
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 

Otrzymują: 
1. Adresat.
2. Biuro Rady Miasta aa.
3. ZDM Gliwice aa.  

Pan Gabriel Bodzioch 

Radny Rady Miasta Gliwice 

za pośrednictwem 

Biura Rady Miasta 

w miejscu 

nr kor.  ZDM.7749.2022 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM-AB.054.20.2022.MD 

Odpowiadając na wniosek Pana Radnego z dnia 26.01.2022 r. w sprawie planów 
dotyczących remontu nawierzchni ulicy Chorzowskiej w Gliwicach, uprzejmie informuję, 
iż w dniu 11.01.2022 r. Zarząd Dróg Miejskich przesłał do Pana Radnego za pośrednictwem 
poczty elektronicznej (gabrielbodzioch@gmail.com) dokument zatytułowany „Informacja 
dla Radnych w zakresie inwestycji na rok 2022”, gdzie dla Dzielnicy Baildona w punkcie 1 
na stronie nr 7 widnieje następująca informacja w tym zakresie: 

1. Wykonanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego dla zadania:
„Zagospodarowanie pasa drogowego ul. Chorzowskiej w Gliwicach z wykorzystaniem
terenu po nieczynnym torowisku tramwajowym"

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).

Informacja o ww. zadaniu została również przesłana do Pana Radnego w 2021 r.  w 
ramach analogicznego dokumentu – korespondencja nr ZDM-ID.480.22021.JD z dnia 
02.03.21 r. wysłana na adres elektroniczny z dniem 04.03.2021 r. 

Aktualnie projektanci rozwiązują przeszkodę, która związana jest z koniecznością 
zapewnienia właściwego sposobu odprowadzenia wód opadowych z terenu inwestycji 
drogowej oraz obszarów przylegających. Istniejąca kanalizacja deszczowa jest 
niewystarczająca na ten cel. Poszukiwane są rozwiązania techniczno-ekonomiczno-
własnościowe, które pozwolą na znalezienie optymalnego rozstrzygnięcia w tej materii. 
Niniejsze stanowi istotny problem projektowy. Mając na uwadze powyższe, nie wyklucza się 
założenia, że przygotowywana obecnie dokumentacja projektowa wymagać będzie 
sporządzenia dodatkowych opracowań, co z pewnością wpłynie na termin realizacji 
projektu. Obecny stan wiedzy nie pozwala w sposób jednoznaczny na określenie czy 
wskazany termin ukończenia dokumentacji (06.22 r.) będzie datą końcową. 

    Anna Gilner 
  Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich 

       /podpisano elektronicznie/ 
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