
tel./fax: 32 239 11 19, 32 239 12 74 

e-mail: zgm@zgm.gliwice.eu

www.zgm-gliwice.pl 

ZGM.054.1.2022 

BR.0003.12.2022 

Gliwice, 12.01.2022 r. 

PANI  

AGNIESZKA FILIPKOWSKA 

RADNA RADY MIASTA GLIWICE 

nr kor.  ZGM.1888.2022/BBK

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZGM.054.1.2022 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 7 stycznia 2022 r. w sprawie planowanych 

zadań do realizacji w dzielnicy Baildona, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

informuje, że po zatwierdzeniu Planów remontów i modernizacji zasobu 

komunalnego na 2022 r., które są obecnie w przygotowywaniu przez zarządców 

tj. ZBM I TBS Sp. z  o. o. oraz ZBM II TBS Sp. z  o. o. tut. Zakład przekaże 

informację we wnioskowanym zakresie.  

Z poważaniem 

(-) Bożena Kus 

Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 

(podpisano elektronicznie) 

Otrzymują: 

1. Adresat

2. Pani Aleksandra Wysocka Z-ca Prez.- do wiadomości

3. a/a

 

mailto:zgm@zgm.gliwice.eu
http://www.zgm-gliwice.pl/


 

 

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH 

 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu 
 
Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego:  
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 
 

Wydział Usług 
Komunalnych 

 
ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 238 54 21 
Fax +48 32 238 55 80  
uk@um.gliwice.pl 

 

 

UK.0003.6.2022 

BR.0003.12.2022 

Gliwice, 14.01.2022 r. 

nr kor.  UM.47413.2022/PG  

 

 
Pani AGNIESZKA 

FILIPKOWSKA 

Radna Rady Miasta Gliwice 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.0003.6.2022   

 

Dotyczy: Zadań do realizacji w 2022 w dzielnicach Ligota Zabrska 
 i Baildona 

W odpowiedzi na Pani wniosek dostarczony w dniu 07.01.2022 

 w sprawie jw. Wydział Usług Komunalnych informuje, że w 2022 roku 

planujemy realizację następujących zadań na terenie dzielnic Ligota Zabrska 

 i Baildona: 

 

- Planowana jest budowa parkletu bezpośrednio przy granicy dzielnicy Baildona 

u zbiegu ul. Poniatowskiego i Dąbrowskiego w ramach GBO2022r. 

 

- Planowane jest zawarcie umowy na oczyszczanie ławek będących na majątku 

tut. Wydziału w tym m.in. w dzielnicy Baildona. 

 

- Planowana jest budowa nowa wiaty przy ul. Błonie przystanek Ligota Zabrska 

Kopalnia  

 

- Planowana jest realizacja inwestycji pn.: "Budowa oświetlenia na ul. Błonie 

 w Gliwicach”. Planowane rozpoczęcie procesu realizacji na podstawie 

zatwierdzonego projektu nastąpi najwcześniej w 2022r., po  wyłonieniu 

wykonawcy robót w trybie przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień 

publicznych. 

 

- W ramach zadania „Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu 

miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski w 2022r.” planowane 

jest uruchomienie stacji Gliwickiego Roweru Miejskiego w dzielnicach Ligota 

Zabrska i Baildona w lokalizacjach jak w roku 2021. 

 



 

Oprócz zadań inwestycyjnych na terenie dzielnic Ligota Zabrska 

 i Baildona będą prowadzone działania związane z bieżącym utrzymaniem 

oświetlenia ulicznego, stacji napraw rowerów, obiektów małej architektury 

 i miejsc pamięci, czystości na przystankach, opróżniania koszy i pojemników 

na psie odchody, odbioru odpadów komunalnych, ręcznego sprzątania terenów 

zielonych, skarp, chodników i parkingów, i koszenia pasów zieleni wzdłuż 

ścieżek rowerowych będących w administrowaniu Wydziału Usług 

Komunalnych. 

 

Z poważaniem 

Mariola Pendziałek 

Naczelnik Wydziału 

 Usług Komunalnych 

Korespondencja podpisana 

 podpisem elektronicznym 


	odp. 12 ZGM
	odp. 12 UK

