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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: BR.0003.12.2022   

 

Dotyczy: informacja dot. zadań do realizacji w dzielnicach Ligota 
Zabrska i Baildona w 2022 roku 

W odpowiedzi na Pani zapytanie dot. zadań planowanych do realizacji 

w 2022 roku oraz w nawiązaniu do przesłanej już cząstkowej informacji 

przekazuję dalsze, otrzymane z wydziałów Urzędu Miejskiego 

i miejskich jednostek organizacyjnych, informacje: 

• Wydział Edukacji planuje: 

− dostosowanie oddziałów przedszkolnych w szkole do przepisów 

MEiN i p.poż. oraz utworzenie parku doświadczeń „Plenerowy kącik 

naukowy” (w ramach GBO) w Szkole Podstawowej nr 11 

− remont dachu (przed montażem paneli fotowoltaicznych/OZE) 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6, 

− modernizację instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół 

Techniczno-Informatycznych; 

• Wydział Gospodarowania Wodami planuje: 

− rozpoczęcie realizacji zadania pn.: "Przebudowa i budowa odcinków 

kanalizacji deszczowej w ul. Pszczyńskiej"; 

− rozpoczęcie realizacji zadania pn.: "Przebudowa kanalizacji 

deszczowej w ul. Królewskiej Tamy"; 

• Wydział Inwestycji i Remontów planuje remont Szkoły Podstawowej 

nr 11 przy ul. Pocztowej 31 oraz „Budowę Szpitala Miejskiego”; 

• Wydział Planowania Przestrzennego będzie kontynuował prace nad 

sporządzeniem projektu nowego Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice. Jest także 

w trakcie prac nad projektami: 

− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru obejmującego część dzielnicy Ligota Zabrska 

i dzielnicy Baildona, w granicach którego znajduje się część 

dzielnicy Ligota Zabrska oraz część dzielnicy Baildona. Projekt ten 

został podzielony na trzy odrębne etapy. Etap I obejmujący 

obszar pomiędzy ulicą Kujawską, Błonie, Pszczyńską oraz 

zachodnią stroną ulicy Panewnickiej jest przygotowywany do 

opiniowania wewnętrznego (wydziały Urzędu, miejskie jednostki 

organizacyjne, Rada Dzielnicy). Prace nad etapem II i III, 

obejmujące obszary położone na północ od ulicy Kujawskiej, 



 

obszary w rejonie ulicy Franciszkańskiej, Robotniczej 

i Błogosławionego Czesława oraz na zachód od ulicy Panewnickiej 

(w rejonie ciepłociągu) są obecnie zawieszone i będą 

kontynuowane m.in. po rozstrzygnięciu kwestii związanych ze 

zbiornikiem przeciwpowodziowym (polderem przepływowym) 

w dzielnicy Ligota Zabrska (dla etapu II) oraz po zakończeniu 

prac nad Studium (dla etapu III), 

− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru obejmującego część „dzielnicy Bojków” 

położoną pomiędzy ul. Bojkowską a autostradami A1 i A4, 

w granicach którego znajduje się niewielki fragment dzielnicy 

Ligota Zabrska - w rejonie węzła autostradowego „Gliwice-

Sośnica”. Projekt ten jest aktualnie przygotowywany do 

przekazania do organów wskazanych w ustawie z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w celu 

jego formalnego uzgodnienia i zaopiniowania. Następnie 

planowane jest wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu, 

− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru położonego przy ul. Chorzowskiej w rejonie 

dawnego Zameczku Leśnego. Aktualnie plan przygotowywany jest 

do opiniowania wewnętrznego (wydziały Urzędu, miejskie 

jednostki organizacyjne, Rada Dzielnicy). Następnie projekt 

przekazany zostanie do organów wskazanych w ustawie z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

w celu jego formalnego uzgodnienia i zaopiniowania, 

− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru położonego po południowej stronie terenów 

kolejowych w rejonie ulicy Piwnej i Drogowej Trasy Średnicowej. 

Plan oczekuje na wejście w życie (23 stycznia 2022 r.), przyjęty 

został uchwałą nr XXXII/671/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r., 

w granicach którego znajduje się fragment dzielnicy Baildona 

w rejonie ulicy Piwnej i Jagiellońskiej; 

• Zarząd Dróg Miejskich prowadzi: 

− inwestycję pn. Rozbudowa ul. Kujawskiej poprzez budowę 

chodnika i drogi rowerowej od wiaduktu A1 do mostu nad rzeką 

Kłodnicą w Gliwicach. Prace budowlane związane z realizacją 

przedmiotowej inwestycji rozpoczęły się we wrześniu 2021 r. 

i mają zostać ukończone w połowie kwietnia br. Do dnia 

dzisiejszego zostały wykonane prace związane z usunięciem 

kolizji z sieciami niezwiązanymi z funkcjonowaniem drogi, 

odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem jej wylotu do 

rowu melioracyjnego oraz wymianę podbudowy i nawierzchni 

asfaltowej nad ww. robotami ziemnymi, 

− inwestycję pn. „Zagospodarowanie pasa drogowego 

ul. Chorzowskiej w Gliwicach z wykorzystaniem terenu po 

nieczynnym torowisku tramwajowym". W ramach zadania 

w pierwszym etapie jest wykonywany projekt budowlany i projekt 

wykonawczy. Ww. dokumentacja projektowa jest w trakcie 

opracowywania z terminem ukończenia w czerwcu 2022 r. 

(umowa z Jednostką Projektową została aneksowana z uwagi 

konieczność wypracowania właściwego rozwiązania w zakresie 



 

gospodarowania wodami oraz uzyskania wymaganych uzgodnień 

i decyzji), 

− w ramach utrzymania infrastruktury drogowej na terenie Miasta, 

niezbędne naprawy nawierzchni jezdni i chodników, bieżące 

utrzymanie zieleni przydrożnej oraz elementów inżynierii ruchu. 

Zakres prac wynikał będzie z bieżących potrzeb związanych 

z utrzymaniem ww. infrastruktury drogowej; 

• Miejski Zarząd Usług Komunalnych planuje: 

− modernizację placu zabaw zlokalizowanego na skwerze 700-lecia 

Ligoty Zabrskiej, 

− wykonanie toalet ogólnodostępnych na terenie giełdy 

samochodowej, 

− modernizację hali 629 i 632 na terenie giełdy samochodowej – 

roboty budowlano-instalacyjne, stolarka okienna, tynki oraz 

posadzki, 

− wykonanie alejki pomiędzy targowiskiem a sektorem „Dom 

i otoczenie” na terenie giełdy samochodowej, 

− rozbudowę monitoringu na terenie giełdy samochodowej, 

− budowę Kolumbarium na starej części Cmentarza Św. Jacka, 

− modernizację placu zabaw zlokalizowanego przy ul. Hutniczej, 

− a także bieżące utrzymanie terenów administrowanych oraz 

obiektów rekreacyjno-sportowych tj. utrzymanie czystości, 

wymianę piasku w piaskownicach, prace remontowe, 

konserwacyjne i naprawcze; 

• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przekaże informacje w terminie 

późniejszym, po zatwierdzeniu Planów remontów i modernizacji 

zasobu komunalnego na 2022 r. 

Z poważaniem 

(-) Barbara Chodaczek-Sagan 

Naczelnik Biura Rady Miasta  

(podpisano elektronicznie) 

 


