
 

 
 

 
 

 
 
 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.242.2021 

Dotyczy: Odpowiedź na korespondencję nr MZUK.23872.2021 zapytania 
do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych – różne. 

Szanowna Pani, 

W odpowiedzi na Pani pismo Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, 

przekazuje następujące informacje: 

1)    Koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu sportowego przy 

ul. Fiołkowej 26  w 2020 r. wyniosły ok. 270 tys. zł. Szacunkowe koszty związane 

z utrzymaniem bieżącym obiektu w 2021 roku wyniosą ok. 280 tys. zł. Ponadto 

w ostatnich latach do MZUK, nie wpłynęły wnioski ws. budowy oświetlenia 

stadionu przy ul. Fiołkowej 26. 

2)    Podpisano umowę na 10 lat z nowym najemcą stajni „Śląskim Centrum 

Informatycznym Tomasz Kafara”, który w chwili obecnej prowadzi prace 

remontowe. Przewidywana data pojawienia się zwierząt to 2022 rok.    

3)    Wykonanie zadań przewidzianych do realizacji w bieżącym roku: 

- Modernizacja alejki łączącej ul. Partyzantów z ul. Kosmonautów, może zostać 

wykonana w IV kwartale b.r. w pod warunkiem posiadania wolnych środków 

finansowych lub w roku 2022. 

- Budowa wybiegu dla psów przy ul. Narutowicza jest w trakcie procedury 

przetargowej. 

- MZUK oczekuje na informację dot. wspólnego stanowiska protestujących 

mieszkańców skweru oraz Rady Dzielnicy Łabędy ws. ustawienia ławek na placu 

Morcinka, zgodnie z pismem z dnia 31.12.2020r., nr sprawy MZUK-

TU.017.6.2020 
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- Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Klasztornej - planowany termin ukończenia 

inwestycji to sierpień 2021r. 

- W dotychczas przeprowadzonych dwóch postępowaniach o udzielenie 

zamówienia na realizację „budowy wybiegu dla psów przy ul. Piaskowej” 

nie udało się wyłonić wykonawcy. W związku z tym, że inwestycja w ramach 

Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego jest zadaniem jednorocznym, mając na 

uwadze upływ czasu, z uwagi na brak rozstrzygnięć przeprowadzonych 

postępowań, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji w/w zadania. 

- Siłownia zewnętrzna i Street Workout na terenie Piaskowej Doliny - MZUK 

wykonał dokumentację projektową, a zadanie jest w trakcie procedury 

przetargowej na wyłonienie wykonawcy.  

4)    Na zarządzanych przez MZUK skwerach i w parkach koszenia zostały 

ograniczone do 1-2 razy w sezonie. Celem takiego postępowania 

jest równoważenie skutków zmian klimatu, zapobieganie erozji gleby, 

ograniczenie parowania i zwiększenie bioróżnorodności.  

5)    Jedynym zabiegiem mającym na celu ograniczenie rozrostu jemioły 

jest zmniejszenie bazy nasion, które rozsiewają ptaki, poprzez usuwanie 

jej z drzew. W ramach corocznych przeglądów i prac pielęgnacyjnych 

w zadrzewieniach, MZUK sukcesywnie usuwa jemiołę z koron drzew. Zabiegi 

takie dają efekt tymczasowy, ponieważ po 2-3 latach jemioła odrasta.  

   Należy zauważyć, że drzewa zagrożone jemiołą znajdują się nie tylko 

na terenach administrowanych przez MZUK (ok. 6% powierzchni Gliwic), ale we 

wszystkich zasobach zieleni w całym mieście. 

6)    Wzrost wydatków na bieżące utrzymanie obiektów powstałych w latach 2019 – 

2020 wyniósł w roku 2020 i 2021 ok. 15%. Mając na uwadze wzrost cen usług 

w roku bieżącym, planowany wzrost wydatków na bieżące utrzymanie obiektów 

w roku 2022 może wynieść ok. 20%. 

 

 

Z poważaniem 

Grzegorz Śliczniuk 

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych 

(podpisano elektronicznie) 

 

 

 
Otrzymuje: 

1. VP1 

2. BR 

3. Dział TDT-a/a 

 


