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PANI 
AGNIESZKA FILIPKOWSKA 

Radna Rady Miasta Gliwice 

 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.0003.5.2023 
 

dotyczy:  poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 
                doświetlenie i inne 

 

 

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 10.01.2023r w sprawie 

doświetlenia oraz poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych,  

informujemy co następuje. 

W kwestii poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych 

Zarząd Dróg Miejskich w bieżącym roku w ramach dofinasowania  

z CUPT planuje wykonanie wyniesień 10 przejść dla pieszych  

w następujących lokalizacjach: ul. Okrzei (3 przejścia przy posesjach 

nr 20, 23, 27), ul. Dubois (przy posesji nr 22), ul. Elsnera (przy posesji 

nr 25-29), ul. Orląt Śląskich (przy posesji nr 25), ul. Sienkiewicza (przy 

posesji nr 9), ul. Królowej Bony (przy posesji nr 6), ul. Gierymskiego 

(przy posesji nr 7), ul. Beskidzka (przy posesji nr 18a). Ponadto  

w ramach bieżącego utrzymania oznakowania oraz współpracy m.in.  

z Policją prowadzone są dodatkowe czynności mające na celu poprawę 

bezpieczeństwa ruchu w rejonie przejść dla pieszych  

(np. wprowadzenie dodatkowego oznakowania czy umieszczania 

znaków na tle fluorescencyjnym). 

Wydział Usług Komunalnych w bieżącym roku w ramach 

Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego planuje wykonanie doświetlenia  

3 przejść dla pieszych znajdujących się przy ul. Daszyńskiego tj. przy 

Cukierni Marysieńka, przy drodze serwisowej koło wjazdu  

na autostradę oraz przy ul. Ceramików.  W przypadku pozostałych 

przejść dla pieszych Miasto nie ma planów inwestycyjnych związanych 

z ich doświetleniem. Jednocześnie informujemy, że Wydział Usług 



 

Komunalnych posiada kilka gotowych projektów wraz z pozwoleniem 

na budowę dot. budowy oświetlenia ulicznego z uwzględnieniem 

doświetlenia przejść dla pieszych. Realizacja tych projektów jest 

uzależniona od pozyskania środków zewnętrznych. Ponadto 

informujemy, że w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury 

oświetleniowej w rejonie przejść dla pieszych prowadzone  

są następujące czynności związane z poprawą bezpieczeństwa:  

wymiana źródeł światła na inne o większej mocy, regulacja położenia 

opraw i źródeł światła, montaż dodatkowych opraw oświetleniowych  

na istniejących słupach oświetlenia ulicznego - w zależności  

od możliwości technicznych. 

Zwracamy również uwagę na to, że zwiększająca się liczba 

potrąceń na przejściach dla pieszych nie zawsze związana jest  

z brakiem infrastruktury drogowej przy przejściach dla pieszych. 

Przyczyną wypadków jest bardzo często niefrasobliwość pieszych, 

którzy wiedząc, że mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych, bez 

zastanowienia wchodzą na jezdnię, często nie dając szansy 

kierującemu pojazdem na właściwą reakcję.  

 

 

Z poważaniem 

Mariola Pendziałek 

Naczelnik Wydziału  
Usług Komunalnych 

/korespondencja podpisana  
podpisem elektronicznym/ 

 

 

 

 
 
 
 


