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Dotyczy: wywłaszczeń pod inwestycje drogowe w obrębie Łabędy. 

 

Odpowiadając na Pani interpelację z datą wpływu dnia 4 maja  

2021 r. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach poniżej przekazuje listę 

inwestycji drogowych, które wykonywane będą w trybie decyzji 

zezwalających na realizację inwestycji dogłowowych (dalej ZRID)  

na podstawie przepisów Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych. Decyzja ZRID stanowi m. in. podstawę nabycia z mocy 

prawa gruntów objętych realizowanym pasem drogowym do stanu 

zgodnego z art. 2a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych. 

1. Rozbudowa układu drogowego w obrębie stacji Gliwice -  Łabędy: 

Zarząd Dróg Miejskich zawarł umowę na realizację prac 

projektowych w lipcu 2019 r. z Biurem Projektów A-Propol, z terminem 

zakończenia projektu aneksowanym do 30 września 2021 r. Niezależnie 

od powyższego Miasto Gliwice przygotowało dokumentację na potrzeby 

dokonania podziałów terenów kolejowych. W dniu 27 stycznia 2021 r. 

została wydana decyzja Prezydenta Miasta Gliwice nr GE/15/2021 

zatwierdzająca przedmiotowy podział geodezyjny i obecnie trwa 

procedura wyłączenia wydzielonych nieruchomości (przeznaczonych  

do przejęcia przez Gminę Gliwice pod przyszły pas drogowy) z terenów 

zamkniętych PKP. Jest to proces bardzo czasochłonny z uwagi  

na konieczność pozyskania uzgodnień i opinii wszystkich spółek 

wchodzących w strukturę PKP. W świetle powyższego pozyskanie decyzji 

zezwalającej na lokalizację inwestycji drogowej planowane jest  

na przełomie roku 2021/2022. W ramach powyższej inwestycji 

związanej z rozbudową układu drogowego planowane jest pozyskanie 

gruntów na rzecz miasta Gliwice zarówno od osób fizycznych, jak 

również instytucji w tym PKP S.A. 



2. Rozbudowa ulicy Strzelców Bytomskich i budowa drogi rowerowej/ 

ciągu pieszo-rowerowego: 

 Zarząd Dróg Miejskich zawarł umowę na realizację prac 

projektowych w lipcu 2020 r. z Jednostką Projektową Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski z siedzibą  

w Marciszowie. Ze względu na przedłużające się procedury uzyskania 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach termin zakończenia prac 

projektowych może wydłużyć się do końca III kwartału br. Pozyskanie 

decyzji ZRID planowane jest na przełomie roku 2021/2022. 

 W ramach planowanej inwestycji związanej z rozbudową  

jw. planowane jest pozyskanie gruntów na rzecz Miasta Gliwice od osób 

fizycznych (ok. 7 działek), PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach (1 działka) oraz 

Skarbu Państwa (PKP S.A. - 1 działka (we współwłasności z osobami 

fizycznymi) i Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe 

Nadleśnictwo Brynek). Zakres potencjalnego zajęcia terenów własności 

osób fizycznych, PKP S.A. i PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach będzie niewielki. 

3. Rozbudowa ulicy Toszeckiej i budowa drogi rowerowej/ciągu pieszo-

rowerowego: 

Zarząd Dróg Miejskich zawarł umowę na realizację prac 

projektowych w lipcu 2020 r. z Jednostką Projektową Przedsiębiorstwo 

Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski z siedzibą  

w Marciszowie. Umowny termin zakończenia prac projektowych to lipiec 

2021 r. (m.in. z uwagi na przedłużające się procedury administracyjne, 

niniejszy termin może ulec wydłużeniu). 

Pozyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

planowane jest na przełomie roku 2021/2022. 

W ramach ww. inwestycji planowane jest pozyskanie gruntów  

na rzecz Miasta Gliwice od instytucji (1 działka), osób fizycznych (ok. 9 

działek) oraz Skarbu Państwa (Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo Brynek. 

Z poważaniem 

  Anna Gilner 

   Dyrektor ZDM w Gliwicach   
        (podpisano elektronicznie) 

 

 

 

 

 

 

ZDM (Maciej Erdmann, tel. 32 300 86 54) – aa.  


