
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 

 

ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. +48 32 231 30 41 
Fax +48 32 231 27 25  
boi@um.gliwice.pl  
www.gliwice.eu 
 
Godziny pracy Urzędu 
Miejskiego:  
poniedziałek - środa: 
8:00 - 16:00;  
czwartek: 8:00 - 17:00; 
piątek: 8:00 - 15:00 
 

Zastępca 
Prezydenta Miasta 

 
ul. Zwycięstwa 21 
44-100 Gliwice 
Tel. + 48 32 231 78 22 
Fax  +48 32 231 27 25  
zp1@um.gliwice.pl 

 
 

UK.0003.3.2020 Gliwice, 3.03.2020 r. 
BR.0003.41.2020 

nr kor.  UM.269435.2020/ES  
  

  
Pan Krzysztof Kleczka 

Radny Rady Miasta Gliwice 

 

 odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: UK.0003.3.2020 
otyczy: zaawansowania prac inwestycji miejskich. 

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, co następuje: 

. Budowa remizy strażackiej dla OSP Brzezinka: 

• w dniu 20.02.2020r. na stronie BIP UM Gliwice zostały 

opublikowane wyniki postępowania, 

• po upływie ustawowego okresu na wnoszenie odwołań możliwe 
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będzie zawarcie umowy na prace projektowe, 

• zgodnie z zamówieniem termin zakończenia prac projektowych 

upłynie po 6 miesiącach od daty zawarcia umowy, natomiast 

termin sprawowania nadzorów autorskich nad realizacją robót 

budowlanych – w dniu 15.11.2021r. 

2. Budowa wodnego placu zabaw: 

Obecnie trwają ostateczne uzgodnienia dotyczące lokalizacji wodnego 

placu zabaw. Jedna z rozpatrywanych lokalizacji uwzględnia teren Parku 

Chopina. 

3. Budowa tężni: 

• wykonano: roboty ziemne (wykopy pod fundamenty konstrukcji), 

fundamenty pod konstrukcję tężni i pergoli, zbiornik na solankę, 

instalacje podziemne, 

• rozpoczyna się montaż konstrukcji drewnianej. 

4. Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Toszeckiej do Czechowic: 

• opracowano koncepcję budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż 

ul. Toszeckiej na odcinku od ul. Gajowej do ul. Rekreacyjnej, 

• planuje się wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po zachodniej 

stronie ul. Toszeckiej, w odsunięciu od jezdni o ok 6m, 



 

• dokumentacja projektowa zostanie opracowana na zlecenie 

Zarządu Dróg Miejskich – planowany termin wykonania 

dokumentacji projektowej to 2021r., 

• w załączeniu mapa z oznaczonym przebiegiem planowanych tras 

rowerowych (oznaczono kolorem różowym z czarną przerywaną 

linią); trasy istniejące oznaczono kolorem niebieskim. 

Z poważaniem 

(-) Mariusz Śpiewok 

Zastępca Prezydenta Miasta 
 


