
Protokół 
z Komisji Gospodarki Komunalnej 

18 marca 2015 r. 
 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego spotkania, 
2. Informacja nt. sprawy SPEED, 
3. Opinie do projektów uchwał, 
4. Sprawy bieŜące i wniesione. 

 
Ad. 1 
Protokół przyjęto, 
 
Ad. 2 
Informację na temat SPEED (smród z łupin olejowca gwinejskiego) przedstawił 
przewodniczący komisji, r. K.Góral. W sprawie tej toczyła się korespondencja, którą 
przewodniczący zaprezentował obecnym. 
 
Ad. 3 
Komisja zaopiniowała następujące projekty uchwał w sprawach: 
5.2. – dotacji na zabytki – projekt zreferował dr R.Hirsch. Zaprezentował tabelę z zakresem 
prac i kosztami. ZłoŜono 24 wnioski, z czego 4 nie spełniły wymogów formalnych. Po 
analizie wybrano 11, w 3 grupach: refundacja do 75%, do 50%, do 30%. Następnie omówił 
kaŜdy z pozytywnie zaopiniowanych wniosków. R. M.Bełbot proponował, aby odnowić inne, 
nie powojenne, gdyńskie bloki. Opinia pozytywna – 7/0/0. 
5.6. – projekt zreferował naczelnik T.Banel. Opinia pozytywna – 7/0/0 
5.7. – opinia pozytywna – 7/0/0 
5.8. – opinia pozytywna – 7/0/0 
5.9. – opinia pozytywna – 7/0/0 
5.10. – opinia pozytywna – 7/0/0 
5.1. – w sprawie aktualności studium i planów miejscowych - projekt zreferował dyrektor 
M.Karzyński. Raz w kadencji wójt ma obowiązek ocenić postępy w planach, zmiany w 
zagospodarowaniu przestrzennym. Od 2011 r. powstało wiele nowych obiektów, 
zrealizowano kilka powaŜnych inwestycji, szkół, przedszkoli. Wzrasta liczba mieszkańców na 
obszarze Gdyni Zachód. Rocznie oddaje się ok. tysiąc mieszkań i 250 domów 
jednorodzinnych. W uchwalonych planach miejscowych posiadamy ok. 10-letnie rezerwy. 8 
planów naleŜy zaktualizować z powodu niezgodności ze studium. 
R. H.Mazur pytała o tzw. park na bagnach w  Małym Kacku. Opracowywane w tej chwili 
plany to ponad 11% powierzchni miasta. 
Opinia pozytywna – 7/0/0 
5.5 – przepisy porządkowe w pojazdach ZKM – projekt zreferował dyr. ZKM 
O.Wyszomirski. Główny zakres zmian to zakaz palenia e-papierosów w pojazdach. Opinia 
pozytywna – 7/0/0. 
 
Następne posiedzenie – 15 kwietnia. 
 

Przewodniczący Komisji 
 

Kamil Góral 


