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Dotyczy: projektu nasadzeń drzew w mieście. 

w odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia· 1 lutego 2022r. w sprawie projektu 

nasadzeń, Zarząd Dróg Miejskich informuje, iż w dniu 31 stycznia 2022r. 

dokonana została zmiana w formularzu cenowym dotyczącym przetargu na 

„Sadzenie drzew wraz z pielęgnacją nowych i starszych nasadzeń w pasach 

drogowych na terenie miasta Gliwice w sezonie 2022/2023". Powyższa zmiana 

polegała na zmianie ilości niektórych gatunków drzew (np. klon polny), z uwagi 

na brak dostępności tego gatunku na rynku. 

Ponadto informujemy, iż nie są wykonane projekty nasadzeń drzew w mieście na 

najbliższe kilka lat. Przygotowanie takiego dokumentu nie jest możliwe z uwagi 

na fakt, iż nasadzenia drzew w mieście należy „dopasować" do obecnych jak 

również planowanych inwestycji, a także do zmieniających się warunków 

atmosferycznych. Dodatkowo bardzo dynamiczny rynek materiału szkółkarskiego 

powoduje, iż nie jest możliwe planowanie nasadzeń i zamawianie materiału z tak 

dużym wyprzedzeniem. 

Zarząd Dróg Miejskich opracowuje na własne potrzeby (do przetargu) plan 

nasadzeń, który to obejmuje nasadzenia zarówno wynikające z pozyskanych 

decyzji na wycinkę, jak również nasadzenia będące inicjatywą naszej jednostki. 

Dobrym tego przykładem jest odtwarzanie istniejących szpalerów drzew. 

Nasadzenia drzew w każdym miejscu pasa drogowego miasta Gliwice są 

dokładnie analizowane, zarówno pod kątem funkcjonalności, docelowych 

rozmiarów korony drzewa, warunków siedliskowych, a także pod względem 

odporności na tzw. ,,warunki miejskie" czyli m.in. zanieczyszczenia powietrza, 

suszę czy też zasolenie. Dobór gatunkowy drzew odbywa się w oparciu 

o posiadaną wiedzę i doświadczenie. Po obserwacji wykonywanych w ostatnim 

czasie nasadzeń można stwierdzić, iż wykorzystywane przez ZDM gatunki drzew 

bardzo dobrze sprawdzają się w mieście i w przyszłości będą stanowiły cenny 

drzewostan. 
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