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W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.130.2020.MD  
Dotyczy: budowy ciągu pieszego wzdłuż ulicy Rybnickiej w Gliwicach 

Odpowiadając na interpelację z dnia 08.10.2020 r., z datą wpływu dnia 14.10.2020 
r.,  Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach pragnie uprzejmie poinformować,  
że przygotowane jest opracowanie koncepcji budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż  
ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej do zachodniej części obwodnicy miasta. 

 
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że w obszarze oddziaływania ww. inwestycji 

przewidywana jest realizacja następujących zadań miejskich: 
1. Budowa południowej części obwodnicy miasta na odcinku od ulicy Bojkowskiej do ulicy 

Rybnickiej (przewidywany termin realizacji prac projektowych: 2020-2021 r.). 
2. Połączenie ulicy Toruńskiej z ulicą Rybnicką i budowa połączenia ulicy Biegusa z ulicą 

Rybnicką (przewidywany termin realizacji prac projektowych - 2021 r.). 
3. Koncepcja sposobu zagospodarowania przestrzeni tzw. ulicy Noworybnickiej  

m.in. w zakresie poprowadzenia ścieżki pieszo-rowerowej (nadzór nad inwestycją: 
Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gliwicach). 

4. Przebudowa/rozbudowa ulicy Rybnickiej (wykonanie koncepcji programowo-
przestrzennej wraz z propozycją rozwiązań drogowych w odniesieniu do możliwości 
uruchomienia terenów inwestycyjnych zlokalizowanych wzdłuż ww. ulicy). 

 
W związku z powyższym, zasadnym jest aby wykonanie kompletnej dokumentacji 

budowlano-wykonawczej dla inwestycji budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż  
ul. Rybnickiej było skorelowane, skoordynowane z zadaniami określonymi w punktach 1-4.  

 
Co więcej, należy zauważyć, że istotną przeszkodą w realizacji normatywnego ciągu 

pieszego na wskazanym przez Panów odcinku stanowi węzeł autostradowy, znajdujący się 
w administrowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, który to organ 
musiałyby wyrazić wolę przebudowy zarządzanego przez siebie układu drogowego lub 
zamiar budowy nowej infrastruktury drogowej (np. kładki nad autostradą A4). 

 
W świetle powyższych okoliczności, mając jednocześnie na względzie liczbę 

realizowanych i planowanych zadań inwestycyjnych miasta o duży priorytecie i ważności 
oraz znaczącym nakładzie finansowym (m.in. budowa zachodniej części obwodnicy miasta 
na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Okulickiego czy przebudowa układu drogowego  
po południowej stronie dworca PKP w związku z budową Centrum Przesiadkowego  
w Gliwicach), pragnę poinformować, że w chwili obecnej nie planuje się budowy ciągu 
pieszego (pieszo-rowerowego) wzdłuż ul. Rybnickiej na odcinku od ul. Toruńskiej (stacja 
paliw Shell) do zachodniej części obwodnicy miasta (pozostały odcinek, gdzie istniałaby 
możliwość realizacji połączenia z terenem wewnętrznym CH Auchan znajduje się poza 
kompetencją tut. Jednostki).  
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Anna Gilner 

ZDM.054.130.2020.MD Gliwice, 27.10.2020  


