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Dotyczy: organizowania akcji ulicznych na płycie gliwickiego Rynku, 
po zakończeniu przebudowy. 

 

Odpowiadając na wniosek w tematycznej sprawie informuję, 

iż dokumentacja projektowa zadania pn. „Przebudowa płyty Rynku 

w Gliwicach” była uzgadniana m.in. pod kątem organizowanych imprez 

oraz akcji ulicznych. Powyższe konsultowano z Radnymi Rady Miasta 

Okręgu Śródmieście oraz Radą Dzielnicy Śródmieście, jak również 

odpowiednimi wydziałami Urzędu Miejskiego. Proponowane zmiany 

będą wymagały innego ustawienia sceny podczas wydarzeń na Rynku 

oraz rozmieszczenia domków handlowych w ramach Jarmarku, 

jednakże zmiana wpłynie korzystnie na zagospodarowania tego 

miejsca. 

Ponadto należy zauważyć, iż przed modernizacją na Rynku było 

8 drzew, natomiast będzie ich docelowo 11, dodatkowo pojawią się 

dwie rabaty z krzewami. Rabaty mieszczą się w pasie ciemnej kostki 

granitowej. Wobec powyższego, nowo zagospodarowana roślinność 

i urządzenia małej architektury nie spowodują ograniczenia organizacji 

imprez na Rynku.  

Reasumując informuję, iż : 

Ad. 1. i Ad. 2. Organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

oraz Jarmarku Bożonarodzeniowego na płycie Rynku zależy od woli 

organizatora wydarzenia, przy czym będzie ona możliwa w nieznacznie 

zmienionym układzie. 
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Ad. 3. Organizacje non-profit, wyrażające chęć zorganizowania akcji 

ulicznej na płycie Rynku występują do Zarządu Dróg Miejskich, 

przedstawiając opis planowanego wydarzenia. Każde tego typu podanie 

rozpatrywane jest indywidualnie, a decyzja jest zależna od wielu 

okoliczności, np. usytuowania kawiarenek, wystaw czy innych 

wcześniej zaplanowanych wydarzeń, a także dotychczasowych 

doświadczeń związanych z danym organizatorem. 

 

Z poważaniem 

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

Mariusz Śpiewok 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDM (Katarzyna Polak, tel. 32 300 86 55) – aa. 


