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BR.0003.18.2022 Gliwice, 20.01.2022r. 

nr kor.  UM.67035.2022  

 

 
PAN 

GABRIEL BODZIOCH 

RADNY RADY MIASTA 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.18.2022   

 

Dotyczy: Odp. na korespondencję nr UM.20554.2022 - tytuł : zadania 

przewidziane do realizacji w roku 2022 w dzielnicy Sośnica 

Wydział Inwestycji i Remontów poniżej przedstawia informacje  

na temat zadania nr 2 (Trasa rowerowa na odcinku ul. Jesienna -  

ul. Wschodnia) i 3 (Wykonanie kładki nad rzeką Kłodnica  

wraz z przebudową przylegających do kładki odcinków trasy 

rowerowej) wskazanych w piśmie UM.10378.2022 z dn. 05.01.2022r. 

dotyczącego dzielnicy Sośnica: 

• Trasa rowerowa na odcinku ul. Jesienna - ul. Wschodnia 

1. Obecnie inwestycja jest na etapie projektowym. Przewidywany 

termin zakończenia inwestycji to I kwartał 2023r. 

2. W załączeniu przysyłamy projekt koncepcyjny planowanego 

przebiegu trasy rowerowej. Z uwagi na trwające prace 

projektowe ostateczny przebieg trasy może  jednak ulec 

nieznacznym zmianom.  

3. Przypuszczalny termin ogłoszenia postepowania przetargowego 

na wykonanie robót budowlanych to maj/czerwiec 2022r.  

4. Określenie szacowanego kosztu realizacji ww. odcinka możliwe 

będzie po zakończeniu opracowywania dokumentacji 

projektowej. 

• Kładka Sośnica 

1. Przypuszczalny termin zakończenie realizacji inwestycji  

to I kwartał 2023r. Termin ten może ulec zmianie z  uwagi   

na trwające wieloletnie  uzgodnienia formalno – prawne  

z Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. (właściciela jednej  

z działek przy obiekcie). 



 

2. Planowana inwestycja ma zostać zlokalizowana na terenie 

działek nr 1099, 1098, 1096/2, 1726, 2037, 2034 obręb 

Sośnica oraz nr 437 obręb Ligota Zabrska w Gliwicach. 

3. Przypuszczalny termin ogłoszenia postepowania przetargowego  

to maj/czerwiec 2022r.  

4. Szacowany koszt wykonania przebudowy przedmiotowej kładki 

wynosi 832 714,02 zł brutto według wyceny sporządzonej  

w czerwcu 2020r. 

 

Z poważaniem 

Mariusz Komidzierski 

  Naczelnik Wydziału 

Inwestycji i Remontów 
                   (elektroniczny podpis kwalifikowany) 
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