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Dotyczy: Odp. na korespondencję nr BR.0003.301.2021 stanowiącą zapytanie  
w sprawie postoju pojazdów oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych przy ulicy 
Grottgera  

 

Odpowiadając na Pana pismo przesłane drogą elektroniczną z dnia 22.09.2021 r., 

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami  

ujętymi w art. 47 Ustawy Prawo o ruchu drogowym „Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na 

chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej 

masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że: 

1.  Na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzymania lub postoju; 

2. Szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu 

i jest nie mniejsza niż 1,5 m”. 

W przypadku, gdy uczestnik ruchu pozostawił pojazd na omawianym ciągu pieszym 

nie zachowując jego minimalnej szerokości dla ruchu pieszych, jaka jest wymagana w art. 47 

Ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy o tym incydencie poinformować odpowiednie służby 

porządkowe m.in. Policję w celu podjęcia interwencji.         

Ponadto, w podanej lokalizacji pasa drogowego ulicy Grottgera zlokalizowane  

są zjazdy m.in. do garażu oraz paczkomatu. Wobec powyższego, niezasadne byłoby 

zastosowanie fizycznego uniemożliwienia postoju pojazdów na przedmiotowym ciągu pieszym 

poprzez montaż np.: słupków drogowych, gdyż takie działanie spowodowałoby 

uniemożliwienie dojazdu do ww. obiektów. Zatem nie przewiduje się montażu słupków.  

Odnosząc się do wyznaczenia przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Grottgera, ZDM  

w Gliwicach informuje, iż z uwagi na zlokalizowane ww. zjazdy oraz zatokę postojową,  

nie ma możliwości wyznaczenia przejścia dla pieszych poprzez ulicę Grottgera przed 

skrzyżowaniem z ulicą Bernardyńską dla jadących od strony ulicy Warszawskiej. Niemniej 

jednak w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, w szczególności dzieci kierujących się  

do Szkoły Podstawowej nr 4, tutejsza Jednostka informuje, iż istnieje możliwość wyznaczenia 

przejścia dla pieszych poprzez wlot ulicy Bernardyńskiej przy skrzyżowaniu z ulicą Grottgera. 

Przejście z uwagi na zlokalizowany przy ww. skrzyżowaniu zjazd byłoby oddalone  

od omawianego skrzyżowania.  

Wobec powyższego, tutejsza Jednostka  uprzejmie prosi o opinię dotyczącą 

zaproponowanego rozwiązania poprawy komunikacji ruchu pieszych we wskazanej lokalizacji 

pasa drogowego ulicy Bernardyńskiej.   

Z poważaniem  

Anna Gilner 

Dyrektor  

/podpisano elektronicznie/ 

Kopia:  

1. Biuro Rady Miasta Gliwice  

2. ZDM aa.  

Załącznik:  

1. Szkic proponowanego przejścia dla pieszych 
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