
Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach 

ZDM.46.45.2019.DW Gliwice, 30.01.2019 

ZDM.054.11.2019 

BR.0003.12.2019 

 
KRZYSZTOF KLECZKA 

RADNY RADY MIASTA GLIWICE 

nr kor.  ZDM.5664.2019/DW  

 
W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.46.45.2019.DW  
 

Dotyczy: montażu sygnalizacji ostrzegawczej lub progów zwalniających 
w ciągu ulicy Strzelniczej 

 

Odpowiadając na zapytanie z dnia 04.01.2019 r. dotyczące poprawy 

bezpieczeństwa pieszych na przejściu zlokalizowanym w ciągu ulicy Strzelniczej 

na wysokości ulicy Wiązowej Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje,  

że w ciągu ul. Strzelniczej obowiązuje od kilku lat ograniczenie prędkości  

do 40 km/godz. Ograniczenie to ma na celu spowolnienie ruchu pojazdów, a tym 

samym poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych, a w szczególności dzieci 

zmierzających do pobliskich placówek oświatowych. 

Zaproponowany przez Pana montaż aktywnego przejścia dla pieszych jest 

stosowany przez tut. Jednostkę na ulicach, gdzie występują m.in. zdarzenia 

drogowe z pieszymi na przejściach dla pieszych. Takie rozwiązania wprowadzono 

w ciągu ulicy Dworcowej (przy skrzyżowaniu z ulicą Dolnych Wałów). Natomiast  

w omawianym przypadku po przeprowadzonej analizie zdarzeń drogowych  

na podstawie bazy danych, którą dysponuje tut. Jednostka stwierdzono,  

iż na przedmiotowym przejściu dla pieszych nie wystąpiło żadne zdarzenie  

z udziałem pieszego. Mając na uwadze powyższe argumenty, Zarząd Dróg 

Miejskich w Gliwicach informuje, iż obecnie nie przewiduje wprowadzenia 

proponowanego rozwiązania, tj. aktywnego przejścia dla pieszych we wskazanej 

lokalizacji pasa drogowego ul. Strzelniczej w Gliwicach. 

Dodatkowo odnosząc się do kwestii progów zwalniających, tutejsza 

Jednostka informuje, że zgodnie z przepisami ujętymi w załączniki nr 1-4  

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie 

„szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  

na drogach” niedopuszczalnym jest umieszczanie progów zwalniających  

w odległości mniejszej niż 30 [m] od przejścia dla pieszych.  

Ponadto, na terenie miasta Gliwice ulica Strzelnicza jest drogą powiatową 

pełniącą ważną funkcję komunikacyjną tj. łączącą drogę krajową  

r.  



Kopia: 

- ZDM Gliwice aa. (sprawę prowadzi Dariusz Wnuk tel. 32-300-86-81). 

nr 78 tzn. ulicę Tarnogórską z drogą wojewódzka 901 tzn. ulicą Toszecką. Należy 

nadmienić, także iż przepisy ww. Rozporządzenia uniemożliwiają montaż progów 

zwalniających na ulicach, na których kursuje komunikacja autobusowa.   

Wobec powyższego, spełnienie Pana wniosku dotyczącego umieszczenia 

progu zwalniającego przy przejściu dla pieszych zlokalizowanym w okolicy 

Kościoła tzn. w ciągu ulicy Strzelniczej (pomyłkowo opisanej w interpelacji, jako 

ulica Graniczna) byłoby sprzeczne z obowiązującymi przepisami, a zatem ZDM  

w Gliwicach nie przewiduje jego montażu.  

 

Z poważaniem 

(-) mgr inż. Anna Gilner 

Dyrektor 

(podpisano elektronicznie) 

 


