejsca na dzialce, gdzie nowe nasadzenia mialyby zostac
wykonane. Kodeks postgpowania administracyjnego nie przewiduje bowiem moZliwoSci
zmiany decyzjr administracyjnej zurzgdu, a jedynie na wniosek t zazgodqstrony, ktorcnabyla
prawo.

