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W odpowiedzi na interpelację z dnia 5 grudnia 2018 r. dotyczącą 
konsekwencji likwidacji 10-15 miejsc postojowych w centrum Gliwic oraz 
w odniesieniu do zapisów zawartych w ww. piśmie Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach informuje: 

1. W momencie nie włączenia obszaru Placu Inwalidów Wojennych  
do systemu identyfikacji wolnych miejsc parkingowych istnieje ryzyko 
utraty współfinansowania rozbudowy systemu. Dodatkowo trzeba 
zaznaczyć, że zakres zadania w tym rozbudowa systemu identyfikacji 
wolnych miejsc parkingowych był analizowany przez Urząd 
Marszałkowski na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Na tym 
etapie jednym ze wskaźników potwierdzających wykonanie zadania 
jest budowa systemów zgodnie z ww. wnioskiem. Jednocześnie 
informujemy, iż podczas przebudowy Placu Inwalidów Wojennych w 
sposób budowlany w roku 2012 (innym rodzajem kostki) została 
wydzielona jezdnia oraz obszary przeznaczone pod parkowanie 
pojazdów. W związku z powyższym, a także z uwagi  
na przepisy dotyczące szerokości stanowisk postojowych, jezdni 
manewrowej, itd., parkowanie na Placu Inwalidów Wojennych musiało 
zostać wyznaczone jako prostopadłe (po prawej stronie) oraz 
równoległe (po lewej stronie). Nowa organizacja ruchu, której celem 
było uporządkowanie nieregularnego do tej pory parkowania 
pojazdów, zwiększyła także swobodę przejazdu oraz częściowo 
zmieniła charakter placu znajdującego się w obszarze Starego Miasta  
na bardziej przyjazny wszystkim użytkownikom ruchu. 

2. W ramach bieżącego utrzymania dróg czy inwestycji tut. Zarząd 
podejmuje działania mające na celu zwiększenie liczby miejsc 
postojowych m.in. w centrum miasta. W bieżącym roku został 
zbudowany parking w ciągu ul. Dworcowej w pobliżu skrzyżowania  
z ul. Dolnych Wałów (na ok. 28 pojazdów). Dodatkowo przy budowie 
DTŚ został zbudowany parking na ok. 130 pojazdów między  
ul. Zwycięstwa, a ul. Dworcową. Ponadto przy ulicy Dunikowskiego 
powstał parking wielopoziomowy, jednakże, inwestycja ta nie była 
prowadzono na wniosek Zarządu. Należy również zaznaczyć,  



że instalowany system identyfikacji wolnych miejsc parkingowych ma 
za zadanie ograniczenie ruchu kołowego oraz czasu poszukiwania 
wolnego miejsca parkingowego, ponieważ tablice świetlne będą 
wcześniej informować kierowców o dostępności wolnych miejsc 
na konkretnej ulicy. 

Z poważaniem 
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