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Odpowiadając na Pani petycję z dnia 23 lipca 2018 r. ( data wpływu: 
10.10.2018 r.) w sprawie budowy ekranów akustycznych na odcinku 
al. Jana Nowaka - Jez iorańsk i ego na wysokości osiedli Podlesie i Żerniki 
informuję, że warunki techniczne do zabudowy ekranów zostałyby 
stworzone w przypadku przystąpienia do przebudowy/rozbudowy 
ww. odcinka drogi. Obecn ie brak jest skonkretyzowanych planów 
dotyczących takiego przedsięwzięcia, jednak różnego rodzaju uciążliwości 
związane z eksploatacją al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego na terenie miasta, 
skłoniły Zarząd Dróg Miejskich do analizy obecnych parametrów drog i 
w zestawieniu z ruchem na niej występującym, w celu znalezien ia 
rozwiązań koncepcyjnych , które wskażą zakres zmian do wprowadzenia na 
tej drodze. 

Trudno zgodzić się z przytoczonym faktem, że w pasie drogowym 
al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego 11 ustawicznie wycina się drzewa i krzewy, 
w celu poprawy widoczności ". Zarząd drogi podejmuje się wycinek wysok iej 
zieleni przydrożnej tylko w przypadku konkretnych wskazań tj. złego stanu 
fito-sanitarnego, utraty stateczności drzewa, kolizji z rozbudowywaną 
lub przebudowywaną infrastrukturą. Ze względu na widoczność drzewa 
usuwane są rzadko i dotyczy to rejonów zjazdów, a nie prostych odcinków 
dróg. W celu odsłonięcia np. oznakowania stosuje się przycinan ie 
i prześwietlanie, co przy okazji jest zabiegiem pielęgnacyjnym dla tych 
roślin . Tam, gdzie jest na to miejsce, sadzi się natomiast drzewa i krzewy 
pełniące funkcję zieleni izolacyjnej, jako naturalnej ochrony przed 
niekorzystną em i sją hałasu i zanieczyszczeń powodowanych eksploatacją 
drogi. 

Należałoby dodatkowo wspomn i eć, że al. Jana Nowaka 
Jeziorańskiego jest drogą powstałą kilkadziesiąt lat wstecz, dlatego 
mieszkańcy osiedli, w pobliżu których ona przebiega winni liczyć się z takim 
sąs i edztwem. 

Mając na uwadze powyższe, zabudowa ekranów akustycznych 
nie może być brana pod uwagę, jako działanie krótkoterminowe. Nie jest 
jednak wykluczone, że wnioskowane zabezpieczenia przeciwhałasowe 
powstaną w przyszłości, kiedy przebudowa, bądź rozbudowa odcinka 
al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego znajdzie się w fazie realizacji. 

Podsumowując, informuję, że petycja nie została uwzględniona. 

Pouczenie: Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycj i nie może 
być przedmiotem skargi. 

Kopia: 
1. BPM 
2. ZDM - a/a 
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Załącznik: 

lnformaeja szczegółowa o ochronie danych osobowych 

INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ URZĄD 
MIEJSKI W GLIWICACH, 

1. Dane osobowe zbieramy I przetwarzamy w celu rozpatrywanie skarg i wniosków zgodnie z przepisami 
Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r„ 
poz 1257 z póżn zmianami) oraz rozpatrywanie pelyqi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 hpca 201 4 r 
o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018 r .. poz. 870) . 

Dane osobowe wykorzystujemy również w celu· 
· sprawniejszej komunikaq1 z mieszkańcami I innymi khentam1 Urzędu - w tym celu prosimy o podanie 
danych kontaktowych, tj . numeru telefonu. adresu e-mail i/lub adresu do korespondencji: podanie tych 
danych jest dobrowolne Wówczas zawsze mają Państwo prawo nie podać danych bez żadnych 
konsekwencji prawnych, a ich podanie jest traktowane jak zgoda na ich wykorzystanie. 
- realizacji innych obowiązków I uprawnień wynikających z przepisów prawa w związku z wykonywaniem 
zadań publicznych włas nych , zleconych lub realizowanych w oparciu o porozumienia, o których mowa 
w szczególności w art. 7, 8, 9a, 11 b 1 50 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 4 ustawy o samorządzie 
powiatowym; dane osobowe są nam również niezbędne do zapewnienia dostępu do informacji o stanie 
załatwienia spraw, do czego jesteśmy zobowiązani ustawą o dostępie do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 
pkt 3) lit. e)), 
- zawierania i wykonania umów cywilnoprawnych I z zakresu prawa pracy - w takim przypadku. niepodanie 
danych uniemożliwi zawarcie umowy lub jej wykonanie. 

2. Administratorem danych osobowych Jest Pre.zydent Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych 
osobowych mozna się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul Zwycięstwa 21, 
44-100 Gliwice) lub korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych Osoby 
niekorzyslaJące z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub osobiście 
do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 239-11-65 lub 239-12-
54), wskazując formę , w jakiej oczekują odpowiedzi i pod ając dane kontaktowe niezbędne do sposobu 
udzielenia odpowiedzi. 

3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień: 

- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich 
danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania: 
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych: 
- w przypadku danych osobowych zbieranych za zgodą można również cofnąć zgodę ; wycofanie zgody nie 
ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych do momentu jej wycofania. 

W wyjątkowych sytuaqach, Jeżeli przepisy prawa dopuszczają taką możliwość , osoba, której dane osobowe 
dotyczą , może żądać przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany do innego 
administratora danych. Nie dotyczy to jednak danych osobowych przetwar7:anych w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Uprawnienia można re a lizować składając w formie 
tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać koresponde ncję 

elek t ron iczną z wykoaystaniem pisma ogólnego na platfonm1e SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem 
Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przepisy szczególne mogą wprowadzać 
dodatkowe wymogi związane z realizacią wymienionych uprawnień - wówczas zostaniecie Państwo o tym 
poinformowani. Każda osoba, której dane osobowe dotyczlj, ma równi e ż prawo wniesienia skargi na 
paetwaaanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych Niepodanie danych lub podanie niepełn ych danych może uniemożliwić 
załatwienie sprawy i wywołuje skutki wynikające wprost z przepisów. 

4. Dodatkowe informacje: 
a) dane osobowe mogą być przekazywane: 
- innym podmiotom, w tym miejskim jednostkom organizacyjnym, w celu wykonywania zadań publicznych, 
- Innym osobom lub podmiotom, jeżeli przepis prawa nakłada na prezydenta miasta obowiązek 
udostępnienia lub podania do publicznej wiadomości przetwaaanych danych osobowych, 
b) dane osobowe przechowujemy przez okres wynikający z ro2:porządzenia Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych lub z przepisów szczególnych. 
c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w 
tym profilowanie 

, ReahzaCJa obow,ązku informacyinego w zw,ązku z wymagan,am, Rozporządzen,a Parlamentu EuropeJsk,ego , Rady (UE) 
20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
, w sprawie swobodnego przepływu lak,ch danych oraz uchylen.a dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych)(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) 
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