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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.81.2020 

Zarząd Dróg Miejskich odpowiadając na interpelację Pana Radnego 

z dnia 16.07.2020 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie 

realizowanego projektu związanego z budową łącznika ulic Andersa 

z Kozielską wyjaśnia, co następuje: 

1. Kiedy planowany jest ostateczny termin realizacji przedsięwzięcia? 

W chwili obecnej w toku jest procedura uzyskania zezwolenia na realizację 

inwestycji drogowej (decyzji ZRID). 

Pragnę podkreślić, że na terenie Miasta Gliwice jest wiele dróg 

wymagających budowy, przebudowy, remontu, utwardzenia oraz zabiegów 

utrzymaniowych, na co niewątpliwie ma wpływ kondycja finansowa miasta. 

Należy przy tym pamiętać, że priorytetowo są traktowane drogi publiczne 

o największym znaczeniu komunikacyjnym. W związku z powyższym 

trudno określić ostateczny termin realizacji inwestycji w świetle obecnej 

sytuacji związanej z zagrożeniem epidemiologicznym. 

2. Proszę o przedstawienie merytorycznego uzasadnienia do realizacji 

przedmiotowego przedsięwzięcia tj. ewentualne badania dotyczące 

natężenia ruchu etc. 

Przedmiotowe zadanie zostało wdrożone do realizacji w oparciu o zapisy 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uchwała 

Nr XXXVIII/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w centralnej części miasta, obejmującego Centrum 

i Śródmieście miasta, tzw. centralne tereny miasta - którego intencją była 

budowa połączenia ulic Kozielska i Andersa, z uwagi na odległość między 



skrzyżowaniami Andersa/Kozielska - Styczyńskiego i Andersa/Kozielska -

Okulickiego, która wynosi ok. 1,3 km, w celu uzupełnienia układu 

komunikacyjnego. Jednocześnie przedmiotowa droga stanowić będzie 

skomunikowanie nieruchomości gminnych, przeznaczonych w niedalekiej 

przyszłości do sprzedaży, które na chwilę obecną nie posiadają dostępu 

do drogi publicznej. 

Pragnę nadmienić, iż przy projektowaniu drogi wzięto pod uwagę 

jej charakter oraz względy bezpieczeństwa, co skutkuje ograniczeniem 

prędkości do 30 km/h na całym odcinku, wyniesionymi przejściami 

dla pieszych (2 szt.) oraz wyznaczeniem miejsc postojowych w reJome 

szkoły. 

Otrzymują: 

Biuro Rady w miejscu 

2. ZDM Gliwice aa. 


