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nr kor.  CRG.12402.2020  
 Pan 

 Jacek Trochimowicz 
Radny Rady Miasta Gliwice 

 

 

W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: CRG.600.8.2020 
Dotyczy: odpowiedz na interpelacje radnego w sprawie szkolenia wojsk 
w Gliwicach z dnia 27 sierpnia 2020r. 

 
Szanowny Panie  
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku  
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 461 z późn. zm.) w szczególności artykuł pierwszy i drugi określa udział 
administracji państwowej w zakresie obrony Ojczyzny.  
 Jednostki wojskowe gliwickiego garnizonu realizują zadania bojowe  
i szkoleniowe w ramach utrzymania gotowości bojowej oraz zapewnienia 
bezpieczeństwa Państwa, w tym bezpieczeństwa mieszkańców Gliwic.  

Współpraca Zarządu Miasta Gliwice z jednostkami wojskowymi odbywa 
się poprzez Dowódcę Garnizonu Gliwice na zasadach określonych  
w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 roku w 
sprawie utworzenia, przekształcenia i zniesienia garnizonów oraz określenia 
zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców (Dz. U. 2013 
r. poz. 1118), w szczególności określa to § 2 pkt 1, ppkt 5, 10 
 i 19. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami jednostki Sił Zbrojnych RP nie 
muszą informować organów administracji rządowej i samorządowej co do 
czasu, miejsca prowadzonego szkolenia i ćwiczeń. Jedynie przejazd przez 
teren miasta kolumn wojsk, pojazdów ponadgabarytowych lub przewozu 
materiałów niebezpiecznych uzgadniane jest z właściwymi administratorami 
tras drogowych, kolejowych i wodnych  poprzez Wojskową Komendę 
Transportu.   

Biorąc pod uwagę specyfikę oraz wymogi stawiane przed żołnierzami 
gliwickich spadochroniarzy i komandosów sporadyczne przypadki zbytniego 
hałasowania przez wojskowe statki powietrzne powinny być odbierane jako 
element podnoszący bezpieczeństwo mieszkańców Gliwic.  
Tylko dobrze wyszkoleni żołnierze zapewnią w razie potrzeby należytą obronę 
społeczeństwa polskiego jak i miasta Gliwice.  

Z poważaniem 
Prezydent Miasta Gliwice 

Adam Neumann 
 

(podpis elektroniczny) 


