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Protokół z posiedzenia  
Komisji Polityki Gospodarczej i Mieszkaniowej RMG 

w dniu 17 marca 2015 r.  
 
Porządek obrad: 
1) zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie: 
2) Wysłuchanie informacji o działalności Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni. 
 
Ad 1 Obradom przewodniczył pan Andrzej Kieszek.  
Projekty uchwał w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym zreferował pan 
Przemysław Naskręt z Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji. Projekty zostały 
zaopiniowane pozytywnie w kolejnych głosowaniach: 

a) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej w Gdyni przy ul. Działowskiego 13 – 5/0/0, 

b) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Modlińskiej 23 – 5/0/0, 

c) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie udziałów w nieruchomości stanowiącej 
współwłasność Gminy Miasta Gdyni oraz osób fizycznych połoŜonej w miejscowości 
Donimierz w Gminie Szemud – 5/0/0, 

d) w sprawie wyraŜenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni, połoŜonej w Gdyni przy ul. Ks. Zawackiego 3A – 5/0/0, 

e) w sprawie wyraŜenia zgody na sprzedaŜ nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miasta Gdyni połoŜonej przy ul. Kuśnierskiej 14 – 5/0/0. 

 
Wiceprezydent Marek Stępa oraz pan Marek Karzyński, dyrektor BPP, udzielili wyjaśnień w 
sprawie aktualności studium i planów miejscowych w Gdyni. Uaktualnienie dokumentów 
związane jest z wymogiem ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Prezydent Miasta Gdyni dokonał analizy zmian i oceny postępów w opracowywaniu planów 
miejscowych i opracował wieloletni program ich sporządzania. Miejska Komisja 
Urbanistyczno – Architektoniczna zaopiniowała je pozytywnie. Z dokonanej analizy wynika, 
Ŝe Studium zachowuje aktualność, jednak część jego zapisów naleŜy dopracować (na skutek 
m. in. obaw działkowców). Z analizy wynikła takŜe konieczność uaktualnienia zapisów 
planów wymienionych w uzasadnieniu do omawianej uchwały. Po krótkiej dyskusji 
członkowie komisji zaopiniowali dokument pozytywnie w głosowaniu: 6/0/0. 
 
Kolejnym omawianym projektem uchwały dotyczył udzielenia dotacji na prace 
konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru, 
znajdujących się na terenie administracyjnym Gminy Miasta Gdyni. Dotacje omówił pan dr 
Robert Hirsch, Miejski Konserwator Zabytków. Dopytywany o stan zabytków gdyńskich pan 
konserwator udzielił informacji oraz zobowiązał się do kontroli stanu Willi Śreniawa przy 
Hotelu Nadmorskim (prośba radnego Bogdana KrzyŜankowskiego).   
Opinia pozytywna: 6/0/0. 
 
Projekt uchwały w sprawie zmieniająca Uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia przepisów 
porządkowych dla pasaŜerów korzystających z komunikacji miejskiej organizowanej przez 
Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni prezentował dyr. ZKM prof. Olgierd Wyszomirski. 
Głównym powodem proponowanych zmian było pozbawienie pasaŜerów komunikacji 
miejskiej moŜliwości palenia e-papierosów w autobusach i trolejbusach.  
Opinia pozytywna w górowaniu: 5/0/1.  
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Ad 2. Informacje o działalności Zarządu komunikacji Miejskiej przedstawił dyr. Olgierd 
Wyszomirski, stwierdzając, Ŝe miniony rok był dobrym okresem w gdyńskiej komunikacji. 
Od 2 kwietnia zostaną wprowadzone ograniczenia w obsłudze komunikacyjnej, związane z 
obniŜeniem budŜetu ZKM o 3 mln. zł. Zmiany są wprowadzane tak, aby pasaŜerowie odczuli 
reorganizację jak najmniej. W 2014 r. do dodatkowa obsługa objęto Air Show, Operation See, 
sylwester z Polsatem oraz Opener Festiwal. Na zlecenie ZKM działali ci sami przewoźnicy co 
w roku poprzednim, wśród których największymi są: PKM, PKT i PKA, a takŜe PKS. Liczba 
przewozów pozostaje na tym samym poziomie, konkurencje stanowią samochody osobowe, 
których uŜytkownicy deklarują wierność komunikacji indywidualnej. Pan Dyrektor zachęca 
do odwiedzenia fanpage`u na Facebook (https://www.facebook.com/zkmgdynia?fref=ts), 
gdzie obok informacji są zamieszczone fantastyczne zdjęcia przysyłane przez pasaŜerów. 
Następnie prof. O. Wyszomirski omówił zmiany w rozkładach i liniach wprowadzane od 1. 
maja. Dyskutowano takŜe o rozwiązaniach drogowych (buspasy) oraz o integracji biletów w 
ramach metropolii trójmiejskiej.  
 
Na tym posiedzenie zakończono. 
 
Protokołowała: Z. Gawlik BRM 

 
Przewodniczący Komisji 

 
Andrzej Kieszek 


