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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM-AB.054.97.2021 

Dotyczy: Odp. na korespondencję nr ZDM.77104.2021 - interpelacja 
dotycząca wystających na pas drogowy krzaków w ciągu ulicy Karola 
Goduli. 

Odpowiadając na interpelację z dnia 29.09.2021 r. w sprawie 
krzewów rosnących w pasie drogowym drogi publicznej ul. Karola Goduli 
w Gliwicach, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, że widoczne 
na załączonych do przekazanej interpelacji zdjęciach krzewy nie 
naruszają skrajni drogi. Krzewy te zostały przycięte do skrajni 
na początku września bieżącego roku, niezwłocznie po otrzymaniu 
telefonicznego zgłoszenia o konieczności ich przycięcia. Omawiane 
krzewy nie "zmieniły trasy" jak wskazano w interpelacji, gdyż 

na ortofotomapach z lat 2003-2021 widoczna jest identyczna granica 
pomiędzy pasem zieleni i drogą, zatem powyższy stan istnieje 
przynajmniej od 2003 roku. Nawet jeśli na ww. terenie zielonym 
pojawiły się krzewy, to nie kolidują one z przebiegiem drogi, który jest 
identyczny jak w 2003 roku. 

W kwestii dotyczącej zasłaniania przez krzewy pojemników 
na odpady, tut. Jednostka informuje, że ww. pojemniki nie powinny 
znajdować się we wskazanym miejscu. Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376 z późn. zm.), 
zwanej dalej „u.d.p.", zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 

z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, 
wymaga zezwolenia zarządcy drogi, wydanego w drodze decyzji 
administracyjnej. Ww. zezwolenie dotyczy prowadzenia robót w pasie 
drogowym, umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego, umieszczania w pasie drogowym obiektów 
budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub 
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam oraz zajęcia pasa drogowego 
na prawach wyłączności. Należy również podkreślić, że zgodnie z art. 40 
ust. 12 u.d.p. za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia, bez zawarcia 
umowy, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu lub 
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umowie oraz o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu lub umowie, zarządca 
drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 

10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust. 4-6 ww. ustawy. 
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Sprawę prowadzi: Przemysław Huskiewicz, tel. (32) 300-86-70 


