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Pani Katarzyna Kuczyńska-Budka 

Za pośrednictwem  

Biura Rady Miasta Gliwice 

w miejscu  

nr kor.  ZDM.63607.2019 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.87.2019.MD  
Dotyczy: Zmiany organizacyjne dotyczące gliwickiego woonerfu przy ulicy 
Siemińskiego w Gliwicach (BR.0003.251.2019) 

Odpowiadając na interpelację jw. z dnia 26.09.2019 r., Zarząd Dróg Miejskich 
w Gliwicach (ZDM) informuje, że kwestia potencjalnej likwidacji słupków blokujących 
była już wielokrotnie tematem rozmów pomiędzy przedstawicielami 
tut. Jednostki i Policją. W opinii ZDM zachowanie słupków na obecnym etapie 
funkcjonowania woonerfu należy uznać za zasadne. Ograniczają one ryzyko 
zwiększenia poziomu niekontrolowanego parkowania pojazdów, w żaden sposób 
istotnie nie utrudniając przemieszczania się pieszych, a wręcz ich chronią 
(zastosowanie oznakowania strefy zamieszkania umożliwia pieszym poruszanie się całą 
szerokością ulicy, a słupki blokujące umieszczone są w rozstawie, zapewniającym 
możliwość ich ominięcia przez osobę na wózku inwalidzkim czy osobę prowadzącą 
wózek dziecięcy). W związku z powyższym, w naszej ocenie, pozostawienie słupków 
blokujących nie powoduje realnie niekorzystnego wpływu 
na warunki bezpieczeństwa.  

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że od samego początku głównym 
założeniem czy też zasadniczą ideą powstania analizowanego rozwiązania uspokojenia 
ruchu drogowego było stworzenie projektu woonerfu, 
tj. zaaranżowania przestrzeni miejskiej jako współdzielonej, która po czasie adaptacji 
przez jej użytkowników (m.in. kierowców) może podlegać modyfikacjom, zmianom, 
korektom czy ograniczeniom wskutek uwag, spostrzeżeń, obserwacji bądź 
doświadczeń użytkowników tej przestrzeni czy zarządcy drogi. Takie działania 
są stopniowo wdrażane (zmiana organizacji ruchu z sierpnia bieżącego roku, 
wprowadzająca zakaz ruchu za wyjątkiem dojazdu do posesji, komunikacji zbiorowej, 
rowerów, służb miejskich, TAXI). W przyszłości nie wyklucza się możliwości dokonania 
kolejnych zmian, w tym także likwidacji słupków. 

Z uwagi na funkcjonowanie jednostek typu Areszt Śledczy czy Sąd Rejonowy, 
zastosowanie rozwiązania, zakładającego fizyczne ograniczenie wjazdu pojazdów 
(w tym autobusów) nie jest obecnie rozważane (zastosowanie potencjalnych urządzeń 
blokujących). 

Pragniemy również zaznaczyć, że miasto Gliwice jest otwarte na wszelkiego 
rodzaju nowe inicjatywy zgłaszane przez organizacje pozarządowe. Wydział Kultury 
i Promocji Miasta co roku udziela dotacji na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, na zadania z dziedziny kultury i sztuki. W ramach 
organizowanych konkursów organizacje pozarządowe mogą zgłaszać propozycje 
wydarzeń, które chciałyby zorganizować w różnych przestrzeniach miejskich.  

Z poważaniem 

(-) mgr inż. Anna Gilner 
Dyrektor 

(podpisano elektronicznie) 

 


