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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.41.2020.JCS 

Zarząd Dróg Miejskich odpowiadając na interpelację Pani Radnej z dnia 

17.04.2020 r. przedkłada następujące informacje: 

1. Jeśli chodzi o systematykę dróg, którą statuuje ustawa o drogach 

publicznych należy zauważyć, że w świetle art. 7 ust. 1 ustawy 

o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470) ,,do dróg 

gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone 

do innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących 

miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg wewnętrznych" , a w ust. 2 

„zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały 

rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu". 

Niewątpliwą cechą jest dostępność danej drogi, którą charakteryzuje 

gęstość połączeń danej drogi z innymi drogami przez skrzyżowania dróg 

oraz zakres dostępu do drogi przez zjazdy. Dodatkowo nieruchomości 

winny stanowić własność Gminy Gliwice. 

2. W chwili obecnej procedura zaliczenia ulicy Wazów do kategorii dróg 

publicznych gminnych została wstrzymana. W związku ze zmianami 

organizacyjnymi w zakresie zarządzania drogami od 2019 roku nasza 

jednostka zarządza drogami publicznymi jak i wewnętrznymi. Na chwilę 

obecną ul. Wazów stanowi dojazd do kilkunastu budynków 

jednorodzinnych, w związku z powyższym może pozostać drogą 

wewnętrzną w utrzymaniu ZDM. 



3. Ulica Pana Twardowskiego została zaliczona do dróg publicznych 

gminnych na mocy Uchwały Nr XI/195/2011 Rady Miejskiej 

w Gliwicach z dnia 25 sierpnia 2011 r. W świetle cech przytoczonych 

powyżej ulica ta wpisuje się w kategorię dróg publicznych, jako droga 

łącząca dwie drogi publiczne gminne - ul. Kosmonautów 

z ul. Piaskową. 

4. Na lata 2020 i 2021 nie planuje się na terenie dzielnicy Łabędy zmiany 

kategorii dróg. 

Otrzymują: 

1. BR. 

2. ZDM Gliwice aa. 


