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Odpowiadając na wniosek BR.0003.295.2022 z dnia 04.05.2022 r. 

w sprawie jak w nagłówku informuję, że: 

Ad. 1. Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach w ramach bieżącego 

utrzymania infrastruktury drogowej na terenie miasta Gliwice dokonał 

niezbędnych najpilniejszych napraw na ul. Cichej, polegających 

na usunięciu największych deformacji jezdni i poboczy, co poprawiło 

bezpieczeństwo korzystania z istniejącej infrastruktury drogowej ww. ulicy. 

Ad. 2. Powyżej wymienione prace zostały wykonane w kwietniu br. 

Ad. 3. Kapitalny remont ul. Cichej znajduje się na liście propozycji 

remontowych przewidzianych do realizacji w latach następnych. 

Nadmienić jednocześnie należy, że na terenie Miasta Gliwice jest 

wiele dróg wymagających przebudowy, remontu, utwardzenia oraz 

zabiegów utrzymaniowych i nie jest możliwe jednoczesne zadośćuczynienie 

wszystkim wpływającym postulatom dotyczącym modernizacji 

infrastruktury drogowej. Ponadto w związku z pogarszającą się kondycją 

finansową Miasta zakres inwestycji w infrastrukturę drogową może 

być ograniczony. Należy przy tym pamiętać, że priorytetowo są traktowane 

drogi publiczne o największym znaczeniu komunikacyjnym. 

Ponadto wprowadzane Polskim Ładem drastyczne obniżenie 

dochodów samorządów prowadzi do konieczności rezygnacji z wielu 

wcześniej planowanych zadań i inwestycji. Konieczne cięcia wydatków nie 

pozwalają również na wprowadzenie nowych przedsięwzięć do Wieloletniej 

Prognozy Finansowej do realizacji w kolejnych latach, w związku z tym 

bardzo dużym wyzwaniem będzie realizacja dotychczas planowanych 

inwestycji. 

Jedynym możliwym źródłem finansowania przyszłych nowych 

inwestycji, mogą być środki zewnętrzne. Możliwość ich pozyskiwania stoi 



niestety pod znakiem zapytania. Konflikt polskiego rządu z Komisją 

Europejską doprowadził do blokady środków unijnych a pula środków 

Funduszu Inwestycji Strategicznych Polskiego Ładu nie rekompensuje 

nawet połowy wskazanych powyżej ubytków w dochodach Miasta. Ponadto 

decyzje co do wyboru projektów, które otrzymają dofinansowanie opierają 

się na niejasnych i nieobiektywnych kryteriach a terminy naborów 

oraz pula dostępnych środków stale ulega zmianie. 

Informuję jednocześnie, że ewentualnie pojawiające się uszkodzenia 

nawierzchni jezdni zagrażające bezpieczeństwu ruchu będą sukcesywnie 

usuwane w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej 

na terenie Miasta Gliwice.  
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