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 Dotyczy: montażu ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż DK 88 - 

ul. Wojciecha. 

 

 W odpowiedzi na interpelację z dnia 30 sierpnia 2021r. informuję, iż do 

końca czerwca przyszłego roku planowane jest wykonanie aktualizacji mapy 

akustycznej dla miasta Gliwice, która również będzie obejmować wskazany przez 

Pana odcinek Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przedmiotowy dokument będzie 

zawierał ocenę faktycznego natężenia hałasu wraz z zaleceniami co do 

zabezpieczenia zabudowań i mieszkańców narażonych na ponadnormatywny 

hałas.  

Należy mieć jednak na uwadze, iż dzisiejsza Aleja Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

powstała w latach 1934-1936 jako niemiecka autostrada łącząca Berlin 

z Bytomiem, stanowiąc jedną z głównych arterii komunikacyjnych w konurbacji 

górnośląskiej. Na ten moment gliwicki odcinek przedmiotowej drogi (ok. 13,0 

km) w dalszym ciągu stanowi istotne połączenie drogowe w naszym rejonie, 

łącząc dwie kluczowe autostrady A1 i A4. W związku z powyższym, jej znaczenie 

i charakter nie uległy znacznej przemianie na przestrzeni minionych 85 lat.  

 W celu zmniejszenia natężenia hałasu jesienią br. będą wykonywane 

nasadzenia drzew i krzewów w okolicach zjazdu z DK88 na ul. Św. Wojciecha. 

Kontynuacja powyższych prac, w ramach których ma być nasadzony gęsty 

szpaler drzew gatunku Grab pospolity ‘Fastigiata’, została zaplanowana 

na 2022r. Warto zaznaczyć, iż do nasadzeń na terenie Gliwic wykorzystywane są 

gatunki drzew i krzewów, które to wymagają minimalnych nakładów pracy, aby 

utrzymać je w dobrej kondycji. Dobrym tego przykładem są zrealizowane 

w ubiegłym roku na zlecenie naszej jednostki nasadzenia (3 szpalery drzew) 

w okolicy zjazdu z DK88 na ul. Tarnogórską przy nowej ścieżce rowerowej.  

Ponadto Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż ewentualna budowa ekranów 

akustycznych jest możliwa tylko w przypadku kompleksowej inwestycji, 

natomiast rozbudowa/przebudowa Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 

do docelowego przekroju 2x2 (droga dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu 

w każdym z kierunków) będzie determinowana m.in. sytuacją ruchową czy  

możliwościami finansowymi Miasta. Aktualnie trwają analizy potencjalnych 



kosztów i źródeł finansowania. Wstępny szacunkowy koszt przebudowy DK88 

na dzień dzisiejszy wynosi ok. 650 mln zł. Należy zasygnalizować, iż 

w przypadku odcinkowego zastosowania ekranów akustycznych mogłaby 

zaistnieć sytuacja braku efektu zmniejszenia poziomu hałasu lub braku 

oczekiwanej redukcji natężenia hałasu (przedostawanie się fal akustycznych 

spoza krawędzie bocznych ekranów). 

 Podsumowując zgodnie z powyższym na dzień dzisiejszy do czasu 

rozbudowy Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego miasto będzie konsekwentnie 

prowadziło nasadzenia drzew, które mają minimalizować wpływ DK88 na tereny 

przyległe. 

 

 

Z poważaniem 

Anna Gilner 

Dyrektor Zarządu Dróg  

Miejskich w Gliwicach 
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