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Radny Rady Miasta Gliwice 

 

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.0003.31.2022   
 

Dotyczy: oświetlenia ulicy Rybnickiej pomiędzy skrzyżowaniem  
z obwodnicą miasta a skrzyżowaniem z ul. Toruńską  
na wysokości przyległych ogródków działkowych. 

 

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie jak wyżej, Wydział 

Usług Komunalnych informuje, że zwróciliśmy się do Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach z prośbą o przekazanie informacji dotyczących 

planów inwestycyjnych we wskazanym rejonie ul. Rybnickiej 

obejmujących przebudowę układu drogowego wraz z budową 

oświetlenia drogowego.  

Z uzyskanych informacji wynika, że obecnie planuje się 

przygotowanie następujących inwestycji dotyczących ul. Rybnickiej: 

1.    Przebudowa i rozbudowa ul. Rybnickiej  na odcinku  

od skrzyżowania z ul. Toruńską do granicy miasta. W III kwartale 

zaplanowano ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji 

projektowej. Na dalsze etapy przygotowania i realizacji tej inwestycji 

nie zaplanowano środków finansowych w WPF w kolejnych latach. 

2.    Połączenie ul. ul. Toruńskiej z ul. Rybnicką i budowa 

połączenia ul. Biegusa  z ul. Rybnicką. Zadanie to obejmuje budowę 

drogi pieszo - rowerowej na odcinku od skrzyżowania 

Rybnicka/Bardowskiego/Żurawia do nowego skrzyżowania  

z ul. Toruńską.  

Ponadto, Zarząd Dróg Miejskich poinformował, że jest na etapie 

przygotowania dokumentacji do złożenia wniosku o zezwolenie  

na realizację inwestycji drogowej. Decyzję ZRID planuje się uzyskać  



 

w drugiej połowie bieżącego roku. W WPF nie zaplanowano środków  

na budowę zadania. W związku z powyższym, możliwa jest ewentualna 

budowa oświetlenia w ramach przygotowywanych inwestycji  

na wnioskowanym odcinku, natomiast nie możemy określić terminu ich 

realizacji. 

Biorąc pod uwagę wyżej wymienione wyjaśnienia Zarządu Dróg 

Miejskich w Gliwicach, informujemy, że zwrócimy się tej Jednostki  

z pismem, że ze względów bezpieczeństwa konieczne jest 

zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia w ramach tych inwestycji.  

Z poważaniem 

Mariola Pendziałek 

Naczelnik Wydziału  

Usług Komunalnych 

/korespondencja podpisana  
podpisem elektronicznym/ 
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