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1. Wprowadzenie 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą prawną opracowania „Raportu z wykonania w okresie 2019-2020 Programu 

Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020" jest art. 18 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021, poz. 1973 z późn. zm.).  

Wykonując ustawowy obowiązek wynikający z zapisu art.17 ust.1 ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska z dnia       27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2021 r., poz. 1973 z późn. zm.) 
Prezydent Miasta Gliwice w 2020 roku przygotował dokument pn. „Program ochrony 

środowiska dla miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który został przyjęty uchwałą Rady 

Miasta w Gliwicach nr XXII/547/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.  

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi w cyklach dwuletnich powinny być opracowywane 

Raporty z wykonania Programu (ocena realizacji planu operacyjnego, ocena mierników, 

efektywności Programu). 

Zgodnie z tym artykułem Prezydent Miasta Gliwice wykonuje Raport i przedstawia go 

Radzie Miasta. Jednocześnie Raport należy przekazać do organu wykonawczego 

Województwa Śląskiego. 

Niniejszy dokument stanowi pełny raport i obejmuje okres dwóch ostatnich lat 2019 

i 2020. 

W dalszej części dokumentu wprowadzono skrót: "Raport...” 

 

2. Zawartość dokumentu  

Polityka ochrony środowiska na poziomie miasta to stworzenie warunków do działań 

związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem, czyli takim rozwojem, 

który będzie zarówno rozwojem gospodarczym, ekonomicznymi i ekologicznym. Obecnie 
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2021, 

poz. 1973 z późn. zm.) jest ona prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów 
i dokumentów programowych oraz za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska.  

Program ochrony środowiska ma za zadanie: 

• wyznaczanie ram dla późniejszych przedsięwzięć, realizowanych w zakresie innych 

programów sektorowych województwa, 

• zapewnienie efektywnego i sprawnego wykorzystania środków finansowych na 

działania, wskazane w Programie, 

• wsparcie w pozyskiwaniu środków na realizację zadań środowiskowych przez 

jednostki samorządowe.  

Przy zastosowaniu wielu kryteriów środowiskowych, społecznych i gospodarczych w czasie 

opracowywania „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020” 
dokonano wyboru priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych, w zakresie poszczególnych 

komponentów środowiskowych, były to między innymi: 

− Klimat i powietrze, 

− Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa, 

− Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

− Ochrona przyrody, 

− Klimat akustyczny, 

− Oddziaływanie pól elektromagnetycznych, 

− Zasoby geologiczne, 



RAPORT Z WYKONANIA W OKRESIE 2019-2020 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2016-2020 

6 
Eko – Team Konsulting, email: biuro@eko-team.com.pl 

− Przeciwdziałanie poważnym awariom 

− Gleby, 

− Działania edukacyjne, 

− Adaptacja do zmian klimatu i nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

− Działania edukacyjne, 

− Monitoring środowiska. 

W zakresie większości dziedzin środowiskowych w Programie ochrony środowiska 

sprecyzowano konkretne zadania do realizacji.  

Celem niniejszego Raportu jest określenie czy zaplanowane zadania na lata 2019 i 2020 

zostały zrealizowane i czy zostały osiągnięte efekty ekologiczne. 

W związku z tym w dalszej części opracowania w zestawieniach tabelarycznych 

zobrazowano, jak przebiegała realizacja planowanych zadań w wyznaczonym 

czasookresie.  

W Programie Ochrony Środowiska na szczeblu miasta na prawach powiatu 

w harmonogramach realizacji zadań wyszczególnia się dwie grupy zadań: 

• Zadania własne – realizowane bezpośrednio przez Miasto Gliwice, ich realizacja jest 

związana bezpośrednio z wkładem finansowym Miasta oraz środkami pozyskanymi 

z zewnątrz,  

• Zadania monitorowane – realizowane przez jednostki takie jak Komunikacyjny 
Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gliwicach, Park Naukowo-Technologiczny 

„Technopark Gliwice” Sp. z o.o., Zarząd Budynków Miejskich I Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Gliwicach Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w 

Gliwicach, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, Jednostkę Wojskową 
w Gliwicach, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Gliwicach, 

Nadleśnictwo Rudziniec i Brynek, a także przedsiębiorców czy mieszkańców.  

Biorąc pod uwagę fakt, iż w Programie Ochrony Środowiska pojawiają się zadania należące 

do każdej z dwóch wymienionych wyżej grup dane do opracowania niniejszego Raportu 

pochodzą nie tylko z Miasta Gliwice i jego jednostek, ale także z instytucji wymienionych 
na listach przedsięwzięć przewidzianych do realizacji, jako jednostki odpowiedzialne za ich 

wykonanie.  

W tym celu autorzy niniejszego „Raportu…” wyspecyfikowali pisemne prośby o udzielenie 

informacji do jednostek mających wpływ na realizację poszczególnych zadań, a uzyskane 

informacje zostały wykorzystane w Raporcie z realizacji zadań zapisanych w Programie 

Ochrony Środowiska w częściach dotyczących zadań monitorowanych. 

 

3. Kierunki działań i stopień ich realizacji w latach 
2019-2020 

Kierunki działań i zadania zaplanowane na lata 2019 i 2020 zostały zapisane w „Programie 

Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020, który został przyjęty uchwałą 

Rady Miasta w Gliwicach nr XXII/547/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku.  

Program ten obejmuje zadania, które planowano do zrealizowania w okresie lat 2016-

2020.  
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Poniższa część opracowania wskaże: 

• analizę realizacji przedsięwzięć planowanych w „Programie…” na lata 2019-2020, 

• ocenę stopnia realizacji planowanych celów ekologicznych, 

• ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem - 

jeśli taka wystąpi, 

• analizę efektywności programu w oparciu o analizę wskaźnikową - jako monitoring 

realizacji „Programu…”, 

• stan realizacji zadań ciągłych takich jak edukacja ekologiczna, które powinny być 

prowadzone w ciągu całego okresu realizacji „Programu…”. 

 

W poniższych zestawieniach w formie tabelarycznej zaprezentowano, w jakim zakresie w 
latach 2019-2020 realizowane były cele zapisane w Programach Ochrony Środowiska dla 

Miasta Gliwice. 
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3.1. Klimat i powietrze atmosferyczne   

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Poprawa jakości powietrza na obszarze miasta Gliwice, związana z realizacją kierunków działań naprawczych 

Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność́ energetyczną z nowoczesnymi technologiami 

ZADANIA WŁASNE  

Wdrożenie obecnego programu ochrony powietrza wraz z weryfikacją zakładanych efektów. 

Planowane działania Podjęte działania 

Stan realizacji 

Ograniczanie niskiej emisji * 

 

Zadanie wymienione w 

Programie ochrony Środowiska 

uwzględniało również w 

poprzednich latach Program 

Ograniczenia Niskiej Emisji – 
edycję pilotażową, który był 

realizowany w latach 2017-

2018 przy udziale środków 

WFOŚiGW 

 

2019 rok 2020 rok 

Program dotacji celowej na pokrycie kosztów zmiany 

systemów grzewczych - w ramach tego programu 

dotowane były inwestycje polegające na likwidacji 

palenisk węglowych i przejście na ekologiczny system 

grzewczy (dotowane były piece węglowe i piece na 

biomasę z automatycznym załadunkiem paliwa, 

spełniające wymagania klasy 5 w zakresie emisji wg 
normy PN-EN 303-5:2012, piece gazowe, 

elektryczne, olejowe i podłączenia do PEC). 

W ramach programu dotacji celowej na pokrycie 

kosztów zmiany systemów grzewczych w roku 2019 

złożono 535 wniosków, z czego wypłacono 492 

dotacji. 

Kwota dofinansowania z budżetu Miasta Gliwice w 

roku 2019 wyniosła 4 222 291,00 zł, łączna liczba 

dofinansowanych lokali wynosiła 1128. 

Program dotacji celowej na pokrycie kosztów 
wybranych instalacji odnawialnych źródeł energii 

(OZE) - w ramach tego programy dotowane były 

inwestycje polegające na montażu pomp ciepła, 

kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę z 

automatycznym załadunkiem paliwa, spełniające 

wymagania klasy 5 w zakresie emisji wg normy PN-

EN 303-5:201 

W ramach programu dotacji celowej na pokrycie 

kosztów zmiany systemów grzewczych w roku 2020 

złożono 411 wniosków, z czego wypłacono 405 

dotacji. 

Kwota dofinansowania z budżetu Miasta Gliwice w 

roku 2020 wyniosła 2 163 069,00 zł, łączna liczba 

dofinansowanych lokali wynosiła 512. 

W ramach programu dotacji celowej na pokrycie 

kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w roku 2020 udzielono 29 dotacji, a 

łączna kwota dofinansowania z budżetu miasta 

wynosiła 168 000,00 zł. 

W okresie raportowanym 

wymieniono: 

w 2019 - 1128 źródeł ciepła;  

w 2020 - 512 źródła ciepła;  

zamontowano 59 instalacji 

OZE. 
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W ramach programu dotacji celowej na pokrycie 

kosztów wybranych instalacji odnawialnych źródeł 

energii (OZE) w roku 2019 udzielono 30 dotacji, a 

łączna kwota dofinansowania z budżetu miasta 

wynosiła 140 033,00 zł. 

Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych przy 

ul. M. Płażyńskiego w 

Gliwicach 

W okresie raportowanym 2019-2020 nie realizowano zadania.  Brak realizacji. 

Uwzględnienie w planach rozwoju transportu działań́ mających wpływ na jakość́ powietrza, poprzez m.in. upłynnienie ruchu pojazdów, budowę̨ obwodnic oraz wprowadzanie 

ograniczeń́ w ruchu pojazdów ciężkich na drogach miast. 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Budowa obwodnicy dzielnicy 

Ostropa 

W okresie raportowanym 2019-2020 nie realizowano zadania. W 2021 planowana była aktualizacja 

dokumentacji projektowej, realizacja w zależności od pozyskania dofinansowania to lata 2023/24. 
Brak realizacji. 

Przebudowa skrzyżowania ulic 

Dworcowa - Dolnych Wałów - 

Jana Pawła II - Mikołowska - 

X. Dunikowskiego 

Zrezygnowano z uwagi na brak możliwości odwodnienia tego terenu bez ingerencji w kanał Ostropki. Zrezygnowano z realizacji. 

Budowa połączenia ul. 

Tarnogórskiej z ul. Na Piasku 
Zrezygnowano z realizacji zadania.  Zrezygnowano z realizacji. 

Budowa mostu nad rzeką 

Kłodnicą w ciągu ul. 

Dworcowej 

Zadanie zrealizowane w 2017 roku Zadanie zrealizowano. 

Połączenie ulicy T. 

Chałubińskiego z ul. 

Tarnogórską 

W 2019 roku wykonano projekt budowlano – 
wykonawczy i w listopadzie złożono wniosek o 

wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej – koszt 27 819 zł. 

W 2020 roku nie realizowano zadania. 
Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Budowa południowej części 

obwodnicy miasta od ul. 

Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej 

W 2019 roku wykonano wycinkę zieleni, roboty 

ziemne wraz z usunięciem kolizji urządzeń 

znajdujących się w drodze; kanalizację deszczową 

wraz ze zbiornikami retencji kanałowej oraz przejazd 

kolejowy. Częściowo wykonano nawierzchnie 

asfaltowe bez warstwy ścieralnej. W ramach 
przebudowy ul. Okrężnej wykonano: roboty ziemne 

W 2020 roku wybudowano odcinek trasy w nowym 

śladzie biegnący od ronda na ul. Bojkowskiej do 

skrzyżowania z ul. Okrężną, rozbudowano istniejący 

odcinek ul. Okrężnej do ul. Pszczyńskiej z 

wybudowaniem ronda i rozbudową dróg 

stanowiących dojazdy do terenów przemysłowych 
po południowej stronie obwodnicy. Drogę 

Zadanie w trakcie realizacji. 
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wraz z usunięciem kolizji urządzeń znajdujących się 

w drodze; kanalizację deszczową oraz rozpoczęto 

budowę ronda, przebudowano wjazdy na posesje 

prywatne, wybudowano drogę rowerową oraz 
chodniki. Zadanie było kontynuowane w 2020 roku. 

Koszt w 2019 roku wyniósł 26.526.897,61 zł. 

wybudowano jako jednojezdniową z 2 pasami ruchu, 

wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem 

drogowym. Wzdłuż obwodnicy wybudowano ciąg 

pieszy i rowerowy oraz zamontowano systemy 
monitoringu ruchu – kamery monitoringu, stacje 

pogodowe, ekrany. Wybudowano przejazd kolejowy 

na torze bocznicy kolejowej Kopalni Węgla 

Kamiennego Sośnica. Koszt w 2020 roku to 

34.340.836,06 zł. 

Zadanie przewidziane do dalszej realizacji w latach 

2021-2025. Planowana budowa odcinka od ul. 

Rybnickiej do ul. Okrężnej. 

Połączenie ul. Toruńskiej z ul. 

Rybnicką i budową połączenia 
ul. Biegusa 

z ul. Rybnicką 

W 2019 i w 2020 roku nie realizowano zadania - przesunięto na kolejne lata. Brak realizacji. 

Budowa ul. Andromedy na 

odcinku od ul. Toszeckiej do 

ul. Pionierów 

Zrezygnowano z realizacji zadania.  Zrezygnowano z realizacji. 

Budowa mostu nad rzeką 

Kłodnicą w ciągu ul. 

Wrocławskiej 

Zakończono prace projektowe w 2019 roku. 

Poniesione koszty 70.848,00 zł. 

W 2020 roku wykonano roboty wykończeniowe na 

obiekcie mostowym – balustrady i chodniki, 

nawierzchnie chodników, odcinki nawierzchni jezdni 

na dojazdach. Poniesione koszty 833.730,61 zł. 

Zadanie zakończone. 

Przebudowa skrzyz ̇owania ulic 

Toszecka - Myśliwska - 

Pionierów 

W 2019 roku wykonano przebudowę skrzyżowania 
wraz z korektą geometrii wlotów. Wybudowano zatoki 

autobusowe po obu stronach jezdni oraz drogę 

rowerową. Wykonano także nowe oświetlenie uliczne 

oraz przebudowano kanalizację deszczową. Zadanie 

zostało zakończone i rozliczone. Koszt 5.886.678,45 

zł. 

Zadanie zostało zakończone w 2019 roku. Zadanie zostało zakończone. 

Przebudowa skrzyz ̇owania ulic 

Kozielska - L. 

Wyczółkowskiego 

Zadanie zostało zakończone w 2017 roku. Zadanie zostało zakończone. 

Przebudowa skrzyz ̇owania ulic 

Bojkowska - Rolników 

W 2019 roku wyburzono budynek mieszkalny przy ul. 

Bojkowskiej 130, pozostający w kolizji z 

projektowanym układem drogowym. Koszt 

166.935,65 zł. 

Zadanie nie było realizowane w 2020 roku. 
Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 



RAPORT Z WYKONANIA W OKRESIE 2019-2020 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2016-2020 

11 
Eko – Team Konsulting, email: biuro@eko-team.com.pl 

Obwodnica Centrum - 

połączenie ul. Z ̇wirki i Wigury z 

ul. Chorzowską 

W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  Brak realizacji. 

Przebudowa ul. Jagiellońskiej i 

Zabrskiej wraz z przebudową 

skrzyżowania ulic Zabrskiej, 

Hutniczej i Bł. Czesława 

W 2019 roku zakończono przebudowę ul. 

Jagiellońskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. 
Częstochowską i ul. Ks. H. Hlubka do skrzyżowania z 

ul. S. Konarskiego i ul. Zabrską. Usunięto torowisko 

tramwajowe, wykonano przebudowę nawierzchni 

drogowej, wybudowano zatoki autobusowe, odcinek 

drogi rowerowej oraz przebudowano chodniki. 

Wykonano także odcinek ul. Zabrskiej od 

skrzyżowania z ul. Jagiellońska i S. Konarskiego do 

skrzyżowania z ul. Szarą - usunięto torowisko 

tramwajowe, przebudowano drogę i chodniki. 

Poniesione koszty 6.270.251,26 zł. 

W 2020 roku wykonano nawierzchnię jezdni, nowe 

krawężniki kamienne, nowe chodniki, zatoki 
postojowe i autobusowe, drogę rowerową o 

nawierzchni asfaltobetonowej. Koszty w 2020 roku 

wyniosły 5.976.633,12 zł. Ostatni etap inwestycji 

przewidziany na 2021 r. Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Budowa połączenia 

ul. Gen. W. Andersa z ul. 

Kozielską 

W 2019 roku podpisano umowa z Jednostką 

Projektową na wykonanie dokumentacji projektowej 

dla łącznika. Z uwagi na przedłużające się 
uzgodnienia związane z przebiegiem linii 

podziałowych, na potrzeby uzyskania decyzji o 

zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz 

podpisywania porozumienia z firmą Tauron. Koszty w 

2019 roku wyniosły 2.772.627,41 zł. 

W 2020 roku wykonano dokumentację. Wydano 

decyzję zezwalająca na realizację inwestycji 

drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi gminnej 

łączącej ul. gen. W. Andersa z ul. Kozielską wraz z 

rozbudową ul. J. Gagarina”, od której odwołała się 

strona. W związku z powyższym sprawa została 

przekazana do Wojewody Śląskiego, celem 

procedowania utrzymania decyzji w mocy lub jej 

uchylenia. Koszt w 2020 roku to 162.360,00 zł. 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Budowa mostu nad potokiem 

Ostropka w ciągu ul. 

Wójtowskiej 

 W 2018 roku zakończono budowę mostu. Zadanie zostało zakończone. 

Budowa ul. N. Bończyka na 

odcinku od ul. Myśliwskiej do 

ul. Św. Wojciecha 

 W 2018 roku zakończono budowę. Zadanie zostało zakończone. 

Przebudowa ulicy Głównej 

Zadanie zmieniło zakres i nazwę na: „Rozbudowa 

układu drogowego w rejonie stacji PKP Gliwice 

Łabędy”. W 2019 roku podpisano umowę z Jednostką 
Projektową i rozpoczęto prace projektowe. Z uwagi 

na konieczność skoordynowania inwestycji z PKP PLK 

S.A. zadanie objęło opracowanie geometrii układu 

drogowego, zlecono podziały geodezyjne terenów 

kolejowych wraz z wdrożeniem procedury ich 

W 2020 roku trwały prace projektowe związane z 

realizacją dokumentacji, po podpisanym w roku 

2019 porozumieniu z Polskimi Liniami Kolejowymi 

S.A. Z uwagi na konieczność pozyskania pozwolenia 

wodno-prawnego oraz decyzji zezwalającej na 

realizację inwestycji drogowej w określonej 

kolejności, zawarto aneks terminowego i 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 
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wyłączenia z terenów zamkniętych. Poniesiono koszty 

129.519,00 zł. 

przesunięto realizację inwestycji na 2021 r. Koszt w 

2020 roku wyniosły 49.015,50 zł. 

Przebudowa skrzyz ̇owania ulic 

Strzelców Bytomskich - Z. 

Nałkowskiej - Chatka Puchatka 

W okresie raportowanym 2019-2020 nie realizowano zadania.  Brak realizacji. 

Przebudowa skrzyżowania ulic 

J. Wieczorka* - I. 

Daszyńskiego - Jasnogórska 

W okresie raportowanym 2019-2020 nie realizowano zadania.  

*W 2018 roku dokonano zmiany nazwy ulicy Józefa Wieczorka na Jana Siemińskiego. 
Brak realizacji. 

Rozbudowa węzła ulic 

Tarnogórskiej (DK - 78) i Al. J. 

Nowaka-Jeziorańskiego (DK-

88) 

W 2019 roku wykonano aktualizację dokumentacji 

projektowej. Koszt w 2019 roku to 32.841,00 zł. 

Realizacja zadania planowana jest w kolejnych 

latach. 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Przebudowa ul. Kujawskiej W 2017 roku został przebudowany układ dróg, który został oddany do eksploatacji. Zadanie zakończono. Zadanie zakończone. 

Budowa drogi po południowej 

stronie ul. Biegusa 
W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  Brak realizacji. 

Połączenie ul. Kosów z 

zachodnią obwodnicą miasta 
W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  Brak realizacji. 

Budowa ronda na 

skrzyżowaniu ulic Kosów - 

Czapli - Jaskółcza 

Zadanie zrealizowane w latach 2016-2017.  Zadanie zakończone. 

Budowa drogi równoległej do 

ul. Murarskiej 

W 2017 roku zakończono i rozliczono inwestycję, realizowaną w porozumieniu z Katowicką Specjalną 

Strefę Ekonomiczną S.A.  
Zadanie zakończono. 

Budowa ronda na 

skrzyżowaniu ulic J. 

Gutenberga - A. Nobla oraz 

zatok autobusowych 

Zadanie zrealizowano w 2016 roku.  Zadanie zakończone. 

Budowa ul. Kozłowskiej 

W 2019 roku przeprowadzono postępowanie 

przetargowe i podpisano umowę na budowę drogi w 

systemie zaprojektuj i wybuduj (aktualizacja i 

korekty dokumentacji projektowej). 

W 2020 roku wybudowano ulicę o długości 460 m na 
przedłużeniu istniejącej ul. Kozłowskiej do cieku 

wodnego. Wykonano: pełna konstrukcja 

nawierzchni jezdni o szerokości 5,5 m, chodnik o 

szerokości 2 m na całej długości ulicy, ciąg pieszo-

rowerowy o długości 284 m i szerokości 3 m oraz 

ścieżkę rowerową o długości 176 m i szerokości 2 m, 

Zadanie zakończone. 
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kanalizację deszczową oraz oświetlenie uliczne. 

Koszty w 2020 roku wyniosły 4.932.769,45 zł. 

Budowa drogi na osiedlu Stare 

Gliwice w śladzie drogi 
"04KDD1/2" na przedłużeniu 

ul. F. Kona 

W latach 2019-2020 nie kontynuowano zadania, nie poniesiono żadnych kosztów. 
Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Przebudowa skrzyz ̇owania ulic 

Tarnogórska – K. Olszewskiego 

- Kurpiowska 

W 2018 roku zakończono prace związane z tym zadaniem.  Zadanie zakończone. 

Budowa drogi dojazdowej na 

osiedlu Wójtowa Wieś 
W 2019 roku nie realizowano zadania. 

W 2020 roku wypłacono odszkodowanie za grunty 

przejęte pod inwestycję w wysokości 604.154,25 zł. 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Budowa drogi dojazdowej do 

parkingu przy Cmentarzu 

Lipowym 

W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  Brak realizacji. 

Budowa łącznika drogowego 

przez teren kolejowy w ciągu 

ul. Ziemięcickiej 
W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  Brak realizacji. 

Przebudowa skrzyżowania ulic 

Toszecka - Czołgowa 
Roboty budowlane zakończone zostały w roku 2016.  Zadanie zakończone. 

Przebudowa ul. Architektów W 2019 roku nie realizowano zadania.  

W 2020 roku wykonano projekt budowlany 

rozbudowy ul. Architektów, etap II i złożono wniosek 

o wydanie decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej. Nie uzyskano decyzji 

odszkodowawczych, w związku z czym nie 

wykupiono gruntów pod inwestycję. Planowany 
wykup w 2021 r. Koszty w 2020 roku wyniosły 

65.645,10 zł. 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Zachodnia część́ obwodnicy 

miasta - budowa odcinka drogi 

od ul. Sowińskiego do ul. 

Daszyńskiego 

W 2019 roku wyłoniono wykonawcę w systemie 

zaprojektuj i wybuduj oraz rozpoczęto prace 

związane z wykonaniem projektu. Przygotowano 

wstępne podziały granic konieczne do złożenia 

wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej. Nie 

poniesiono kosztów. 

W 2020 roku rozpoczęto realizację dokumentacji 

projektowej, jednakże na wniosek wykonawcy został 

przygotowany aneks wydłużający termin realizacji 

umowy do dnia 26.07.2022 r. Wydłużenie terminu 

realizacji jest spowodowane trudnościami w 

pozyskania przez projektanta uzgodnień 

wymaganych do decyzji środowiskowej oraz 
przedłużającymi się ustaleniami dotyczącymi 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 
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wykonania robót budowlanych, nieprzewidzianych 

na etapie przygotowywania Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia. Do 31 grudnia 2020 r. nie 

uzyskano decyzji środowiskowej dla ciągu głównego 
obwodnicy. Przygotowano projekty budowlano - 

wykonawcze dla przebudowy dróg wewnętrznych, 

ustalono przebieg głównego ciągu drogi, granice 

działek zajętych pod inwestycję, wykonano podziały 

geodezyjne oraz uzgodniono tymczasową i docelową 

organizację ruchu. Nie uzyskano decyzji 

odszkodowawczych, w związku z czym nie 

wykupiono gruntów pod inwestycję. Planowane 

wykupy na rok 2022. Rozpoczęcie prac również w 

roku 2022 a zakończenie w 2023 

Zachodnia część obwodnicy 

miasta - budowa odcinka drogi 

od 

ul. Daszyńskiego do ul. 

Rybnickiej 

Wykonanie wydatków w 2019 r. 45.773.343,06 zł. 

Środki wydatkowano przede wszystkim na roboty 

budowlane z branży drogowej, mostowej, 
kanalizacyjnej i energetycznej, a także na wycinkę 

drzew oraz na wypłatę odszkodowań za grunty 

przejęte pod inwestycję. 

W 2020 r. środki w wysokości 46.214.898,60 zł 

wydatkowane były na kontynuację robót branży 

drogowej, inżynieryjnej, sanitarnej, elektrycznej, 

technicznej oraz wypłatę odszkodowań za 

nieruchomości przejęte pod inwestycję. 

W ramach projektu wybudowano prawie 3,5 km 

odcinek drogi o 2 pasach ruchu z dwoma obiektami 

mostowymi nad potokami Ostropka i Doa. Drogę 
wybudowano z pełnym wyposażeniem – kanalizacją 

deszczową, oświetleniem drogowym, barierami 

energochłonnymi oraz urządzeniami ochrony 

środowiska (ekrany akustyczne). Na drodze 

wykonano skrzyżowania z drogami poprzecznymi, 

istniejącymi i projektowanymi – ul. Ku Dołom, 

przedłużenie ul. Kosów, przedłużenie ul. Biegusa, 

dojazd do terenów przemysłowych. Wzdłuż 

obwodnicy wybudowano drogi serwisowe 

umożliwiające połącznie z terenami przyległymi. 
Rozbudowano odcinek ul. Rybnickiej długości ok. 

0,65 km do skrzyżowania oraz wzmocniono 

konstrukcję ul. Rybnickiej. Na skrzyżowaniach z ul. 

Daszyńskiego i ul. Rybnicką wykonano dwie 

sygnalizacje świetlne, wzdłuż trasy zamontowano 

miejsca ważenia pojazdów, kamery monitoringu i 

stacje pogodowe. 

Zadanie zakończone. 

Przebudowa nawierzchni ulic 

Starego Miasta 
Zadanie ukończono w 2015 roku. Zadanie zakończone. 
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   Przebudowa ul. Kozielskiej 

na odcinku od ul. Edwarda 

Żabińskiego do granicy miasta 

W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  
Odstąpiono od realizacji 

zadania zgodnie z WPF. 

   Przebudowa ul. Nowy Świat 
od ul. Pszczyńskiej do ul. 

Kosów 
W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  

Odstąpiono od realizacji 

zadania zgodnie z WPF. 

   Przebudowa ul. Rybnickiej 

na odcinku od ul. Nowy Świat 

do skrzyżowania z ul. 

Toruńską 

W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  
Odstąpiono od realizacji 

zadania zgodnie z WPF. 

   Połączenie terenów 

przeznaczonych pod 

budownictwo mieszkaniowe 
przy ul. Kozielskiej z 

obwodnicą dzielnicy Ostropa 

W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  
Odstąpiono od realizacji 

zadania zgodnie z WPF. 

Rozwój komunikacji publicznej w oparciu o nowoczesny niskoemisyjny tabor autobusowy oraz stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej 

(tramwaj/autobus/pociąg) mającego na celu przesiadkę̨ z indywidualnych samochodów na rzecz transportu zbiorowego 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Miejski Autobus Szynowy na 

trasie Gliwice Sośnica - Gliwice 

- Gliwice Łabędy - Pyskowice 

W przyjętej w lutym 2019 roku aktualizacji Planu 

Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Gliwice 

zadanie to określono jako będące w trakcie realizacji, 

niemniej jednak zmieniono jego tytuł na GLI 032 

„Budowa infrastruktury miejskiej związanej z 
publicznym transportem kolejowym”. Koszt zadania 

oszacowano na 1,2 mln zł. 

W 2020 roku nie realizowano zadania. 
Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Zarządzania Ruchem oraz mechanizmów wspomagających zarządzanie ruchem i transportem, jak: punkty przesiadkowe, plany centrów 

logistycznych na obrzez ̇ach miast, BUSpasy, poprawa oznakowania dróg, strefy ograniczonego ruchu pojazdów w miastach 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Rozbudowa systemu detekcji 

na terenie miasta Gliwice wraz 

z modernizacją wybranych 

sygnalizacji świetlnych, etap II  

Zadanie zakończone w 2019 roku. Celem projektu było usprawnienie zarządzania ruchem na terenie miasta, 

poprawa bezpieczeństwa ruchu i skrócenie czasu przejazdu, co będzie miało bezpośredni wpływ na obniżenie 

kosztów transportu samochodowego oraz ochronę̨ środowiska. 

Wartość projektu zgodnie z zawartymi umowami: 30.000.000,00 zł, w tym środki UE 25.500.000,00 zł.  

Zadanie zakończone. 
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W 2019 r. wydatkowano 3.973.483,18 zł. Środki przeznaczono m.in. na: lokalizowanie nowej infrastruktury, 

system identyfikacji wolnych miejsc postojowych oraz ustawianie kamer typu UFO na skrzyżowaniach z 

sygnalizacją świetlną.  

Zachodnia Brama Metropolii 

Silesia - Centrum 

Przesiadkowe w Gliwicach 

W 2019 roku opracowano dokumentację projektową 

(dokończenie dokumentacji opracowanej przez inną 

jednostkę projektową), opinię Politechniki Śląskiej z 
zakresu prawidłowości projektów budowlanych 

obiektów kubaturowych oraz dokumentację 

projektową usunięcia kolizji słupa trakcyjnego PKP z 

drogą wyjazdową z Centrum. Wykonanie wydatków 

w 2019 r. - 4.446.981,84 zł. 

W 2020 roku środki w wysokości 8.107.516,10 zł 
wydatkowane były m.in. na: częściową płatność za 

opracowanie dokumentacji projektowej, wykup 

oświetlenia stanowiącego własność Tauron Nowe 

Technologie oraz pierwszą transzę za roboty 

budowlane. 

Z dniem 21.12.21 r. podpisana została umowa na 

wykonanie robót budowlanych dla zadania 

Zachodnia Brama Metropolii Silesia - Centrum 

Przesiadkowe w Gliwicach – roboty budowlane 
(część po południowej stronie dworca PKP). Wartość 

zasadnicza zamówienia to kwota ok. 41,1 mln zł 

brutto. 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Eko-światło w Gliwicach - 

modernizacja i budowa 

oświetlenia ulicznego 

W 2019 roku środki wydatkowano na wykonanie 

oświetlenia na ulicach Kopalnianej, Bojkowskiej, 

Dworcowej i Tarnogórskiej. Dokonano również 

analizy wskaźników rezultatów uzyskanych po 

realizacji inwestycji „Wymiana opraw sodowych na 

LED na wybranych ulicach”. Koszt 4.184.135,10 zł. 

EKO-światło w Gliwicach – modernizacja i 

budowa oświetlenia ulicznego Etap II. 

W 2020 r. środki w wysokości 5.736,72 zł 

wydatkowane były na wykonanie analizy 

wykonalności dla projektu, niezbędnej do złożenia 

wniosku o dofinansowanie unijne. Podpisanie 
umowy o dofinasowanie nastąpiło we wrześniu, w 

związku z czym realizacja projektu została 

przesunięta na 2021 r. i 2022 r. 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Modernizacja i budowa 

oświetlenia ulicznego w 

mieście Gliwice 

W tym zakresie w 2019 roku realizowano zadania na 

łączną kwotę 363.772,50 zł, w tym: 

• oświetlenie przy drodze dojazdowej do 

garaży i podwórek między ul. J. Długosza i 

Zawiszy Czarnego w systemie zaprojektuj i 

wybuduj, 

• wymiana 4 opraw sodowych na LED na pl. 

Jaśminu, 

• oświetlenie na ul. Zielnej, nieoświetlonym 

fragmencie ul. Łanowej i ul. Glebowej przy 

zastosowaniu lamp solarno-wiatrowych w 

systemie zaprojektuj i wybuduj, 

W tym zakresie w 2020 roku realizowano zadania na 

łączną kwotę 192.081,50 zł, w tym: 

• budowę 3 ulicznych lamp solarnych, 

doświetlających przejścia dla pieszych 

przy ul. I. Daszyńskiego w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

• przebudowę oświetlenia na ul. G. 
Piramowicza w systemie zaprojektuj i 

wybuduj, 

• budowę lamp solarnych doświetlających 

przejście dla pieszych na ul. Wiślanej oraz 

na ul. Tylnej, 

Zadanie realizowane w ciągu 

całego okresu 

raportowanego. 
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• montaż 21 lamp hybrydowych oraz 

solarnych przy ul. Sztabu Powstańczego, w 

systemie zaprojektuj i wybuduj. 

• dobudowę naświetlacza na ul. Dzionkarzy 

w celu doświetlenia pump tracku. 

Wspieranie rozwoju transportu rowerowego oraz wdrażania rozwiązań́ na rzecz jego integracji z miejskimi systemami transportowymi m.in. poprzez rozwój i modernizację 

infrastruktury oraz zmiany organizacji ruchu 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Budowa trasy rowerowej na 

odcinku Centrum - Sośnica 

W 2019 roku wykonano: trasę rowerową na odcinku 

od ul. Kujawskiej (wraz z nowym zjazdem z ul. 

Kujawskiej) do ul. Jesiennej, obejście wiaty 

przystankowej przy ul. Jesiennej, odcinek od ul. 

Wschodniej do granicy z Zabrzem, w tym przejście 
przez przejazd kolejowy. Wykonanie wynika z 

przedłużających się procedur związanych z 

pozyskaniem prawa do dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane dla działek 

niezbędnych do realizacji przebudowy dwóch kładek 

nad rzeką Kłodnicą i dokończeniem prac 

projektowych wraz z uzyskaniem zgód budowlanych. 

Koszt 1.165.210,76 zł. 

W 2020 roku wykonano: zabezpieczenie trasy 

rowerowej przed wjazdem pojazdów w rejonie ul. 

Wschodniej, dokumentację projektową wraz ze 

zgłoszeniem robót budowlanych dla kładki w rejonie 

Parku Chrobrego, dokumentację projektową dla 

kładki w rejonie ul. Jesiennej (w toku sprawa 

pozyskania zgody od Spółki Restrukturyzacji Kopalń 

S.A. na złożenie oświadczenia o prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane), 

wzmocnienie podbudowy drogi rowerowej wzdłuż 

Alei Przyjaźni, na odcinku od ul. Zwycięstwa do ul. 

Dworcowej. Ponadto zawarto ugodę z Jednostką 

Projektowania w sprawie rozliczenia prac 

związanych z opracowaniem projektu 

koncepcyjnego przebudowy kładki w rejonie Parku 

Chrobrego dla wcześniej rozpatrywanego wariantu 

budowy elektrowni wodnej na Kłodnicy oraz 
poniesiono opłaty za użytkowanie gruntów nie 

będących własnością miasta. Koszt 265.722,40 zł. 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 

Budowa chodnika i ścieżki 

rowerowej przy ul. Rybnickiej 
W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  Brak realizacji. 

Budowa trasy rowerowej w 

śladzie kolejki wąskotorowej 

na odcinku od stacji Trynek do 

granic miasta 

W 2019 roku opracowano dokumentację projektową 

dla zadania „Budowa trasy rowerowej w śladzie 

kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Knurowskiej 

do granicy Miasta” oraz dla zadania „Wykonanie 
dodatkowej warstwy wierzchniej (ścieralnej) 

istniejącej ścieżki rowerowej w śladzie kolejki 

wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem terenu 

przystanku rowerowego w rejonie ul. Bojkowskiej 

(stacji Trynek)”. Koszt 35.793,00 zł. 

W 2020 roku wybudowano trasę rowerową w 

śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. 

Knurowskiej do granicy miasta. 

Wykonano dodatkową warstwę wierzchnią 

(ścieralną) istniejącej ścieżki rowerowej w śladzie 
kolejki wąskotorowej wraz z zagospodarowaniem 

terenu przystanku rowerowego w rejonie ul. 

Bojkowskiej (stacji Trynek). Poniesiono koszty na 

pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru. 

Opracowano dokumentację projektową dla budowy 

obiektu małej architektury w ramach zmiany 

Zadanie rozpoczęte nie 

zakończone. 
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lokalizacji fragmentu zabytkowego torowiska kolejki 

wąskotorowej. 

Wykonano modernizację oznakowania trasy 

rowerowej na odcinku od Stacji Trynek do ul. 

Knurowskiej. 

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji 

projektowej budowy trasy rowerowej w śladzie 

kolejki wąskotorowej na odcinku od ul. Łanowej do 

ul. Knurowskiej. Termin opracowania dokumentacji 

projektowej planowany jest w 2022 r. 

Koszt 6.278.665,98 zł. 

Rozbudowa dróg rowerowych 

W 2019 roku wykonano koncepcje projektowe dla 

ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż: 

• rzeki Kłodnicy od ul. F. Orlickiego do ul. 

Staromiejskiej, 

• ul. Toszeckiej od ul. Gajowej do ul. 

Rekreacyjnej, 

• ulic: Strzelców Bytomskich - Grzybowa – 

Toszecka. 

Koszt 91.499,70 zł. 

Nie wykonano zaplanowanej modernizacji 

nawierzchni szlaku rowerowego na odcinku od ul. 

Granicznej do ul. Bażanciej (Obrońców Pokoju - Las 
Łabędzki), ze względu na przedłużającą się procedurę 

pozyskania tytułu prawnego do nieruchomości. 

Wybudowano 4 parkingi rowerowe oraz 2 

samoobsługowe stacje napraw rowerów. Koszt 

29.999,99 zł. 

W 2020 roku wykonano modernizację nawierzchni 

szlaku rowerowego w dzielnicy Bojków o długości 

około 250 m. 

Wykonano koncepcje projektowe dla ciągów pieszo 

rowerowych: 

• wzdłuż ul. Rybnickiej na odcinku od ul. 

Toruńskiej do obwodnicy miasta, 

• na odcinku od istniejącej trasy rowerowej w 

rejonie stacji Trynek do ul. Kujawskiej, 

• wzdłuż ul. Zawiszy Czarnego oraz ul. J. 

Słowackiego na odcinku od ul. A. Mickiewicza 

do ul. Nowy Świat/Kosów, 

• wzdłuż rzeki Kłodnicy pomiędzy kładkami dla 

pieszych w rejonie Parku Chrobrego do ul. J. 

Baildona/Panewnickiej, 

• w śladzie kolejki wąskotorowej na odcinku od 

ul. Kujawskiej do ul. Robotniczej, 

• w ciągu ulicy Kosów (od ul. Pliszki do al. 

Sikornik). 

Koszt 166.542,00 zł. 

Odstąpiono od zaplanowanej modernizacji 
nawierzchni tras rowerowych zlokalizowanych poza 

pasem drogowym dróg publicznych, ze względu na 

epidemię. 

Zadanie realizowane w ciągu 

całego okresu 

raportowanego. 
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Przekazano do Zarządu Dróg Miejskich realizację 

dwóch planowanych inwestycji (przy ul. Toszeckiej 

oraz ul. Strzelców Bytomskich)." 

Zawarto umowę dla opracowania dokumentacji 
projektowej dla budowy ciągu pieszo-rowerowego 

wzdłuż rzeki Kłodnicy. Termin opracowania 

dokumentacji projektowej planowany jest w 2022r 

Budowa sygnalizacji świetlnej 

na skrzyżowaniu ulic A. 

Grottgera - Warszawska 

Zadanie zrealizowano w poprzednim okresie raportowanym w 2016 roku.  Zadanie zakończone. 

Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania informacji o rodzaju użytkowanych paliw stałych w urządzeniach grzewczych 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Monitoring zużycia paliw i 
nośników energii w budynkach 

użyteczności publicznej, 

system zarzadzania energią w 

budynkach użyteczności 

publicznej 

Zużycie nośników energetycznych jest wykorzystywane w obliczeniach do celów aktualizacji i raportowania 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej co 3 lata, w związku z tym dla oceny postępów w realizacji założeń PGN 

zbierane są informacje z Miejskich Jednostek Organizacyjnych za każdy rok kalendarzowy. 

W aktualizacji i raportach oraz raporcie końcowym z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej opisywane są zużycia 

nośników energetycznych dla poszczególnych jednostek. W sytuacji, kiedy znacząco zmieni się ilość 

zużywanych mediów będą podejmowane kroki w kierunku ustalenia przyczyny takiego stanu rzeczy. 

Zadanie jest przewidziane do realizacji i kontynuacji w ramach kolejnego Programu ochrony środowiska na 

lata 2021-2024. 

Zadanie jest realizowane na 

bieżąco. 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu wskazywanie prawidłowych postaw odnośnie ochrony powietrza, a także środków ostrożności odnośnie negatywnych 

skutków złej jakości powietrza 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Działania edukacyjne dla 

przedsiębiorstw akcje dla 

przedsiębiorców dotyczące 

zagadnień́ związanych z 

ograniczeniem zużycia 

energii/ograniczaniem emisji 

Miasto Gliwice w ramach opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej i Projektu Założeń do Planu 
zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowe miasta Gliwice zorganizowało szkolenie dla 

gliwickich przedsiębiorców o tematyce oszczędzania energii, dbania o zmniejszenie jej zużycia.  

W spotkaniu mógł wziąć udział każdy mieszkaniec i przedsiębiorca zainteresowany tematyką ograniczenia 

zużycia energii. Wykładowcy omówili zagadnienia dotyczące audytu energetycznego oraz efektywności 

energetycznej przedsiębiorstw. 

Ponadto, uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę na temat białych certyfikatów, czyli świadectw 

potwierdzających zaoszczędzenie energii w wyniku realizacji inwestycji służących poprawie efektywności 

energetycznej. 

Zadanie realizowane na 

bieżąco. 
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Dodatkowo edukacja ekologiczna prowadzona jest placówkach oświatowych, dla dorosłych mieszkańców 

Miasto zleciło druk ulotek informacyjno – promocyjnych, sfinansowano spotkania z mieszkańcami, stoiska 

na targach budowalnych oraz kampanie informacyjne w miejskich mediach. Koszt tych działań wyniósł 66 

609,87 zł. 

Prowadzenie działań́ kontrolnych w zakresie zakazu spalania odpadów w indywidualnych systemach grzewczych jako elementu zmian w świadomości społeczeństwa oraz 

środek prewencyjny 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Prowadzenie działań́ 

kontrolnych 

w zakresie zakazu spalania 

odpadów w indywidualnych 

systemach grzewczych. 

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych 

przez Straż Miejską na terenie miasta Gliwice 

dotyczących spalania odpadów w indywidulanych 

systemach grzewczych w 2019 roku przeprowadzono 

2101 kontroli.  

W ramach przeprowadzonych czynności kontrolnych 

przez Straż Miejską na terenie miasta Gliwice 

dotyczących spalania odpadów w indywidulanych 

systemach grzewczych w 2020 roku 

przeprowadzono 941 kontroli.
1
 

Corocznie prowadzonych jest 

ponad 1-2 tys. kontroli. 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, w tym poprzez ich kompleksową termomodernizację 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Szkoła Podstawowa nr 11 ul. 

Pocztowa 31 – 

termomodernizacja 

i modernizacja budynku 

Do końca 2020 roku zadanie nie zostało zrealizowane. 
Zadanie nie zostało 

zrealizowane. 

Termomodernizacja budynku 

uz ̇ytkowanego przez Komendę 

Miejską Państwowej Straży 

Poz ̇arnej 

W 2016 roku zadanie zakończono. Zadanie zakończone. 

Termomodernizacja budynku 

Urzędu Miejskiego 
Zadanie zrealizowane i zakończone w 2018 roku. Zadanie zakończone. 

Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 7 ul. A. 

Gierymskiego 7 - 

termomodernizacja i 

modernizacja budynku 

W 2019 roku wykonano modernizację sali 

gimnastycznej oraz zaplecza, koszt 161.564,22 zł. 

W 2020 roku wybudowano windę dla 

niepełnosprawnych. Koszt 339.703,27 zł. Kolejne 

etapy modernizacji będą prowadzone w latach 

następnych. 

Zadanie rozpoczęto nie 

zakończono. 

 
1 na podstawie sprawozdań z POP za lata 2019-2020  
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Zespół Szkół Samochodowych 

ul. J. Kilińskiego 24A - 

termomodernizacja i 

modernizacja budynku 
warsztatów szkolnych przy ul. 

Strzelców Bytomskich 25 

Zadanie zakończono w 2017 roku. Zadanie zakończone. 

Zespół Szkół Specjalnych ul. 

Dolnej Wsi 74 - 

termomodernizacja 

i modernizacja budynku 

W 2019 roku wykonano modernizację szatni i 

korytarzy oraz wymieniono windę dla 

niepełnosprawnych. Koszt 898.414,59 zł. 

W 2020 roku wykonano modernizację sanitariatów, 

szatni i klatek schodowych. Koszt 464.665,08 zł 

Zadanie rozpoczęto nie 

zakończono. 

Przedszkole Miejskie nr 34 ul. 

Chatka Puchatka 9 - 

termomodernizacja 

i modernizacja budynku 

W 2016 roku zrealizowano zadanie W latach 2019-20120 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono 

żadnych kosztów.  
Zadanie zakończone. 

Szkoła Podstawowa nr 3 

ul. I. Daszyńskiego 424 - 

termomodernizacja i 

modernizacja budynku 

W 2019 roku wykonano prace nie związane z 

termomodernizacją, tj. modernizacje sieci wodno-

kanalizacyjnej. 

W 2020 roku wykonano I etap inwestycji – 

modernizację instalacji elektrycznej. Koszt 800.000 

zł. 

Działania rozpoczęto nie 

zakończono. 

Termomodernizacja budynków 

uz ̇yteczności publicznej na 

terenie miasta  

W 2019 roku prowadzono prace związane z 

termomodernizacją w budynkach: 

• IV Liceum Ogólnokształcące ul. Kozielska 1a 

- modernizacja obiektów – 608.985,37 zł. 
Wykonano modernizację instalacji 

elektrycznej i słaboprądowej. 

• Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 6 

– modernizacja obiektów – 371.844,53 zł. 

Wykonano modernizację instalacji 

elektrycznej i słaboprądowej. 

• Szkoła Podstawowa nr 28 ul. M. Strzody 4- 

modernizacja obiektów – 199.599,99 zł. 

Wykonano izolację przeciwwilgociową 

budynku. 

• Szkoła Podstawowa nr 21 ul. Wł. Reymonta 

18a - modernizacja obiektów – 116.500,00 

zł. Wykonano modernizację sal i pracowni. 

• Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 

ul. Chorzowska 5 – modernizacja obiektów – 

W 2020 roku prowadzono prace związane z 

termomodernizacją w budynkach: 

• Zespół Szkół Ekonomiczno-Technicznych 

ul. gen. W. Sikorskiego 132 - modernizacja 
obiektów – 24.969,00 zł. Wykonano 

modernizację auli szkolnej. 

• Szkoła Podstawowa nr 8 ul. Spacerowa nr 

6 – modernizacja obiektów – 334.982,47 

zł. Wykonano modernizację instalacji 

elektrycznej i słaboprądowej. 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 16 ul. 

Sikornik 1- modernizacja obiektów – 

26.936,00 zł. Wykonano modernizację 

pomieszczeń administracyjnych. 

• Szkoła Podstawowa nr 28 ul. ks. M. Strzody 

4- modernizacja obiektów – 467.999,99 zł. 

Wykonano izolację przeciwwilgociową 

budynku oraz opracowano projekt instalacji 

elektrycznej. 

Prowadzono prace dla 32 

budynków, nie wszystkie 

zakończono. 
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139.763,68 zł. Wykonano modernizację 

instalacji centralnego ogrzewania w 

budynku. 

• Zespół Szkół Łączności ul. Warszawska 35 – 
modernizacja obiektów – 252.201,00 zł. 

Wykonano izolację przeciwwilgociową z 

drenażem. 

• Górnośląskie Centrum Edukacyjne ul. S. 

Okrzei 20 - modernizacja obiektów – 

545.335,63 zł. Wykonano modernizację 

instalacji elektrycznej i alarmowej. 

• Szkoła Podstawowa nr 9 ul. Jana III 

Sobieskiego 14 – modernizacja obiektów – 
890.257,20 zł. Wykonano modernizację 

instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz 

ogrodzenia. 

• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 – 

modernizacja obiektów – 765.801,20 zł. 

Wykonano modernizację instalacji 

elektrycznej. 

• Młodzieżowy Dom Kultury ul. N. Barlickiego 

3 – modernizacja instalacji elektrycznej oraz 
budynku przy ul. Parkowej 5 – 1.692.183,41 

zł. Wykonano modernizację instalacji 

elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, 

centralnego ogrzewania oraz instalację 

mechaniczną sceny. 

• Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych 

ul. Chorzowska 5 – modernizacja obiektów 

– 326.610,05 zł. Wykonano modernizację 

auli szkolnej. 

• Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Goździkowa 2 

– modernizacja obiektów – 755.000,00 zł. 

Wykonano modernizację instalacji 

elektrycznej. 

• Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50 

- modernizacja obiektów – 750.279,53 zł. 

Wykonano modernizację instalacji 

elektrycznej i słaboprądowej. 

• Zespół Szkół Specjalnych ul. Dolnej Wsi 74 
– modernizacja obiektów – 464.665,08 zł. 

Wykonano modernizację sanitariatów, 

szatni i klatek schodowych. 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 ul. J. 

Kilińskiego 1 – modernizacja obiektów – 

681.927,13 zł. Wykonano modernizację 

instalacji elektrycznej i słaboprądowej. 

• Szkoła Podstawowa nr 29 ul. Staromiejska 

24 - modernizacja obiektów – 74.225,00 zł. 

Opracowano koncepcję rozbudowy szkoły. 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 ul. F. 

Żwirki i S. Wigury 85 – modernizacja 

obiektów – 409.823,79 zł. Wykonano 

modernizację sali gimnastycznej, w ramach 

środków przeznaczonych na 

przeciwdziałanie alkoholizmowi 

(189.372,00 zł.) oraz korytarzy w Szkole 

Podstawowej nr 5. 

• Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego nr 1 ul. Kozielska 1 – 

modernizacja obiektów – 22.140,00 zł. 

Wykonano wentylację mechaniczną w 

warsztatach szkolnych. 

• Zespół Przedszkoli Miejskich nr 3 ul. 

Sikornik 48 – modernizacja obiektów – 

249.890,17 zł. Wykonano modernizację 

instalacji elektrycznej i słaboprądowej. 
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• I Liceum Ogólnokształcące ul. Zimnej Wody 

8 – budowa obiektów wraz z 

zagospodarowaniem terenu – 

15.029.084,00 zł. Wykonano II etap 
inwestycji: wybudowano halę sportową z 

pomieszczeniami dydaktycznymi, 

wykonano instalacje wodno-kanalizacyjne, 

centralnego ogrzewania i elektryczne oraz 

zagospodarowanie terenu. 

• Zespół Przedszkoli Miejskich nr 2 ul. 

Młodych Patriotów 10 – modernizacja 

obiektów – 175.000,00 zł. Wykonano 

modernizację dachu przedszkola. 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. 

Tarnogórska 59 – modernizacja obiektów – 

671.546,08 zł. Wykonano izolację 

przeciwwilgociową. 

• II Liceum Ogólnokształcące ul. W. 

Wróblewskiego 9 - modernizacja obiektów 

– 196.626,79 zł. Wykonano modernizację 

instalacji elektrycznej i słaboprądowej. 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 ul. 
Syriusza 30 – modernizacja obiektów – 

401.482,67 zł. Wykonano modernizację 

instalacji elektrycznej i słaboprądowej oraz 

sanitariatów. 

• Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. 

Sikornik 34 - przebudowa sieci 

kanalizacyjnej oraz wykonanie izolacji 

przeciwwilgociowej – 623.300,00 zł. 

Zrealizowano I etap, obejmujący 

przebudowę sieci kanalizacyjnej i 
wykonanie izolacji przeciw wilgociowej w 

segmencie A. 

• Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. 

Daszyńskiego 424 - modernizacja instalacji 

elektrycznej, słaboprądowej i wodno-

kanalizacyjnej – 800.000,00 zł. Wykonano 

I etap inwestycji – modernizację instalacji 

elektrycznej. 
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• V Liceum Ogólnokształcące ul. Górnych 

Wałów 29 – kompleksowa adaptacja i 

modernizacja sal, pomieszczeń i korytarzy 

wraz z windą – 1.000.000,00 zł. Wykonano 
II etap inwestycji – modernizację sal 

dydaktycznych i ciągów komunikacyjnych. 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 12 ul. 

Lipowa 29 - rozbudowa budynku szkoły o 

część przedszkolną – 2.000.000,00 zł. 

Dobudowano sale dla oddziałów 

przedszkolnych. 

Modernizacja zasilania w 
energię elektryczną budynku 

Urzędu Miejskiego 

W 2019 roku kontynuowano projekt Wykonanie 

instalacji fotowoltaicznych na budynkach Urzędu 
Miejskiego w Gliwicach przy ul. Zwycięstwa i ul. 

Jasnej, realizowany w latach 2018-2020. 

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 

505.320,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 

349.205,50 zł. 

Celem projektu jest poprawa efektywności 

energetycznej budynków Urzędu, poprzez 

rozpoczęcie produkcji energii elektrycznej ze źródeł 

odnawialnych oraz ograniczenie emisji pyłowo-

gazowej do atmosfery. 

Wykonane wydatki w 2019 r.: 47.355,00 zł. 

Środki wydatkowano na sporządzenie ekspertyz 

technicznych nośności dachów budynków Urzędu 

Miejskiego przy ul. Zwycięstwa i ul. Jasnej. Podpisano 

umowę na wykonanie robót budowlanych na zadanie 

polegające na modernizacji zasilania w energie 

elektryczną budynku Urzędu Miejskiego w Gliwicach. 

Wykonano stację transformatorową wraz z 

agregatem prądotwórczym i zagospodarowaniem 

terenu oraz wykonano w budynku Urzędu rozdzielnię 

główną, instalację elektryczną w pomieszczeniu 

technicznym, rozprowadzenie wewnętrznych linii 

zasilających. Modernizacja zasilania w energię 
elektryczną budynku Urzędu Miejskiego kosztowała 1 

063 736,52 zł.  

W 2020 r. środki w wysokości 410.335,06 zł 

wydatkowane były m.in. na opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz wykonanie i 

zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na dachach 

budynków przy ulicach Zwycięstwa i Jasnej oraz 

wykonanie 2 tablic informacyjnych. Projekt został 

zakończony. 

Zadanie zakończone. 
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Budowa Gliwickiego Centrum 

Umiejętności 

W 2019 roku rozwiązano umowę ze Śląską Siecią 

Metropolitalną sp. z o.o. na pełnienie funkcji 

„Menadżera Projektu” dla etapu związanego z 

przygotowaniem dokumentacji projektowej Centrum. 
W sierpniu realizacja zadania została wstrzymana z 

uwagi na rozważaną zmianę lokalizacji inwestycji. 

Następnie etap koncepcji projektowej przejęło Biuro 

Rozwoju Miasta we współpracy ze Śląską Siecią 

Metropolitalną sp. z o.o. Poniesiony wydatek 1.000 zł, 

dotyczy opłaty sądowej związanej ze zgłoszeniem 

wierzytelności Miasta do masy upadłości wykonawcy 

Parku Doświadczeń przy ul. Tarnogórskiej. 

Zrezygnowano z realizacji zadania w 2020 r. w 

związku z trwającym stanem epidemicznym oraz 

koniecznością ograniczenia wydatków. 

Zrezygnowano z realizacji 

zadania. 

Rewitalizacja Ruin Teatru 

Miejskiego w Gliwicach 

W 2019 roku nie realizowano żadnych prac, nie 

poniesiono żadnych kosztów.  

W 2020 roku ze środków przyznanych na 
modernizację obiektów, Teatr Miejski zlecił 

wykonanie opracowania dokumentacji aplikacyjnej 

dla projektu polegającego na wykonaniu instalacji 

fotowoltaicznej na budynku przy ul. Nowy Świat 

55/57 oraz przy ul. Dolnych Wałów 3. W grudniu 

2020 r. instytucja odstąpiła od realizacji inwestycji 

polegającej na modernizacji instalacji odgromowej 

w siedzibie teatru, z uwagi na odstąpienie od 

podpisania kontraktu przez wykonawcę. 

Zadanie rozpoczęto nie 

zakończono. 

Termomodernizacja 

wielorodzinnych budynków 

mieszkalnych w Gliwicach - 

Etap I 

W latach 2019-2020 w budynkach będących własnością 100% Miasta Gliwice realizowano 

termomodernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania. W ramach ww. zadań wykonano m.in. zmianę 

systemu ogrzewania z nieekologicznego ogrzewania na ekologiczne (ogrzewanie z miejskiej sieci 

ciepłowniczej PEC, gazowe, elektryczne) oraz docieplenie dachów, stropów, elewacji, wymiana okien i drzwi. 

W latach 2019-2020 prace wykonano w 101 budynkach wraz z kontynuacją prac z roku 2018 w 21 budynkach 

zarządzanych przez ZBM I i II TBS Sp. z o.o. na łączną kwotę 26 540 216,04 zł. Zmianę systemu ogrzewania 

w roku 2019 i 2020 wykonano w 684 lokalach w budynkach 100% Miasta Gliwice i innym władaniu gminy. 

Prace termomodernizacyjne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonywane były z środków 

finansowych Funduszu Remontowego. W latach 2019-2020 zrealizowano następujące prace: 

• ZBM I TBS wykonał zmianę systemu ogrzewania w 361 lokalach, 

• ZBM II TBS wykonał zmianę systemu ogrzewania w 424 lokalach. 

Łącznie wykonano zmianę systemu ogrzewania w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych na 

koszt Miasta Gliwice w 785 lokalach na łączną kwotę 10.692.614,21 zł. 

 

 

Zadanie realizowane 

corocznie. 
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Aktualizacja załoz ̇eń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe z określeniem możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Aktualizacja "Planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla miasta 

Gliwice" oraz „Załoz ̇eń do 

planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną oraz 

paliwo gazowe dla miasta 

Gliwice” 

W lutym 2019 przyjęto uchwałą Rady Miasta 

aktualizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, a w 

marcu 2019 przyjęto uchwałą Rady Miasta Założenia 
do planu zaopatrzenia w ciepło., energie i paliwa 

gazowe dla Miasta Gliwice. Jednocześnie aktualizacja 

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej uwzględnia Raport 

za lata 2014-2017. 

W ramach tego zadania dokonano zakupu 

oprogramowania, licencji i autorskich praw 

majątkowych za kwotę 109.470,00 zł. 

 

Zadanie zakończone, termin 

rozliczenia to 2019 rok. 

Organizacja akcji społecznych 

związanych z ograniczeniem 

emisji, efektywnością 

energetyczną oraz 

wykorzystaniem odnawialnych 

źródeł energii 

W roku 2019 dla mieszkańców miasta oraz uczniów 

szkół zorganizowano projekty: 

• Czysta energia dla Europejczyków 

projekt realizowany w latach 2017 – 2019. Celem 

projektu realizowanego przez Zespół Szkół 

Budowlano-Ceramicznych jest organizacja 

dwutygodniowej praktyki zawodowej dla uczniów klas 

II i III technikum o kierunku technik urządzeń i 

systemów energetyki odnawialnej. Miejscem praktyki 

ma być Sewilla, a grupa wyjez ̇dz ̇ających ma liczyć 16 

uczniów i 2 opiekunów. Praktyczna nauka zawodu dla 

uczniów organizowana jest w przedsiębiorstwach i 

firmach budowlanych. Uczniowie uzupełnią swoje 

doświadczenie zawodowe o zagadnienia związane z 
energetyką solarną. Wartość projektu zgodnie z 

zawartymi umowami: 29.440,00 euro, w całości 

finansowany ze środków UE.  

W 2019 roku wydatkowano kwotę 25.192,2 zł 

zł. 

Uczniowie Europy pracują nad zmianą źródeł 

energii projekt realizowany w latach 2016 – 2019. 

Celem projektu, realizowanego przez Gimnazjum nr 

10 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 12 jest 

podnoszenie poziomu wiedzy i zmiana nastawienia w 
dziedzinie nauki i technologii informacyjno- 

komunikacyjnej w obszarach zatrudnienia i badań. W 

ramach projektu uczniowie nawiązują współpracę z 

W latach 2019-2020 na łamach Miejskiego Serwisu 

Informacyjnego - Gliwice oraz w pozostałych 

kanałach informacyjnych miasta (strona 

www.gliwice.eu oraz kanały społecznościowe) 

publikowane były regularnie artykuły i informacje 

prasowe,promujące komunikację rowerowej i rozwój 
ścieżek rowerowych, komunikacją zbiorową i 

organizację transportu zbiorowego, a także 

spełniające funkcję edukacyjną i dotyczące ekologii 

- nasadzeń zieleni,segregacji odpadów, wymiany 

pieców, kontroli palenisk, stacji kontroli jakości 

powietrza. Koszt w 2019 roku 33 884,00 zł, w 2020 

roku 3 346,00 zł. 

Zadania realizowane jako 

wieloletnie, część 

zakończona, część w trakcie 

realizacji. 
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uczniami z krajów partnerskich (Niemcy, Hiszpania) i 

wspólnie opracowują cykl zajęć pod tytułem „Zmiany 

dotyczące pozyskiwania energii w Europie”. Wartość 

projektu zgodnie z zawartymi umowami: 31.280,00 

euro, w całości realizowany ze środków UE. W 2019 
r. wydatkowano środki w wysokości 44.628,39 zł, m. 

in. na: organizację międzynarodowych spotkań 

projektowych, warsztaty, szkolenia, zajęcia z 

uczniami oraz wycieczki integracyjne. 

Kształtowanie postaw społecznych w kierunku wdraz ̇ania zasad efektywności energetycznej poprzez edukację ekologiczną, a takz ̇e wzorce 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Przygotowanie i 

przeprowadzenie kampanii 

społecznych związanych 
efektywnym i ekologicznym 

transportem 

Na terenie miasta Gliwice funkcjonuje system zarządzania ruchem, który został wyróżniony w kategorii 

„transport publiczny”. System obejmuje 60 głównych skrzyżowań, na których oprócz nowej sygnalizacji 

świetlnej wprowadzono obrotowe kamery służące do obserwacji ruchu, a także po kilka kamer do zliczania 

przejeżdżających pojazdów na podstawie ich obrazu. Dane te są uzupełniane informacjami z 18 wizyjnych 
punktów pomiarowych ruchu w mieście. Wszystkie elementy systemu w terenie są połączone światłowodami 

oraz bezprzewodowo z Centrum Sterowania Ruchem, które powstało od podstaw w siedzibie Zarządu Dróg 

Miejskich.  

Wdrożenie systemu sterowania ruchem na terenie Gliwic zapewniło zwiększenie przepustowości kluczowych 

odcinków dróg miejskich, poprawiło bezpieczeństwo ruchu i skróciło czasu przejazdu, co z kolei miało 

znaczący wpływ na obniżenie kosztów transportu samochodowego oraz ochronę środowiska. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

W latach 2017-2019 funkcjonował system rowerów 

miejskich Gliwicki Rower Miejski, składający się z 15 

stacji zlokalizowanych w różnych częściach miasta i 
150 rowerów standardowych wyposażonych w 

koszyki. Koszt 3 letniej umowy opiewał na kwotę 

1 193 419,27 zł.  

W 2020 roku nie funkcjonował system rowerów 

miejskich. Kolejną umowę dla systemu rowerów 

miejskich Gliwicki Rower Miejski zawarto w 2021r. 
(30 stacji i 300 rowerów- w tym 295 rowerów 

standardowych, 2 tandemy, 3 rowery familijne 

cargo). 

Działania edukacyjne związane 

z racjonalnym wykorzystaniem 
energii w obiektach 

użyteczności publicznej 

Działania te zostały opisane przy zadaniu „Organizacja akcji społecznych związanych z ograniczeniem emisji, 

efektywnością̨ energetyczną oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” 

Ponadto działania takie prowadzone były w ramach aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej poprzez 

udział przedstawicieli wszystkich Miejskich Jednostek Organizacyjnych w spotkaniach z zakresu racjonalnego 

wykorzystania energii. 

Zadania realizowane jako 

wieloletnie, część 
zakończona, część w trakcie 

realizacji. 

Energetyka solarna - jasne jak 

słonce 

Energetyka solarna – jasne jak słonce program realizowany był w latach 2015 – 2017.  

 
Zadanie zakończone. 
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ZADANIA MONITOROWANE 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, w tym poprzez ich kompleksową termomodernizację 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Budowa hali Gliwice Zadanie to zaplanowano do realizacji przez PWiK Sp. z o.o. w Gliwicach. Zrealizowano w latach 2013-2017. Zadanie zakończone. 

Udział miasta Gliwice w 
Programie kompleksowej 

likwidacji niskiej emisji na 

terenie konurbacji śląsko- 

dąbrowskiej 

W aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej z lutego 2019 roku zmodyfikowano treść zadania na „Udział 

miasta Gliwice w Programie kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko-dąbrowskiej 

oraz inne działania prowadzone niezalez ̇nie przez właścicieli i administratorów lokali innych niż komunalne”. 

Miasto Gliwice nie 

realizowało zadania. 

Termomodernizacja budynków 

mieszkalnych na terenie 

miasta 

Mieszkańcy Miasta Gliwice mogą we własnym zakresie wykonywać prace termomodernizacyjne nie 

informując o tym fakcie Urzędu Miejskiego.  

Niemniej jednak mieszkańcy korzystają także ze źródeł zewnętrznego finansowania, które może pochodzić 

ze środków będących w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Katowicach. 

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez WFOŚiGW w latach 2019-2020 z Programu Czyste Powietrze 

skorzystało 212 właścicieli nieruchomości na terenie miasta Gliwice. 

Ponadto mieszkańcy mogą starać się o dofinansowanie z Miasta Gliwice na działania termomodernizacyjne - 

opisano to na początku niniejszej tabeli w części dotyczącej realizacji programów dotacyjnych miasta. 

Zadanie realizowane ze 

środków WFOŚ  

Budowa wysokosprawnej 

kogeneracji przez PEC- Gliwice 

Wartość kosztorysowa inwestycji związanej z budową wysokosprawnej kogeneracji określanej również 

mianem Parku Zielonej Energii została obecnie oszacowana na wartość 305 mln zł, gdzie w latach 2019 i 

2020 kroki podjęte w ramach realizacji zadania polegały na sporządzeniu koncepcji i opracowań techniczno-

ekonomicznych, do których zalicza się analizy możliwości pozyskania dodatkowych środków z zewnętrznych 

źródeł. W okresach obrachunkowych 2019/2020 i 2020/2021 poniesione koszty wyniosły 149 393,59 zł. 

Rozpoczęcie budowy planuje się na rok 2023. 

Opracowano dokumentację, 

zadanie nie zostało 

zrealizowane 

Rozbudowa i modernizacja 

sieci 
i infrastruktury ciepłowniczej 

przez PEC - Gliwice 

Zadanie polega przede wszystkim na realizacji polityki pozyskiwania i podłączania nowych odbiorców do 

miejskiej sieci ciepłowniczej, sukcesywnej likwidacji grupowych stacji wymienników ciepła oraz 

wprowadzaniu rozwiązań poprawiających hydraulikę efektywność sieci ciepłowniczych. Jest ono realizowane 

cyklicznie zgodnie z dalece przyszłościowymi planami ujętymi w planie rozwoju i w ramach możliwości 

finansowych przedsiębiorstwa. W latach 2019-2020 zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie zgodnie 

z wcześniejszymi planami określanymi z około rocznym wyprzedzeniem. W okresie obrachunkowym 

2019/2020 wybudowano 11 539,64 m sieci rozdzielczych i przyłączy oraz 95 szt. kompaktowych stacji 

wymienników ciepła. Poniesione koszty wyniosły odpowiednio 14 149 094,12 zł i 4 858 236,94 zł. W okresie 

obrachunkowym 2020/2021 wybudowano 6 242,04 m sieci rozdzielczych i przyłączy oraz 52 szt. 

Zadanie realizowane na 

bieżąco w ciągu całego 

okresu 
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kompaktowych stacji wymienników ciepła. Poniesione koszty wyniosły odpowiednio 6 105 322,34 zł i 

2 152 947,48 zł. 

Budowa instalacji odsiarczania 

i odazotowania przez PEC - 

Gliwice Sp. z o.o. 

Zadanie polega na wyposażeniu kotłowni WP i kotłowni WR w instalacje odsiarczania i odazotowania spalin. 

W roku obrachunkowym 2018-2019 zostało zakończone zadanie pt. „Budowa instalacji odazotowania spalin 

dla kotłów WP-70 nr 1 i 3" z poniesionymi kosztami wynoszącymi 2 722 000,00 zł.  

W roku obrachunkowym 2019/2020 zostały rozpoczęte zadania pt. „Bud. III et. IOS i I et. lnstal. Odazotow. 

Spalin dla kotłowni WR-25" oraz „Budowa instalacji odazotowania spalin dla kotła WP-70 nr 2". Poniesione 

koszty wyniosły odpowiednio 14 278 30,74 zł i 3 017 707,56 zł. 

W roku obrachunkowym 2020/2021 w dalszym ciągu było w realizacji zadanie pt. „Bud. III et. IOS i I et. 

Instal. Odazotow. Spalin dla kotłowni WR-25" oraz zakończono zadanie pt. „Budowa instalacji odazotowania 

spalin dla kotła WP-70 nr 2 w technologii selektywnej redukcji niekatalitycznej" z poniesionymi w tym okresie 

kosztami wynoszącymi odpowiednio 25 677 696,22 zł i 900 000,00 zł. Całkowite zakończenie wszystkich 

zadań planowano na grudzień 2021 r.  

Zadanie zakończone 

Poprawa efektywności 

energetycznej, wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii 

lub zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń́ w grupie 

handel, usługi, 

przedsiębiorstwa 

Przedsiębiorstwa i firmy działające na terenie miasta we własnym zakresie i z własnych środków finansowych 

realizują inwestycje termomodernizacyjne oraz montują instalacje OZE, a także inne przyczyniające się do 

zmniejszenia zużycia energii konwencjonalnej. 

Przedsiębiorstwa realizują 

tego rodzaju działania we 

własnym zakresie 

Budowa budynków 

komercyjnych 

energooszczędnych i 

pasywnych 

W 2019 roku nie realizowano zadania. 

W 2020 roku Miasto realizowało projekt Budowa 

budynku ogrzewalni przy ul. S. Noakowskiego. 

Opracowana została dokumentacja projektowa w 
trybie „zaprojektuj i wybuduj” i uzyskano 

pozwolenie na budowę. Wykonano: roboty 

budowlane związane z budową budynku ogrzewalni 

w technologii budynku pasywnego oraz niezbędną 

infrastrukturą techniczną. Koszty w 2019 roku 

wyniosły 160.727,56 zł. 

Zadanie w trakcie realizacji. 

Termomodernizacja i 

modernizacja źródła ciepła w 

Jednostce Wojskowej w 

Gliwicach 

Jednostka Wojskowa w Gliwicach realizowała zadania w latach 2015-2017.  

Zadanie zrealizowano przed 

rozpoczęciem okresu 

raportowanego 

Termomodernizacja, 

modernizacja systemu 

grzewczego i zastosowanie 

odnawialnych źródeł energii w 

Parku Naukowo - 

Projekt „Utworzenie farmy fotowoltaicznej” jest 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego. Oś priorytetowa: 4. 

Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii 

 
Zadanie zakończone w 2019 

roku. 
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Technologicznym "Technopark 

Gliwice 

i gospodarka niskoemisyjna. Działanie: 1. 

Odnawialne źródła energii. Poddziałanie: 1. 

Odnawialne źródła energii – ZIT 

Całkowita wartość projektu to 524 964,00 zł w tym 

dofinansowanie: 342 660,00 zł 

Ograniczenie zanieczyszczeń 

emitowanych do powietrza 
poprzez odnowienie taboru 

autobusowego wraz z budową 

placu parkingowego 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. 
Gliwice zakończyło realizacje zadania w 2019 roku.  

Przedmiotem projektu była dostawa nowego taboru 

autobusowego (36 pojazdów w tym: 13 szt. 

autobusów 12 m z napędem spalinowym EURO VI, 23 

szt. przegubowych autobusów 18m z napędem 

spalinowym EURO VI) oraz budowa placu 

parkingowego dla około 25 autobusów. Całkowita 

wartość projektu wynosiła: 51 940 040,87 zł. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu: 41 018 
345,75 zł, w tym współfinansowanie UE w kwocie 

nieprzekraczającej 34 865 593,89 zł. 

W 2020 roku pomiędzy Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych, a Przedsiębiorstwem Komunikacji 

Miejskiej Sp. z o.o. w Gliwicach została podpisana 

umowa o dofinansowanie nr POIS.06.01.00-00-

0056/19-00 dla projektu pn. „Zakup autobusów 

elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą do 

ładowania”. 

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, 

priorytet 6 Rozwój niskoemisyjnego transportu 

zbiorowego w miastach, Działanie 6.1. Rozwój 

publicznego transportu zbiorowego w miastach. 

Przedmiotem projektu jest dostawa nowego taboru 

autobusowego (10 szt. w tym: 3 szt. autobusów 18 

m z napędem elektrycznym, 7 szt. autobusów 12 m 

z napędem elektrycznym) oraz inwestycja 

polegająca na budowie infrastruktury do ładowania: 

− 5 stacjonarnych elektrycznych podwójnych 

powolnych i 1 ładowarki mobilnej, 

zlokalizowanych na terenie Zajezdni,  

− 3 ładowarek szybkich pantografowych, w 

tym 1 na terenie zajezdni oraz 2 na terenie 

miasta na przystankach końcowych linii A i 

676, 

wraz z niezbędnymi pracami instalacyjno-

budowlanymi w zakresie zagospodarowania terenu i 
przygotowania miejsc ładowania oraz parkowania 

autobusów 

Celem głównym projektu jest zmniejszenie 

negatywnego wpływu transportu zbiorowego na 

środowisko naturalne oraz poprawa jakości i 

atrakcyjności transportu zbiorowego wykonywanego 

przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Spółka 

z o.o. w Gliwicach. 

Zadanie w trakcie realizacji 
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Zakup 10 nowoczesnych, niskopodłogowych i 

bezemisyjnych autobusów pozwoli na ograniczenie 

negatywnego wpływu transportu miejskiego na 

środowisko naturalne (zmniejszenie hałasu, 
redukcja zanieczyszczeń emitowanych do 

powietrza), podniesienie jego jakości, komfortu i 

bezpieczeństwa oraz atrakcyjności w stosunku do 

transportu indywidualnego, co przełoży się na 

wzrost liczby przewozów pasażerskich w miastach – 

publicznym, niskoemisyjnym transportem 

zbiorowym. 

Całkowita wartość projektu wynosi: 39 101 270,00 

zł. 

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 

31 749 000,00 zł, w tym współfinansowanie UE w 

kwocie nieprzekraczającej 26 986 650,00 zł. 

Termin zakończenia realizacji projektu: 31 grudnia 

2021 r. 

Ponadto w 2020 roku zakupiono 10 autobusów o 

długości 12 m z napędem spalinowym EURO VI. 

Autobusy sfinansowane zostały ze środków 

własnych PKM. Koszt 9 298 000,00 zł 

System Dynamicznej 

Informacji Pasaz ̇erskiej II 

System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej jest zintegrowanym systemem zarządzania przepływem 

informacji w czasie rzeczywistym przeznaczonym do obsługi komunikacji miejskiej na terenie KZK GOP. 

Pasażerom zapewnia on dostęp do bieżącej informacji o odjazdach poprzez: 

• tablice informacji pasażerskiej służące do wyświetlania informacji o rzeczywistych i planowanych 

czasach odjazdów pojazdów oraz komunikatów na podstawie danych uzyskiwanych z systemu, 

• portal dla pasażerów pozwalający na sprawdzenie rozkładów jazdy oraz na uzyskanie bieżącej 

informacji dotyczącej realizacji kursów (przewidywane czasy odjazdów) – w wersji desktop i 

mobilnej. 

Zadanie realizowane co 

roku. 

Inteligentny System 

Zarządzania Ruchem na 
obszarze KZK GOP (ITS KZK 

GOP) 

Zadanie nie zostało zrealizowane. Brak realizacji zadania 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2021



RAPORT Z WYKONANIA W OKRESIE 2019-2020 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2016-2020 

32 
Eko – Team Konsulting, email: biuro@eko-team.com.pl 

PODSUMOWANIE 

Zadania własne związane były głównie z: 

1. ograniczeniem niskiej emisji - wymieniono w 2019 - 1128 źródeł ciepła, w 2020 - 

512 źródła ciepła, zamontowano 59 instalacji OZE. Koszt realizacji tego zadania 
wyniósł 6,55 mln zł,  

2. upłynnieniem ruchu pojazdów, budową, modernizacją dróg, budową obwodnic - 

w  tym zakresie zaplanowano 44 zadania z czego:  

• zakończono i oddano do użytkowania 13 zadań, 

• rozpoczęto i nie zakończono 11 zadań - prace trwają i będą kontynuowane, 

• 3 zadań nie rozpoczęto z powodu braku finansowania, utrudnionej 

procedury realizacji lub rezygnacji z realizacji,  

• 17 zadań zaplanowanych jest do realizacji na późniejsze lata, 

Na realizację zaplanowanych na lata 2019-2020 w Programie Ochrony Środowiska 

zadań drogowych wydatkowano 180,84 mln zł. Do najważniejszych inwestycji 
drogowych można zaliczyć z pewnością budowę odcinka zachodniej obwodnicy 

miasta od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej i opracowanie dokumentacji na 
odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego. Ponadto należy wymienić również 

budowę południowej części obwodnicy miasta na odcinku od ul. Rybnickiej do 

ul.  Pszczyńskiej, 

3. rozwojem komunikacji publicznej. W tym zakresie zaplanowano jedno zadanie 

dotyczące Miejskiego Autobusu Szynowego na trasie Gliwice Sośnica - Gliwice - 

Gliwice Łabędy - Pyskowice zadanie rozpoczęto, opracowano program 
funkcjonalno-użytkowy, a dalsze prace przeniesiono na lata kolejne. Jednocześnie 

w przyjętej w lutym 2019 roku aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta Gliwice zmieniono tytuł zadania na „Budowa infrastruktury miejskiej 

związanej z publicznym transportem kolejowym”, 

4. tworzeniem mechanizmów wspomagających zarządzanie ruchem i transportem. 
W  tym zakresie zaplanowano 4 zadania, z czego 1 zostało zrealizowane, 1 było 

realizowane w ciągu całego okresu raportowanego i będzie kontynuowane 

w  kolejnych latach, pozostałych 2 zadań nie realizowano. Na realizację zadań 

w  okresie analizy 2019-2020 wydatkowano 21,27 mln zł.   

5. wspieraniem transportu rowerowego - w tej kwestii zaplanowano 5 zadań z czego 
jedno zakończono, trzy rozpoczęto i realizacja będzie trwała w kolejnych latach, 

a  jednego zadania dotyczącego ścieżki rowerowej przy ulicy Rybnickiej nie 

rozpoczęto. Na działania związane z trasami rowerowymi wydatkowano w okresie 

raportowanym 1,43 mln zł,  

6. prowadzeniem kampanii edukacyjnych, 

7. poprawą efektywności energetycznych w budynkach użyteczności publicznej. 

W tym zakresie zaplanowano 13 zadań z czego 4 zadania zakończono, 8 zadań 

rozpoczęto i procesy realizacji nie zakończyły się jeszcze. Na realizację tych zadań 

w okresie raportowanym wydatkowano 12,15 mln zł.  

Podsumowując, można stwierdzić, iż w 5-cio letniej perspektywie realizacji Programu 

zostało do zakończenia około 15 zadań już będących w trakcie, niejednokrotnie w dużym 
stopniu zaawansowania oraz realizacji kilkunastu zadań jeszcze nie rozpoczętych.  

W związku z tym, wszystkie zaplanowane zadania zostały przesunięte do realizacji 
w  Programie opracowywanym na kolejne lata w perspektywie krótko i długoterminowej.  
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3.2. Zasoby wodne Gospodarka wodno - ściekowa   

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera zadania  

na 2019 i 2020 rok 

System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu 

przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego stanu wód 

ZADANIA WŁASNE  

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

Planowane zadania 

Podjęte działania 

Stan realizacji 

2019 rok 2020 rok 

Prowadzenie ewidencji 

zbiorników bezodpływowych 

oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

W 2016 roku Rada Miasta Gliwice przyjęła jako załącznik nr 4 do uchwały nr XXI/521/2016 deklarację - dane dotyczące 

odpadów komunalnych i zbiorników bezodpływowych.  

Do złożenia tego załącznika wraz z deklaracją zobowiązani są właściciele nieruchomości jednorodzinnych. Przedmiotowy 

załącznik przekazywany jest Wydziałowi Usług Komunalnych UM w Gliwicach, w celu tworzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych. 

Ewidencja ta jest prowadzona i na bieżąco w miarę napływania nowych danych uzupełniania i aktualizowana. 

Ewidencja jest 

prowadzona.  

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji, w tym deszczowej 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Modernizacja kanalizacji 

deszczowej na terenie 

miasta 

W 2019 roku w ramach utrzymania sieci wod-kan  

• utrzymywano całodobowe pogotowie techniczne 

(w tym w dni wolne od pracy i świąteczne) oraz 

dokonywano poboru próbek i analiz ścieków; 

• wyczyszczono i udrożniono 5.575 wpustów 

deszczowych, 1.343 studnie oraz udrożniono 41 

km kanalizacji deszczowej; 

• wykonano teleinspekcję 21 km kanałów 

deszczowych i czyszczenie 64 m3 piaskowników 

oraz wypompowano 94 m3 rozlewisk; 

W 2020 roku w ramach utrzymania sieci wod-kan  

• utrzymywano całodobowe pogotowie techniczne 

(w tym w dni wolne od pracy i świąteczne) oraz 

dokonywano poboru próbek i analiz ścieków; 

• wyczyszczono i udrożniono 7.738 wpustów 

deszczowych, 1.265 studni oraz udrożniono 38 

km kanalizacji deszczowej; 

• wykonano teleinspekcję 18 km kanałów 
deszczowych i czyszczenie 101 m3 

piaskowników oraz wypompowano 1.052 m3 

rozlewisk; 

Zadanie realizowane 

jest na bieżąco  
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• realizowano bieżące utrzymanie potoków, 

oczyszczanie krat na potokach i koszenie brzegów 

Kłodnicy; 

• wydano 418 warunków technicznych oraz 300 
uzgodnień w zakresie odwodnienia oraz 

przeprowadzono nadzór nad zaopatrzeniem miasta 

w wodę. 

W 2019 roku w ramach modernizacji sieci kanalizacji 

deszczowej wykonano zadania: 

• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11 ul. Tarnogórska 

59 – modernizacja obiektów – 599.122,76 zł. 

Wykonano modernizację kanalizacji deszczowej, 

• Przebudowa kanalizacji deszczowej w dzielnicy 
Ostropa – 159.795,68 zł. Zadanie zakończono. 

Wykonano roboty budowlane związane z 

przebudową kanalizacji deszczowej w rejonie 

Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. I. Daszyńskiego 

424, w celu wyłączenia z eksploatacji odcinka 

kanału deszczowego przebiegającego przez teren 

szkoły. Ułożono kanalizację deszczową w nowej 

lokalizacji oraz nową nawierzchnię. 

Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 
koszt 7 436 044,13 zł. W ramach zadania wykonano 

modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach: Św. Urbana 

(częściowo - zakończenie inwestycji nastąpiło w 2020r.), 

Daszyńskiego, Wolności, Towarowej (częściowo - 

dokończenie inwestycji z 2018r.), Sadowej, Magnolii 

(częściowo - dokończenie inwestycji z 2018r.), 

Świętojańskiej, Jasnej, Rolników, Drozdów, Wesołej, 

Rybnickej, Toszeckiej, Okrzei, Czeremchowej, 

Bieszczadzkiej, Begonii, Piotra Michałowskiego, pomiędzy 

ul. Rybnicką a ul. Biegusa. Zadanie realizowane było na 
podstawie umowy ramowej, jednak ostateczne stawki na 

realizację określane były w umowach cząstkowych. 

• realizowano bieżące utrzymanie potoków, 

oczyszczanie krat na potokach i koszenie 

brzegów Kłodnicy oraz potoków; 

• wydano 591 warunków technicznych oraz 256 
uzgodnień w zakresie odwodnienia oraz 

przeprowadzono nadzór nad zaopatrzeniem 

miasta w wodę. 

W 2020 roku w ramach modernizacji sieci kanalizacji 

deszczowej wykonano zadania: 

• Remonty kanalizacji deszczowej – 1.787.969,49 

zł. Wykonano awaryjne uzupełnienie elementów 

kanalizacji deszczowej: usunięto 17 zapadlisk, 

dokonano naprawy 142 wpustów, 109 studni, 
uzupełniono 11 brakujących pokryw studni oraz 

5 rusztów wpustów. Wykonano naprawę 531 m 

kanału kanalizacji deszczowej. 

• Remonty cieków stanowiących naturalny system 

odwodnienia – 554.371,85 zł. Podpisano umowy 

na konserwację i bieżące utrzymanie rowów z 

podziałem na 7 rejonów, o łącznej długości ok. 

40 km. Wykonano m.in. prace związane z: 

udrażnianiem koryt rowów i potoków. 
Wykonano również awaryjny remont rowów 

przy: ul. Łabędzkiej, ul. J. Gutenberga, ul. 

Nadrzecznej, na południe od ul. Krokusów) oraz 

potoku Cienka przy ul. Rolników. 

• Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie 

miasta – 8.495.315,27 zł. Wykonano 

modernizację kanalizacji deszczowej w ulicach: 

św. Urbana, Czapli, Biegusa, S. Okrzei, 

Ligockiej, Rodzinnej, al. Sikornik, J. Tuwima, 

Syriusza, Rybitwy, Bojkowskiej, Warszawskiej, 
A. Gaudiego i Przyszowskiej. Wykonanie 

spowodowane przedłużającą się procedurą 

przetargową. 

• Analiza systemu kanalizacji deszczowej w 

wybranych zlewniach na terenie miasta – 

245.135,00 zł. Podpisano umowę na 

kompleksową analizę systemu kanalizacji 

deszczowej w 18 zlewniach na terenie 

położonym w granicach administracyjnych 
miasta wraz z usługą wykonania operatów 
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wodnoprawnych i pozyskania zgód 

wodnoprawnych oraz podpisano umowę na 

wykonanie dokumentacji w zakresie korzystania 

z usługi wodnej dla wylotów do potoku 

Ostropka. 

• Przebudowa i budowa odcinków kanalizacji 

deszczowej w ul. Pszczyńskiej – 135.300,00 zł. 

Zrealizowano umowę na wykonanie 

dokumentacji projektowej. 

• Zagospodarowanie zbiorników retencyjnych – 

59.040,00 zł. Wykonano koncepcję projektową 

zagospodarowania terenu zbiornika pomiędzy 

ul. Bojkowską a ul. Toruńską. 

• Odwodnienie ulic: K. Goduli i Nadbrzeżnej – 

54.120,00 zł. Wykonano dokumentację 

projektową. 

• Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Królewskiej Tamy – 51.414,00 zł. Wykonano 

dokumentację projektową. 

• Modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie 

nieruchomości przy ul. Towarowej – 198.988,79 

zł. Wykonano zabezpieczenie kanalizacji 
deszczowej przy ul. Towarowej płytami 

drogowymi w pasie służebności na podstawie 

aktu notarialnego. W toku prowadzonych prac 

uzyskano informację, iż na działkach w obrębie 

Kolej, Przedsiębiorstwo Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z.o.o. przystąpi do realizacji prac 

związanych z modernizacją kanalizacji 

sanitarnej i odstąpiono od wykonania części 

inwestycji. 

Modernizacja gospodarki 

ściekowej miasta 

W zakresie poprawy gospodarki ściekowej na terenie miasta 

w 2019 roku zrealizowano zadania: 

• modernizacja kanalizacji sanitarnej i 

odprowadzania wód deszczowych w Domu 

Pomocy Społecznej „Opoka” – 820.881,63 zł. 
Wykonano roboty ziemne i budowlane zgodnie 

z projektem. 

W zakresie poprawy gospodarki ściekowej na terenie 

miasta w 2020 roku zrealizowano zadania: 

• naprawa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Ośrodka Wypoczynkowego „Czechowice”. Koszt 

19.680,00 zł.  

• modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej - 

Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. 

Bojkowska 16. Koszt 199.986,73 zł.  

Zadanie realizowane 

na bieżąco. 
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• modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. 

Sikornik 34. Koszty 199.421,59 zł. 

• modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 
- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 ul. 

Przedwiośnie 2. Koszty 221.096,16 zł.  

• modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- Przedszkole Miejskie nr 18 ul. Brzozowa 50. 

Koszt 380.000,00 zł.  

• modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 

424. Koszt 145.000,00 zł.  

• modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 
- Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych ul. 

Bojkowska 16 – modernizacja obiektów – 

409.813,60 zł. 

• modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- Szkoła Podstawowa nr 3 ul. I. Daszyńskiego 

424. Koszt 145.000,00 zł. 

• modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- Szkoła Podstawowa nr 13 – ul. J. Elsnera 25. 

Koszt 133.500,83 zł.  

• modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- Zespół Przedszkoli Miejskich nr 1 ul. 

Młodopolska 4. Koszt 213.449,08 zł.  

• przebudowa sieci kanalizacyjnej - Zespół Szkół 

Ogólnokształcących nr 5 ul. Sikornik 34. Koszt 

w 2020 roku 623.300,00 zł. 

Przebudowa odwodnienia w 

ul. Długiej 
Zadanie zakończone w 2016 roku. 

Zadanie zakończono  

w 2016 roku. 

Przebudowa przepustu pod 

ul. Toszecką 
Zadanie zakończone w 2017 roku. 

Zadanie zakończono  

w 2017 roku. 

Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć wody, stacji uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Górnośląskie Centrum 

Edukacyjne ul. S. Okrzei 20 
Zadanie zakończone w 2016 roku. Zadanie zakończono  

w 2016 roku. 
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- modernizacja przyłącza i 

sieci wodociągowej 

Wykonanie ujęcia wód 

podziemnych na terenach 

wokół Radiostacji 

Miejski Zarząd Usług Komunalnych w 2017 planował zadanie polegające na wykonaniu ujęcia wód podziemnych na 

terenach wokół Radiostacji - zadanie nie zostało zrealizowane - zrezygnowano z realizacji zadania w związku z odmowa ̨ 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. na pobór wód gruntowych z przyczyn technicznych. Na 

przygotowanie realizacji zadania wydano kwotę 16 725,00 zł.2 

Nie zrealizowano 

zadania 

Realizacja obiektów małej retencji zgodnie z Programem małej retencji dla województwa śląskiego, w tym nietechnicznych form retencji wód 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Budowa zbiornika 

retencyjnego na potoku 

Wójtowianka (Doa) 

Zadanie realizowane w ramach Poprawy stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez 

modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi - etap II – projekt opisany poniżej. 

Zadanie rozpoczęte, 

nie zakończone 

Budowa zbiorników 

retencyjnych na potoku 

Ostropka przy 

ul. J. Słowackiego 

W 2019 roku w ramach podpisanej umowy z Głównym 

Instytutem Górnictwa w Katowicach, w zakresie wsparcia 

technicznego, przygotowano opis przedmiotu zamówienia 

na opracowanie dokumentacji projektowej, zorganizowano 

spotkanie z przedstawicielami dzielnicy Wójtowa Wieś oraz 

przeprowadzono dwukrotnie postępowania przetargowe na 

wybór jednostki projektowania. W grudniu podpisano 

umowę na wykonanie dokumentacji projektowej z 

wybranym w drodze przetargu wykonawcą. Koszt 

108.732,00 zł.  

W 2020 roku opracowano wielowariantową koncepcję 

budowy zbiorników. Wykonawca przygotował kartę 

informacyjną przedsięwzięcia oraz raport i wystąpił do 

Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o wydanie 

decyzji środowiskowej. Z uwagi na stan epidemii i 
wydłużone terminy procedowania decyzji środowiskowej 

zmieniono terminy zakończenia poszczególnych etapów 

dokumentacji projektowej. Koszty w 2020 roku wyniosły 

– 161.289,90 zł. Przewidywany termin zakończenia 

przygotowania dokumentacji projektowej to czerwiec 

2021 r. 

Zadanie rozpoczęte, 

nie zakończone 

Budowa zbiorników 

retencyjnych na potoku 

Cienka w rejonie autostrady 

A1 

W 2019 roku wykonano część dokumentacji projektowej 

zbiorników. Termin wykonania koreferatu dla dokumentacji 

projektowej zbiorników retencyjnych, został przedłużony o 

rok. Koszt 92.000,00 zł. 

W 2020 roku wykonano dokumentację projektową 

zbiorników retencyjnych na potoku Cienka oraz 

wykonano koreferatu dla dokumentacji projektowej. Ze 
względu na przeciągającą się procedurę wydania decyzji 

Wojewody Śląskiego na pozwolenie realizacji inwestycji 

w zakresie przeciwpowodziowym, przesunięto termin 

realizacji do 31 grudnia 2020 z płatnością w 2021 r. 

Koszty w 2020 roku wyniosły – 103.269,00 zł. 

 

 

 

Zadanie rozpoczęte, 

nie zakończone 

 
2 dane Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, 2019 
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Utrzymywanie, doposaz ̇enie i optymalizacja wykorzystania magazynów przeciwpowodziowych (wojewódzkich, powiatowych i gminnych) 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Poprawa stanu 

bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego dla 

Miasta Gliwice poprzez 

modernizację 

i rozbudowę systemu 

gospodarowania wodami 

opadowymi 

W okresie raportowanym realizowano dwa zadania w tym 

zakresie. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez 

modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania 

wodami opadowymi. 

Celem projektu jest rozwiązanie problemów gospodarki 

wodami opadowymi i deszczowymi na obszarze miasta 

poprzez usprawnienie odprowadzania wód opadowych, 

moz ̇liwości przepływu wód w sieci kanalizacji deszczowej i 

utworzenie moz ̇liwości retencji wód.  

W ramach zadania w 2019 roku wykonano:  

• odwodnienie Południowej KSSE - obszar ul. 

Bojkowskiej, 

• odwodnienie terenów położonych pomiędzy 

autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a ul. 

Biegusa w Gliwicach - etap I, 

• zabudowę urządzenia podczyszczającego dla 

zadania przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 

Dworskiej – etap IV, 

• aktualizację wartości kosztorysów inwestorskich 

dla inwestycji Zabudowa urządzeń 

podczyszczających na wylotach do rzeki Kłodnicy, 
w ramach przebudowy kanalizacji deszczowej, 

wraz z remontem wylotów. 

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 

27.810.834,07 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 

19.484.260,67 zł. W 2019 roku poniesiono koszty w 

wysokości 5.793.424,36 zł. 

 

Poprawa stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez 

modernizację i rozbudowę systemu gospodarowania 

wodami opadowymi - etap II. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez 

modernizację i rozbudowę systemu 

gospodarowania wodami opadowymi. 

W 2020 r. środki w wysokości 849.435,23 zł 

wydatkowane były m.in. na: częściową realizację 

zabudowy urządzeń podczyszczających na wylotach do 

rzeki Kłodnicy (z uwagi na roboty dodatkowe zadanie 

będzie kontynuowane w 2021 r.), opłaty z tytułu 

użytkowania gruntów Wód Polskich, opłatę za wyłączenie 

z produkcji rolnej gruntu pod budowę zbiornika 

retencyjnego oraz na wynagrodzenie inspektora nadzoru 

i eksperta finansowego. 

Poprawa stanu bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez 

modernizację i rozbudowę systemu 

gospodarowania wodami opadowymi - etap II. 

W 2020 r. środki w wysokości 4.224.144,13 zł 

wydatkowane były m.in. na: częściowe wykonanie sieci 

kanalizacyjnej, w ramach odwodnienia obszaru Brzezinka 

południe; budowę i przebudowę sieci kanalizacji 

deszczowej, w celu odwodnienia terenów położonych 
pomiędzy autostradą A4, ul. Rybnicką, potokiem Doa a 

ul. Biegusa; opracowanie dokumentacji projektowej 

zabudowy urządzeń podczyszczających na rzece 

Kłodnicy, na wylotach (18, 40, 41) do cieków w mieście i 

częściową realizację oraz wykonanie koncepcji 

zagospodarowania terenu zbiornika Potoku Wójtowianka 

(Doa). 

 

W 2020 roku Miasto Gliwice ponosiło wydatki na 
utrzymanie miejskiego magazynu 

przeciwpowodziowego: zakup wyposaz ̇enia, konserwacje 

i przeglądy sprzętu, zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania monitoringu obserwacyjnego cieków 

wodnych oraz systemu do monitorowania poziomu wody 

w rzekach. 

Zadanie rozpoczęte, 

nie zakończone 

 

 

Miasto Gliwice 

corocznie na bieżąco 
realizuje działania 

związane z 

zarządzaniem 

kryzysowym i obrona 

cywilną 
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Zaplanowane środki w 2019 roku wydatkowano na:  

• opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie robót budowlano-montażowych dla 

inwestycji Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. 
ks. Jerzego Popiełuszki wraz z zabudową 

urządzenia podczyszczającego w systemie 

zaprojektuj i wybuduj, 

• realizację inwestycji Budowa i przebudowa sieci 

kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia 

terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. 

Rybnicką, potokiem Doa, a ul. Biegusa – II etap, 

• realizację inwestycji Budowa i przebudowa sieci 

kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia 
terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. 

Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach 

– etap III, 

• realizację inwestycji Budowa i przebudowa sieci 

kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia 

terenów położonych pomiędzy autostradą A4, ul. 

Rybnicką, potokiem Doa a ul. Biegusa w Gliwicach 

– etap IV, 

• wypłatę odszkodowań za przejęcie nieruchomości 
pod inwestycję Budowa zbiornika retencyjnego na 

potoku Wójtowianka (Doa). 

Wartość projektu wynikająca z umowy wynosi 

74.224.356,74 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 

48.225.506,12 zł. W 2019 roku poniesiono koszty w 

wysokości 14.045.275,48 zł. 

 

W 2017 roku Miasto Gliwice zakupiło oprogramowanie, 

licencję i autorskie praw majątkowe dla modelu opadowego 

dla miasta, modele dla zlewni, w tym cieków oraz sieci 

odwodnieniowej dla obszarów, na których zlokalizowane są 
inwestycje, prowadzone w ramach projektu unijnego 

„Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla 

Miasta Gliwice poprzez modernizację i rozbudowę systemu 

gospodarowania wodami opadowymi – etap II”. W tym 

także zaktualizowano prognozy opadów deszczu do 2050 r. 

na podstawie scenariusza zmian klimatycznych w mieście. 

Koszt to 92.557,50 zł. 

W ramach zadania prowadzono biez ̇ącą działalność i 

utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dyżurnych 

Państwowej Straz ̇y Poz ̇arnej, Straz ̇y Miejskiej i 

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 

doposaz ̇ono stanowiska w sprzęt, a także dokonywano 

biez ̇ących konserwacji sprzętu biurowego oraz 

teleinformatycznego.  

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem 
występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu 

gliwickiego, obsługą zgłoszeń oraz dysponowaniem do 

zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych.  
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W 2019 roku Miasto Gliwice ponosiło wydatki na 

utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego: 

zakup wyposaz ̇enia, konserwacje i przeglądy sprzętu, 

zapewnienie sprawnego funkcjonowania monitoringu 

obserwacyjnego cieków wodnych oraz systemu do 

monitorowania poziomu wody w rzekach. 

W ramach zadania prowadzono biez ̇ącą działalność i 

utrzymanie stanowisk dyspozytorskich dyz ̇urnych 

Państwowej Straz ̇y Poz ̇arnej, Straz ̇y Miejskiej i Powiatowego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz doposaz ̇ono 

stanowiska w sprzęt, a takz ̇e dokonywano biez ̇ących 

konserwacji sprzętu biurowego oraz teleinformatycznego.  

Ponoszono wydatki związane z monitorowaniem 

występujących zagrożeń na terenie miasta i powiatu 

gliwickiego, obsługą zgłoszeń oraz dysponowaniem do 

zdarzeń właściwych zespołów ratowniczych.  

Poprawa stanu 
bezpieczeństwa 

przeciwpowodziowego 

w górnym dorzeczu Wisły i 

Odry w rejonie zlewni rzek: 

Kłodnicy, Bierawka, cieku 

Knurówka, potoków Doa i 

Ostropka oraz Z ̇ernickiego - 

Modernizacja systemu 

oczyszczania i 

odprowadzania wód 

odpadowych w Gliwicach 

Realizacja tego zadania opisana jest powyżej - są to zadania tożsame.  
Zadanie rozpoczęte, 

nie zakończone 

Budowa, przebudowa, modernizacja budowli przeciwpowodziowych 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Budowa suchego polderu na 

rzece Kłodnicy pomiędzy 

ulicami Królewskiej Tamy, 

Panewnicką i Kujawską 

W 2019 roku nie realizowano zadania. 

W 2020 roku w związku z decyzją o zmianie 

zagospodarowania terenu rezygnacją z uzyskania decyzji 

pozwolenia na realizację inwestycji, odstąpiono od 

umowy na zaprojektowanie suchego zbiornika 

przeciwpowodziowego. Przygotowano porozumienie w 

zakresie konieczności aktualizacji dokumentacji 
projektowej oraz zakresu z terminem zakończenia prac 

do 31 grudnia 2021 r. 

Zadanie rozpoczęte, 

nie zakończone 



RAPORT Z WYKONANIA W OKRESIE 2019-2020 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2016-2020 

41 
Eko – Team Konsulting, email: biuro@eko-team.com.pl 

Budowa, przebudowa, modernizacja budowli wodnych służącym innym celom 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Budowa parkingu przy 

Cmentarzu Lipowym 
Zadanie zakończono w 2018 roku. Zadanie zakończono 

ZADANIA MONITOROWANE 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniającej wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony przed powodzią̨ i suszą, w szczególności 

skierowane do dzieci i młodzieży 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Działania edukacyjne, 

promocyjne, propagujące 

i upowszechniające wiedzę 

o konieczności, celach, 

zasadach i sposobach 

ochrony wód, w 

szczególności skierowane 

do dzieci i młodziez ̇y 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w okresie 2019-

2020 nie realizował żadnych działań edukacyjnych.3 

PGW WP nie 
realizowało zadań 

edukacyjnych  

Wdrażanie zintegrowanych 

systemów gospodarowania 

wodami uwzględniających 

zasady zarządzania 

zlewniowego, w tym 

budowa lokalnych 
systemów monitoringu 

jakości wód na poziomie 

mikrozlewni – takich jak 

monitoring miejski oparty o 

rozwiązania RTC 

Zarówno Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach jak i 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie nie realizowały tego lub jemu podobnych zadań w okresie 2019-2020. 

PGW WP nie 

realizowało zadań  

Ponadto, w ramach zadań z zakresu zarządzania kryzysowego: 

• zorganizowano posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wspólnej dla miasta i powiatu gliwickiego; 

• prowadzono aktualizację Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Gliwice; 

• realizowano zadania związane z wprowadzeniem przez Prezesa Rady Ministrów 2 stopni alarmowych na terenie 

kraju w związku z organizacją wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

• organizowano pomoc humanitarną; 

• przekazywano do publicznej wiadomości (poprzez media i stronę internetową CRG) informacje o występujących 

utrudnieniach na terenie miasta oraz ostrzeżenia meteorologiczne; 

 
3 dane Wydziału Planowania w Gospodarowaniu Wodami RZP, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 2021 
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• uczestniczono w pracach zespołu zadaniowego ds. miejskiego monitoringu wizyjnego i zespołu ds. budowy 

inteligentnego systemu zarządzania siecią kanalizacji deszczowej; 

• prowadzono na bieżąco analizę występujących i potencjalnych zagrożeń oraz współpracowano z podmiotami 

ratowniczymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi reagującymi w przypadku wystąpienia sytuacji 

kryzysowych. 

Ponoszono wydatki na utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego: zakup wyposażenia, konserwacje i 

przeglądy sprzętu, zapewnienie sprawnego funkcjonowania monitoringu obserwacyjnego cieków wodnych oraz systemu 

do monitorowania poziomu wody w rzekach. 

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające wiedzę o konieczności, celach, zasadach i sposobach ochrony wód, w szczególności skierowane do dzieci i 

młodziez ̇y 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Działania związane 

z przywracaniem 

i poprawą ekologicznych 

funkcji wód i poprawą 

hydromorfologii koryt 
cieków, w tym: działania 

renaturyzacyjne 

i rewitalizacyjne, 

przywracanie drożności 

cieków, zwiększenie 

retencyjności naturalnej ich 

zlewni. 
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach w okresie 2019-

2020 nie realizował żadnych działań edukacyjnych.4 

PGW WP nie 

realizowało zadań  Działania edukacyjne, 

promocyjne, propagujące 

i upowszechniające wiedzę 

o konieczności, celach, 

zasadach i sposobach 
ochrony przed powodzią i 

suszą, w szczególności 

skierowane do dzieci 

i młodziez ̇y 

Działania edukacyjne, 

upowszechniające wśród 

rolników wiedzę 

 
4 dane Wydziału Planowania w Gospodarowaniu Wodami RZP, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, 2021 
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o dobrych praktykach w 

zakresie ochrony wód, 

poprawy retencyjności 

zlewni w szczególności 

dzięki zabiegów z zakresu 
fito- 

i agromelioracji oraz 

melioracji wodnych 

szczegółowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2021
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PODSUMOWANIE 

W zakresie zasobów wodnych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 

2019-2020 zaplanowano 14 zadań własnych oraz 2 zadania monitorowane.  

Zdecydowana większość zadań jest zakończona lub w trakcie realizacji, tylko jedno 

zadanie dotyczące budowy ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji nie 
zostało rozpoczęte i podjęto decyzje o rezygnacji z realizacji zadania w związku z  odmową 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. na pobór wód gruntowych z przyczyn 

technicznych. 

Na realizację zadań własnych w zakresie zasobów wodnych Miasto Gliwice wydatkowało 

środki w wysokości: 

• ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb - koszty administracyjne, 

• modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta – 12 mln zł, 

• modernizacja gospodarki ściekowej miasta – 3,43 mln zł,  

• przebudowa odwodnienia w ul. Długiej - zadanie zakończone w 2016 roku, 

• przebudowa przepustu pod ul. Toszecką - zadanie zakończone w 2017 roku, 

• wykonanie ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji - zrezygnowano 

z realizacji zadania, 

• budowa zbiorników retencyjnych na potoku Ostropka przy ul. J. Słowackiego - 0,27 

mln zł, 

• budowa zbiorników retencyjnych na potoku Cienka w rejonie autostrady A1 - 0,23 

mln zł, 

• poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego dla Miasta Gliwice poprzez 

modernizację i rozbudowe ̨ systemu gospodarowania wodami opadowymi oraz 

Poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w górnym dorzeczu Wisły 
i  Odry w rejonie zlewni rzek: Kłodnicy, Bierawka, cieku Knurówka, potoków Doa 

i  Ostropka oraz Żernickiego - Modernizacja systemu oczyszczania i  odprowadzania 

wód odpadowych w Gliwicach - 24 mln zł, 

• budowa suchego polderu na rzece Kłodnicy pomiędzy ulicami Królewskiej Tamy, 

Panewnicką i Kujawską - przygotowano porozumienie w zakresie konieczności 

aktualizacji dokumentacji projektowej oraz zakresu z terminem zakończenia prac 

do 31 grudnia 2021 r. 

• budowa parkingu przy Cmentarzu Lipowym - zadanie zakończono w 2018 roku. 

Podsumowując, można jednoznacznie stwierdzić, iż zadania w zakresie zasobów wodnych 
są realizowane na bieżąco, środki są pozyskiwane i to co zostało zaplanowane jest zgodnie 

z harmonogramami wykonywane. 
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3.3 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postepowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie 

przygotowanie do ponownego użycia, recykling i inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego na ich 

selektywnym zbieraniu 

ZADANIA WŁASNE  

Zbudowanie wystarczającej sieci regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 

Planowane zadania 

Podjęte działania 

Stan realizacji 

2019 rok 2020 rok 

Obsługa systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w tym 

odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z terenu miasta oraz 

funkcjonowanie PSZOK 

W 2019 roku w ramach obsługi systemu 

gospodarowania odpadami dokonano odbioru i 

zagospodarowania odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie miasta oraz sfinansowano 

działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów. 

Koszty poniesione 25.605.112,20 zł. 

W roku 2019 funkcjonariusze Straży Miejskiej w 

Gliwicach przeprowadzili 54 kontrole 

przedsiębiorców (nieruchomości niezamieszkałych) 

i 49 kontroli posesji (nieruchomości 

zamieszkałych). W wyniku łącznie 

przeprowadzonych 103 kontroli (w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi) skierowali 2 

wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w 

Gliwicach, nałożyli 20 grzywien w drodze mandatu 

karnego i udzielili 31 pouczeń. Ponadto podczas 
kontroli nieruchomości zamieszkałych ujawnili 11 

czynów zabronionych związanych z gospodarką 

nieczystościami ciekłymi, a wobec osób 

odpowiedzialnych zastosowano środki przewidziane 

przepisami prawa. 

Ponadto funkcjonariusze Straży Miejskiej w 

Gliwicach podczas wykonywania obowiązków 

służbowych zlokalizowali na terenie miasta Gliwice 

22 "dzikie" wysypiska śmieci (ul. Akademicka, ul. 
Bojkowska, ul. Chorzowska, ul. Ciesielska, ul. 

W 2020 roku w ramach obsługi systemu 

gospodarowania odpadami dokonano odbioru i 

zagospodarowania odpadów z nieruchomości 

zamieszkałych na terenie miasta oraz sfinansowano 

działalność punktu selektywnej zbiórki odpadów. Z 

Analizy stanu gospodarki odpadami wynika, z ̇e miasto 

Gliwice zapewniło realizację zadań ustawowych w 

zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych 
poprzez odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych wytworzonych na terenie miasta.  

Koszty poniesione na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości na terenie miasta oraz 

prowadzenie punktów selektywnej zbiórki odpadów 

wraz z edukacją to 39.146.459,68 zł. 

W roku 2020 Straz ̇ Miejska w Gliwicach w ramach 

zadania przyjęła 18.218 zgłoszeń oraz przeprowadziła 

17.878 kontroli. W trakcie kontroli ujawniono 7.448 

wykroczeń porządkowych i nałożono 3.897 mandatów 
karnych oraz pouczono w 12.526 przypadkach. 

Skierowano 562 wnioski o ukaranie do sądu. 

W 2020 roku wydano 8 pozwoleń na wytwarzanie 

odpadów, 20 zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, 

unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania 

odpadów. 

Zadanie realizowane 

na bieżąco zgodnie z 

założeniami 
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Daszyńskiego, ul. Dworska, ul. Edisona, ul. 

Kresowa, ul. Królewskiej Tamy, ul. Ku Dołom, ul. 

Łabędzka, ul. Na Łuku, ul. Nadrzeczna, ul. Sołtysa, 

ul. Spokojna, ul. Szymanowskiego, ul. Świętego 
Jacka, ul. Towarowa, ul. Tymiankowa, ul. 

Wschodnia, ul. Zbożowa i ul. Ziemięcicka). W celu 

wykrycia sprawców na bieżąco prowadzone są 

czynności zmierzające do ich wykrycia. 

Wydano 18 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 8 

zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, 

unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania, 2 

decyzje w sprawie nakazu usunięcia odpadów z 

miejsc nieprzeznaczonych do składowania i 

magazynowania. 

W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości 

na podstawie zawartych umów zrealizowano m.in: 

• opróżnianie i dezynfekcję 262 

pojemników na psie odchody (3 razy w 

tygodniu); 

• opróżnianie 532 koszy posadowionych w 

centrum miasta; 

• opróżnianie 1.063 koszy i sprzątanie 395 

przystanków (4 rejony); 

• zimowe oczyszczanie ciągów pieszych; 

• cykliczne mycie żeliwnych koszy 

posadowionych przy ul. Zwycięstwa oraz 

marmurowych na Rynku; 

• obsługę szaletów na terenie miasta; 

• mechaniczne mycie tunelu przy ul. 

Tarnogórskiej; 

• ręczne sprzątanie terenów zielonych, 

skarp, chodników i parkingów; 

• likwidację dzikich wysypisk, zgodnie z 

przyjętymi zgłoszeniami; 

• zakup 30 wkładów do koszy betonowych i 

5 do granitowych; 

W ramach zadania w zakresie utrzymania czystości na 

podstawie zawartych umów zrealizowano m.in: 

• opróżnianie i dezynfekcję 262 pojemników na 

psie odchody (3 razy w tygodniu); 

• opróżnianie 532 koszy posadowionych w 

centrum miasta; 

• opróżnianie 1.088 koszy i sprzątanie 397 

przystanków (4 rejony); 

• zimowe oczyszczanie ciągów pieszych; 

• cykliczne mycie żeliwnych koszy 

posadowionych przy ul. Zwycięstwa oraz 

marmurowych na Rynku; 

• obsługę szaletów na terenie miasta; 

• mechaniczne mycie tunelu przy ul. 

Tarnogórskiej; 

• ręczne sprzątanie terenów zielonych, skarp, 

chodników i parkingów; 

• likwidację dzikich wysypisk, zgodnie z 

przyjętymi zgłoszeniami; 

• zakup 30 wkładów do koszy betonowych; 

• zakup i montaż 20 pojemników oraz 475.000 

worków na psie odchody; 

• utrzymanie i sprzątanie woonerfu na ul. o. J. 

Siemińskiego oraz terenu przed dworcem PKP; 

• usunięcie 5 beczek zawierających odpady 

wskazujące na właściwości niebezpieczne; 

• wynoszenie odpadów komunalnych od osób 

objętych kwarantanną w związku z wirusem 

COVID-19. 
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• zakup i montaż 20 pojemników, 2 

dystrybutorów oraz 375.000 worków na 

psie odchody; 

• 12) utrzymanie i sprzątanie woonerfu na 
ul. o. J. Siemińskiego oraz terenu przed 

dworcem PKP. 

Udział miasta w realizacji 
regionalnego systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi 

obejmującego działania m. in. w 

zakresie: 

• zapobiegania powstawaniu 

odpadów, 

• selektywnego zbierania 

odpadów, 

• przetwarzania odpadów w celu 

przygotowania do odzysku lub 

unieszkodliwiania, 

• budowy, rozbudowy lub 

modernizacji regionalnych 

instalacji. 

Na koniec 2019 roku liczba nieruchomości, na które 

została złożona deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 

14 692, liczba nieruchomości, na które nie została 

złożona deklaracja wynosiła 48, liczba 

nieruchomości czasowo niezamieszkałych to 336. 

Zgodnie z danymi z Analizy gospodarki odpadami 
za 2019 r., na 95,5% nieruchomościach została 

złożona deklaracja na selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych. 

W związku z wejściem w życie w 2019 roku 

znowelizowanych przepisów utrzymania czystości i 

porządku w gminach, które obligatoryjnie 

przewidują prowadzenie selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych mieszkańcy tych 

nieruchomości sukcesywnie są wzywani do 
składania prawidłowych deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

czyli na segregację. 

W 2019 roku Rada Miasta zadecydowała, iż odpady 

wielkogabarytowe również będą odbierane przez 

ww. firmę bezpośrednio od mieszkańców, z 

ustaloną częstotliwością, co nie wykluczało 

możliwości bezpłatnego dostarczenia 

przedmiotowego odpadu do Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

Uchwałą Nr VI/108/2019 Rady Miasta Gliwice z 30 

maja 2019 roku. w sprawie: regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Gliwice wraz z późn. zm., która weszła w życie z 

dniem 1 stycznia 2020 r. rozszerzono katalog 

odpadów, które mieszkańcy mogą oddawać do 

Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

o przeterminowane leki, opakowania zawierające 

substancje niebezpieczne, odpady niekwalifikujące 
się do odpadów medycznych powstałych w 

Na koniec 2020 roku liczba nieruchomości, na które 
została złożona deklaracja o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 14 

780, liczba nieruchomości, na które nie została złożona 

deklaracja wynosiła 42, liczba nieruchomości czasowo 

niezamieszkałych to 416. 

Zadanie realizowane 

na bieżąco zgodnie z 

założeniami 
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gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania 

produktów leczniczych w formie iniekcji i 

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki oraz tekstylia 

i odzież. 

Od 1 stycznia 2020 roku asortyment 

przyjmowanych odpadów do PSZOK-u Gliwice 

został rozszerzony dodatkowo o 4 grupy: papier, 

tworzywa sztuczne, szkło, metale.   

W celu ułatwienia mieszkańcom pozbywania się 

takich odpadów jak przeterminowane leki, w 

wybranych aptekach zlokalizowanych na terenie 

miasta ustawiono specjalistyczne pojemniki do 

zbierania tego rodzaju odpadu.  

Ponadto w okresie od marca do października 2019 

r. w centralnych punktach miasta organizowano 

zbiórkę elektrośmieci. Zadania te były prowadzone 

z inicjatywy i pod nadzorem Wydziału Środowiska 

Urzędu Miejskiego w Gliwicach. W 2019 roku 

zorganizowano: 

• zbiórkę elektrośmieci - zebrano ponad 24 

Mg zużytego sprzętu, 

• odbiór i utylizację przeterminowanych 

leków pochodzących od mieszkańców 

miasta – zebrano ponad 10 Mg odpadów. 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, unieszkodliwianych przez składowanie 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji i w konsekwencji 

zmniejszenie ich ilości 

unieszkodliwianych poprzez 

składowanie, tak aby w 2020 r. nie 
było składowanych więcej niż ̇ 35% 

masy tych odpadów wytworzonych na 

terenie miasta w 1995 r. 

 

W 2019 roku miasto osiągnęło 16% poziomu 

ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania. Dopuszczalny poziom dla 2019 roku 

to 40%. 

W związku z tym poziom został osiągnięty. 

W 2020 roku miasto osiągnęło 6% poziomu 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania. 

Dopuszczalny poziom dla 2020 roku to 35%. 

W związku z tym poziom został osiągnięty. 
Wymagane poziomy 

ograniczenia są 

realizowane 
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Przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych, takich jak papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Selektywne zbieranie i w 

konsekwencji przygotowanie do 
ponownego wykorzystania i 

recyklingu materiałów odpadowych, 

takich jak papier, metal, tworzywa 

sztuczne i szkło na poziomie minimum 

50% ich wytwarzanych ilości do  

2020 r. 

W 2019 roku miasto osiągnęło 54% poziomu 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

frakcji odpadów komunalnych takich jak papier, 

metal, tworzywa sztuczne i szkło. Wymagany 

poziom dla 2019 roku to 40%. 

W związku z tym poziom został osiągnięty. 

W 2020 roku miasto osiągnęło 52% poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia frakcji 
odpadów komunalnych takich jak papier, metal, 

tworzywa sztuczne i szkło. Wymagany poziom dla 2020 

roku to 50%. 

W związku z tym poziom został osiągnięty. 

Wymagane poziomy 

recyklingu są 

osiągane 

Osiągniecie poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Osiągniecie poziomu selektywnego 
zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw 

domowych, w wysokości co najmniej 

4 kg/mieszkańca/rok 

Według danych zamieszczonych w „Analizie gospodarki odpadami na terenie miasta Gliwice” w latach 2019-

2020 mieszkańcy mieli możliwość we własnym zakresie dostarczać odpady typu ZSEE do PSZOK-u 
prowadzonego przez spółkę miejską Przedsiębiorstwo Składowania i Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z 

o.o. z siedzibą w Gliwicach zlokalizowanego przy ulicy Rybnickiej - przy składowisku odpadów komunalnych.  
Miasto Gliwice nie 
osiągnęło poziomu 

selektywnego 

zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego 

W 2019 roku do PSZOK-u dostarczono 66,93 Mg - 

tj około 0,40 kg/mieszkańca. 

W 2020 roku do PSZOK-u dostarczono 116,5 Mg - tj 

około 0,70 kg/mieszkańca. 

Oznacza to, że Miasto Gliwice nie osiągnęło poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości 4 kg/mieszkańca. 

Zakłada się̨ osiąganie celów określonych w przyjętym „Programie usuwania azbestu z terenu województwa śląskiego do roku 2032 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Osiąganie celów określonych 

w „Programie usuwania wyrobów 

azbestowych z terenu miasta Gliwice” 

W 2012 roku Miasto zleciło inwentaryzację azbestu oraz opracowanie „Programu usuwania materiałów 

zawierających azbestu z terenu Miasta Gliwice”. 

Jednocześnie Miasto realizuje obowiązki wynikające z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-

2032 poprzez wprowadzanie danych do Bazy Azbestowej. 

Zgodnie z danymi zamieszczonymi w Bazie azbestowej na koniec 2020 roku: 

• ilość zinwentaryzowana to 8.004,56 Mg, 

• ilość usunięta to 3.677,59 Mg, 

Miasto realizuje 

obowiązki krajowego 

Programu 
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• zostało do usunięcia 4.326,97 Mg. 

W latach 2019-2020 usunięto z terenu miasta Gliwice około 492 Mg wyrobów zawierających azbest. Demontaż 

tych wyrobów nie był dofinansowywany ze środków Miasta.  

Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe pozyskują środki na usuwanie azbestu we własnym zakresie z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.  

W 2019 roku Miasto zleciło aktualizację inwentaryzacji na terenie miasta wyrobów zawierających azbest. 

Przedsięwzięcie było współfinansowanie ze środków pochodzących z Ministerstwa Przedsiębiorczości i 

Technologii w ramach „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”. Koszt 27.200 zł. 

Realizacja pozostałych zadań́ w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi, zawartych w harmonogramie PGO WŚ 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Podniesienie efektywności 

selektywnego zbierania odpadów 

niebezpiecznych wydzielonych ze 

strumienia odpadów komunalnych 

W ramach akcji edukacyjno-informacyjnej w 2019 

roku zlecono opracowanie projektu i druk ulotek 

dotyczących segregacji odpadów komunalnych. 

W związku ze zwiększeniem działań edukacyjnych 

mieszkańców okresie raportowanych ze strumienia 

odpadów komunalnych wysegregowali i przekazali 

na PSZOK odpady niebezpieczne takie jak 

chemikalia w ilości 44,625 Mg, 

W ramach akcji edukacyjno- informacyjnej 

przeprowadzonej w szkołach podstawowych 

zorganizowano konkurs edukacyjny „Segreguj odpady, 

przyroda sama nie da rady”.  

W związku ze zwiększeniem działań edukacyjnych 

mieszkańców okresie raportowanych ze strumienia 

odpadów komunalnych wysegregowali i przekazali na 

PSZOK odpady niebezpieczne takie jak chemikalia 60,79 

Mg 

Zadanie realizowane.  

Realizacja pozostałych zadań 

w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, zawartych 

w harmonogramie wojewódzkiego 

PGO 

Zgodnie z zapisami zamieszczonymi w „Programie 

Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego do 

roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 
2024” samorząd gminny i powiatowy powinien 

realizować nie wymienione w powyższym 

zestawieniu zadania takie jak: 

Sprawozdania z funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi  

Miasto Gliwice corocznie wykonuje sprawozdanie z 

gospodarowania odpadami komunalnymi i Analizę 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Dokumenty zamieszczane są w Biuletynie 

Informacji Publicznej w zakładce „Usługi 

komunalne, działalność gospodarcza”. 

Prowadzenie kontroli przedsiębiorców w zakresie 

przestrzegania obowiązków związanych z 

gospodarką odpadami  

Miasto corocznie kontroluje przedsiębiorców, wynikiem 

czego: 

w 2020 roku wydano:  

• 2 decyzje w sprawach związanych z 

opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i 

transportem nieczystości ciekłych, 

• wpisano 8 i wykreślono 4 podmioty z rejestru 

przedsiębiorców odbierających odpady 

komunalne. 
Zadanie realizowane. 
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Miasto corocznie kontroluje przedsiębiorców, 

wynikiem czego: 

w 2019 roku wydano:  

• 2 decyzje nakładające na przedsiębiorcę 
karę za nieosiągnięcie poziomu recyklingu 

odpadów,  

• 1 decyzję o umorzeniu postępowania w 

sprawie mieszania odpadów zbieranych 

selektywnie, 

• wpisano 5 i wykreślono 4 podmioty z 

rejestru przedsiębiorców odbierających 

odpady komunalne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2021
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PODSUMOWANIE 

W zakresie gospodarki odpadami w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na 

lata 2019-2020 zaplanowano 8 zadań własnych, nie zaplanowano zadań monitorowanych. 

Kluczowym i najważniejszym zadaniem jest obsługa systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta 

oraz funkcjonowanie PSZOK - zadanie to jest realizowane poprzez: 

• odbiór odpadów od mieszkańców, 

• obsługę PSZOK-u, 

• organizowanie zbiórek odpadów, 

• kontrolowanie mieszkańców w zakresie obowiązków wynikających ze zbiórek 

odpadów, 

• usuwanie dzikich wysypisk, 

• edukację mieszkańców. 

Selektywne zbiórki odpadów corocznie są prowadzone, system jest doskonalony, kontrole 

wykazały w 2020 roku mniejszą ilość uchybień w gospodarce odpadami niż w 2019 roku.  

Na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami w okresie raportowym wydatkowano: 

• w 2019 roku – 25,60 mln zł, 

• w 2020 roku – 39,15 mln zł. 

Miasto realizuje obowiązki wynikające z programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 

2009-2032 poprzez wprowadzanie danych do Bazy Azbestowej. Demontaż tych wyrobów 
na terenach należących do mieszkańców w okresie Raportu nie był dofinansowywany ze 

środków Miasta. Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe pozyskiwały środki na usuwanie 
azbestu we własnym zakresie. W latach 2019-2020 z terenu miasta unieszkodliwiono około 

492 Mg wyrobów zawierających azbest. 
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3.4 Ochrona przyrody 

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz ochrona krajobrazu 

Planowane zadania Podjęte działania Stan realizacji 

ZADANIA WŁASNE  

Rozwój bazy dydaktycznej edukacji przyrodniczej oraz realizacja działań z zakresu edukacji ekologicznej, w szczególności na temat przedmiotów ochrony na obszarach natura 

2000 (w tym akcja informacyjna na temat użytkowania pojazdów mechanicznych w obrębie siedlisk naturowych) oraz walorów przyrodniczych parków krajobrazowych 

Planowane zadania 

Podjęte działania 

Stan realizacji 

2019 rok 2020 rok 

Rozwój bazy dydaktycznej 

edukacji przyrodniczej oraz 

realizacja działań́ z zakresu 

edukacji ekologicznej 

Realizacja działań́ z zakresu edukacji ekologicznej opisana została w części dotyczącej gospodarki odpadami (rozdział 

3.3), natomiast kwestie promocji miasta oraz promocji zasobów turystycznych oraz turystyki rowerowej opisano w 

dalszej części niniejszej tabeli w zadaniu „Opracowanie i wdrażanie założeń́ udostępniania turystycznego obszarów 

cennych przyrodniczo oraz utrwalanie osiągniętych efektów z uwzględnieniem pojemności turystycznej tych 

obszarów”. 

W ramach rozwoju bazy dydaktycznej dla mieszkańców miasta Gliwice w 2019 roku Nadleśnictwo Rudziniec 

zrealizowało dwa zadania:  

• modernizacja ścieżki przyrodniczo-leśnej „Rachowice” w miejscowości Rachowice, 

• doposażenie w/w ścieżki w tablice edukacyjno - informacyjne. 

Nadleśnictwo Brynek również prowadzi wiele akcji promocyjnych np. „Jedno dziecko – jedno drzewo”, „Wstaw się za 

stawem” czy „Cietrzewisko”. 

Zadanie zrealizowane.  

Zapewnienie właściwej ochrony bioróz ̇norodności, terenów zieleni i krajobrazu w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych poprzez 

adekwatne zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego lub/i decyzjach o warunkach zabudowy 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Plac Marszałka Józefa 

Piłsudskiego - 

zagospodarowanie terenu 

Zadanie realizowane jest przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach. W 2019 roku wykonano remont 

fontanny. Modernizacja części reprezentacyjnej oraz rekreacyjnej jest planowana na lata następnie. 

Zadanie w trakcie 

realizacji. 
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ZADANIA MONITOROWANE  

Oznakowanie granic 

obszarów uznanych za 

formy ochrony przyrody 
oraz postawienie tablic 

informacyjnych 

Zadanie nie było realizowane w latach 2019-2020. 
Nie realizowano na 

terenie miasta 

Opracowanie 

i wdrażanie założeń́ 

udostępniania 

turystycznego obszarów 

cennych przyrodniczo oraz 

utrwalanie osiągniętych 

efektów 

z uwzględnieniem 

pojemności turystycznej 

tych obszarów 

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach nie realizowała tego rodzaju działań w okresie analizy. 

W latach 2019-2020 w zakresie szeroko pojętej ochrony przyrody Miasto Gliwice zrealizowało zadania: 

• Wykonanie miniparku botanicznego, składającego się z drzew i krzewów ciekawych przyrodniczo przy ul. 

Obrońców Pokoju. Wykonano nasadzenia 28 sztuk drzew i krzewów wraz z montażem tabliczek z nazwami 

roślin, 

• „Wzór na przyrodę”, realizowany w latach 2017-2019 (projekt zrealizowany). Wartość projektu wynikająca 

z umowy wynosi 295.987,49 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 251.589,37 zł i dotacja z budżetu 

państwa 14.799,37 zł. 

• „Innowacyjne wykorzystanie STEM (nauki przyrodnicze, technologia, inżynieria i matematyka)” , 

• Cykl całorocznych zajęć dla mieszkańców. Warsztaty przyrodnicze, zielarskie, plastyczne, ekologiczne, 

komputerowe oraz sportowo-rekreacyjne. W ramach realizacji zadania „Aktywne Zatorze” w okresie od 

lutego do grudnia mieszkańcy mogli skorzystać z następujących atrakcji: zajęcia komputerowe, kącik 

ekobadacza, zajęcia przyrodnicze - warsztaty „Zdrowie z natury”, „Wzorem natury”, „Natura pod Lupą”, 

zajęcia sportowe dla dzieci z klas I-III oraz klas IV-VI, zajęcia sportowe dla dorosłych: siłownia, nordic 

walking, zumba, dance mix i zdrowy kręgosłup, zajęcia taneczne: podstawowe kroki narodowych tańców 

polskich, podstawowe kroki tańca romskiego oraz spotkania z dietetykiem. Łącznie odbyło się 734,5 h zajęć 

i warsztatów. 

Promocja turystyczna 

miasta realizowana jest 

na bieżąco, corocznie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2021
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PODSUMOWANIE 

W zakresie ochrony przyrody w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 

2019-2020 zaplanowano 2 zadania własne, oraz 2 zadania monitorowane. 

Zadanie dotyczące bazy edukacyjnej dla organizacji zajęć przyrodniczych realizowane jest 

szczególnie przez Nadleśnictwo Rudziniec i Nadleśnictwo Brynek. 

Miasto Gliwice organizuje szereg akcji edukacyjnych, w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska szczególnie w tym także w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu.  

Drugim zadaniem planowanym jest zagospodarowania terenu placu Piłsudskiego - zadanie 

to realizowane było przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, jeszcze nie 
zostało zakończone. Część prac i kosztów wykonano w 2018 i 2019 roku, w tym m.in. 

modernizacje fontanny. 

Jednocześnie poza zadaniami wymienionymi w harmonogramach w 2020 roku zlecono 

wykonanie Inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru miasta Gliwice na potrzeby 

opracowań planistycznych. Koszt dokumentacji wyniósł 98 400 zł. Dokumentacja została 

odebrana w 2021 roku.  

Wśród zadań monitorowanych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach na 

terenie miasta Gliwice nie oznakowała żadnych form ochrony przyrody.  

Zadanie dotyczące udostępniania dla turystów, obszarów cennych przyrodniczo oraz 

utrwalania osiągniętych efektów z uwzględnieniem pojemności turystycznej tych obszarów 
realizowane było poprzez promocję miasta, promocję turystyki rowerowej, oraz turnieje, 

konkursy, a także mapy, foldery i książki o charakterze informacyjnym i promocyjnym. 
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3.5 Klimat akustyczny 

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

ZADANIA WŁASNE  

Ograniczenie hałasu drogowego poprzez: 

• rozwój zintegrowanego transportu publicznego - wdrażanie zasad organizacji ruchu sprzyjających obniżeniu emisji hałasu do środowiska, 

• wspieranie rozwoju i wdrażanie rozwiązań́ na rzecz transportu rowerowego jako integralnej części miejskich systemów transportowych  

Zadania uwzględnione w punkcie 3.1 Klimat i powietrze atmosferyczne     

Planowane zadania 

Podjęte działania 

Stan realizacji 

2019 rok 2020 rok 

Stosowanie 

odpowiednich zapisów 

w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego, 

umożliwiających 

ograniczenie emisji 

hałasu do środowiska 

W 2019 roku weszły w życie MPZP przyjęte uchwałami: 

• VI/104/2019 - w sprawie: ustalenia lokalizacji 

inwestycji mieszkaniowej w rejonie ulicy Toruńskiej 

w Gliwicach. 

• VII/119/2019 - wszczęto procedury planistyczne 

dla obszaru położonego w rejonie ul. Nowy Świat i 

przedłużenia ul. Kosów - nie zamieszczono wskazań 

dla ochrony przed hałasem 

W 2020 roku weszły w życie MPZP przyjęte uchwałami: 

• XX/382/2020 w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulicy 

Nowy Świat i przedłużenia ulicy Kosów, z 
wyłączeniem fragmentu południowego - nie 

zamieszczono wskazań dla ochrony przed 

hałasem 

• XX/381/2020 w sprawie: miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru położonego w rejonie ulic 

Jana Nowaka-Jeziorańskiego, Toszeckiej i 

Orląt Śląskich - nie zamieszczono wskazań dla 

ochrony przed hałasem 

• XIII/209/2020 w sprawie: miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Gliwice dla obszaru obejmującego fragment 

dzielnicy Wójtowa Wieś, położony po 

południowej stronie ulic Wójtowskiej i Dolnej 

Wsi. 

Zadanie realizowane na 

bieżąco. 
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W zakresie hałasu w Planie wpisano: 

„Na terenach MN, M, MN/U dopuszcza się […] 

lokalizację […] urządzeń ochrony przed hałasem”. 

Miasto Gliwice w ramach zielonych ekranów 
akustycznych posadziło 1527 szt. drzew i ok. 7 500 szt. 

krzewów. 

Aktualizacja mapy 

akustycznej 

i programu ochrony 

środowiska przed 

hałasem dla miasta 

Gliwice 

W 2018 roku na podstawie mapy opracowano Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Gliwice na lata 

2018-2022, który przyjęto uchwałą XLI/903/2018 Rady Miasta Gliwice z 8 listopada 2018 roku. 

Zadanie zostało wykonane i 

zakończone 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2021
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PODSUMOWANIE 

W zakresie ochrony przed hałasem w Programie ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na 

lata 2019 i 2020 zapisano głównie zadania, które wyszczególnione są w części dotyczącej 

ochrony powietrza i opisane zostały w rozdziale 3.1. 

W powyższym rozdziale opisano dwa zadania zaplanowane stricte w dziedzinie hałasu. Jest 

to stosowanie zapisów dotyczących ochrony przeciwhałasowej w planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacja Mapy akustycznej i Programu ochrony 

przed hałasem.  

W zakresie pierwszego zadania z sześciu PZP w czterech zamieszczono zapisy dotyczące 
lokalizacji budynków mieszkalnych i ich ochrony przeciwhałasowej, na przykład poprzez 

szpalery zieleni.  

Aktualizacja Mapy akustycznej i Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 

Gliwice wykonywana była w 2017 i 2018 roku (uchwała w 2018 roku). 
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3.6 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych 

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera 

zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Utrzymanie wartości natężenia promieniowania elektromagnetycznego na dotychczasowych 

niskich poziomach 

Planowane 

zadania 
Podjęte działania 

Stan realizacji 

ZADANIA WŁASNE  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020” brak zadań własnych  

ZADANIA MONITOROWANE  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020” brak zadań 

monitorowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez 

instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2021 

 

PODSUMOWANIE 

W zakresie oddziaływań pól elektromagnetycznych w Programie ochrony środowiska dla 

Miasta Gliwice na lata 2019 i 2020 nie zapisano zadań własnych ani monitorowanych.  

 

3.7 Zasoby geologiczne  

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera 

zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych 

Planowane zadania Podjęte działania Stan realizacji 

ZADANIA WŁASNE  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020” brak zadań własnych 

ZADANIA MONITOROWANE  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020” brak zadań 

monitorowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez 

instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2019 

 

PODSUMOWANIE 

W zakresie zasobów geologicznych w Programie ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na 

lata 2019 i 2020 nie zapisano zadań własnych ani monitorowanych.  
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3.8 Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym 

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków 

Zapobieganie skutkom powodzi, ograniczenie zagrożenia jej wystąpienia 

ZADANIA WŁASNE  

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań w sytuacji wystąpienia zagrożeń́ środowiska i życia ludzi z tytułu poważnych awarii 

Planowane zadania 

Podjęte działania 

Stan realizacji 

2019 rok 2020 rok 

Edukacja społeczeństwa na 

rzecz kreowania 

prawidłowych zachowań w 

sytuacji wystąpienia 

zagrożeń́ środowiska i życia 

ludzi z tytułu poważnych 

awarii. 

Urząd Miejski podejmuje działania mające na celu podniesienie świadomości mieszkańców i zachęcenie ich do 

współpracy w zakresie dbałości o środowisko. 

Na stronie internetowej Miasta Gliwice zamieszone są informacje o wszystkich numerach alarmowych oraz o 

zasadach prawidłowego zachowania się w sytuacjach zagrożenia. 

W latach 2019–2020 zrealizowano szereg działań, z których większość ma charakter cykliczny, np. kampanie 

edukacyjne dotyczące segregacji odpadów i szkodliwości spalania śmieci w warunkach domowych, działania 

propagujące transport rowerowy, rodzinne festyny ekologiczne, konkursy czy obchody Europejskiego Dnia bez 

Samochodu.  

W Gliwicach funkcjonuje program „Bezpieczne Gliwice” - to program stałej, długofalowej współpracy instytucji: 

Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego, Centrum Ratownictwa oraz 

organizacji społecznych na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom i patologiom społecznym występującym na terenie 

miasta. 

Na terenie miasta działa Centrum Ratownictwa Gliwice to jednostka organizacyjna miasta Gliwice, powołana do 

realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpowodziowej i przeciwpożarowej, ratownictwa, 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, zapobiegania nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi 

oraz z zakresu środowiska, obrony cywilnej, ochrony ludności i obronności. 

Sprawy związane z bezpieczeństwem w mieście poruszane są w trakcie comiesięcznych spotkań tzw. Zespołu 
Zadaniowego ds. Koordynacji Działań Zewnętrznych KMP Gliwice, które odbywają się w jednostce Komendy Miejskiej 

Policji z udziałem przedstawicieli Straży Miejskiej oraz Centrum Ratownictwa. W trakcie spotkań omawiane są 

kwestie zagrożeń występujących na terenie miasta i podejmowane są decyzje odnośnie koordynacji wspólnych 

działań wymienionych wyżej instytucji. 

Zadanie realizowane na 

bieżąco 
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Od 2010 r. na terenie miasta wykorzystywany jest system Monitoringu Miejskiego zainstalowanego w ramach 

Miejskiej Sieci Szerokopasmowej, opartej na sieci stacji bazowych połączonych światłowodami i radioliniami. 

Całością zarządza miejska spółka Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. 

Poniżej przedstawiono podjęte przez CRG działania w latach 2019-2020: 

• publikacja poradników na stronie internetowej CRG dotyczących prawidłowych zachowań na wypadek 

wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych, powodzi, suszy itp. 

• emisja audycji radiowych w ramach szkolenia z zakresu powszechnej samoobrony ludności o tematyce 

związanej z obowiązującymi sygnałami alarmowymi oraz występującymi zagrożeniami. 

W 2019 r. przeprowadzono w wybranych czwartych klasach szkół podstawowych szkolenie pt. "Pogoda nie taka 

straszna jak ją malują", w trakcie którego zostały omówione podstawowe zasady zachowania w czasie wystąpienia 

różnych zjawisk pogodowych. 

Opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących zwiększenia udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych i podniesienia świadomości 

ekologicznej mieszkańców województwa 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Rozpowszechnianie wśród 

przedsiębiorców 
zrównoważonych wzorców 

produkcji, w tym 

systemów zarzadzania 

środowiskowego. 

W urzędzie Miejskim w Gliwicach corocznie monitorowano 

i rozwijano w Urzędzie system zarzadzania 

bezpieczeństwem informacji oparty o normę ̨ 

ISO27001:2013. Zapewniono mechanizmy ochrony 

informacji niejawnych oraz udzielano konsultacji 

pracownikom Urzędu w sprawach dotyczących 

postepowania z tymi informacjami.  

Przedsiębiorcy oraz mieszkańcy zgodnie z przepisami 

prawnymi składają do Urzędu Miejskiego wnioski o 

korzystanie ze środowiska, w związku z tym w okresie 

raportowanym wydano: 

W 2019 roku  

• 342 decyzje w sprawie wycinki drzew i krzewów 

oraz 5 nakładających kary za zniszczenie zieleni; 

• 14 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza; 

• 18 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 

• 8 zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, 

unieszkodliwiania, zbierania lub 

transportowania, 

W 2020 roku wydano: 

• 326 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów 

oraz 2 nakładające kary za zniszczenie zieleni, 

rozpatrzono 235 zgłoszeń na wycinkę drzew; 

• 6 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do 

powietrza; 

• 8 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 20 

zezwoleń na prowadzenie odzyskiwania, 

unieszkodliwiania, zbierania lub 

transportowania odpadów; 

• 20 zaświadczeń dotyczących zwierząt 

podlegających ograniczeniom na podstawie 

przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych 

do płazów, gadów, ptaków lub ssaków; 

• 37 decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

• 9 decyzji w sprawie opłat za usługi wodne; 

• 2 pozwolenia zintegrowane w zakresie 
wprowadzania substancji lub energii do 

środowiska. 

Zadanie realizowane na 

bieżąco 



RAPORT Z WYKONANIA W OKRESIE 2019-2020 

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2016-2020 

Eko – Team Konsulting, email: biuro@eko-team.com.pl 62 

• 2 decyzje w sprawie nakazu usunięcia odpadów 

z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i 

magazynowania; 

• 22 zaświadczenia dotyczące zwierząt, 
podlegających ograniczeniom na podstawie 

przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych 

do płazów, gadów, ptaków lub ssaków; 

• 32 decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach; 

• 1 decyzję o dopuszczalnym poziomie hałasu; 

• 14 decyzji w sprawie opłat za usługi wodne. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony 

środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2019 
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PODSUMOWANIE 

W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Programie Ochrony 

Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2019-2020 zaplanowano 2 zadania własne, nie 

zaplanowano zadań monitorowanych. 

Zadania dotyczą głównie edukacji społeczeństwa oraz przeciwdziałania powstawaniu 

zagrożeń dla mieszkańców. W tym celu Miasto podejmuje szereg kroków, takich jak 
kontrole Straży Miejskiej, współdziałanie Policji, Centrum Ratownictwa, Pogotowia 

Ratunkowego i Straży Pożarnej, które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa 

mieszkańców. Koszty zostały wyszczególnione w części edukacyjnej dotyczącej gospodarki 

odpadami (rozdział 3.3) oraz promocji miasta (część przyrodnicza rozdział 3.4)  

Drugie zadanie dotyczy szczególnie przedsiębiorców. Miasto organizuje konferencje, targi 
oraz akcje informacyjne, które mają na celu informowanie przedsiębiorców o ich 

obowiązkach w zakresie uzyskiwania decyzji, pozwoleń czy zaświadczeń. 

W latach 2019-2020 wydano 668 decyzji w sprawie wycinki drzew i krzewów oraz 
7  nakładających kary za zniszczenie zieleni, 20 pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów 

do powietrza, 18 pozwoleń na wytwarzanie odpadów, 28 zezwoleń na prowadzenie 
odzyskiwania, unieszkodliwiania, zbierania lub transportowania, 2 decyzje w sprawie 

nakazu usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania i magazynowania, 

42 zaświadczenia dotyczące zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie 
przepisów prawa Unii Europejskiej, zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, 

69  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 1 decyzję o dopuszczalnym poziomie 

hałasu, 23 decyzje w sprawie opłat za usługi wodne. 
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3.9 Gleby 

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi 

Przekształcenie terenów poprzemysłowych i zdegradowanych w mieście zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz uwarunkowaniami społeczno - 

ekonomicznymi 

ZADANIA WŁASNE  

Remediacja terenów zdegradowanych i zdewastowanych 

Planowane zadania 

Podjęte działania 

Stan realizacji 

2019 rok 2020 rok 

Aktualizacja programów 

rewitalizacji Gliwic 
W latach 2015-2017 opracowano Aktualizację Gliwickiego Programu Rewitalizacji. 

Zadanie zostało 

zrealizowane i 

zakończone. 

Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych przy ul. 

M. Płażyńskiego 

W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  Brak realizacji. 

Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych w rejonie 

ul. Portowej 

W latach 2019-2020 nie realizowano żadnych prac, nie poniesiono żadnych kosztów.  Brak realizacji. 

Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych 

 2019 rok 2020 rok Stan realizacji 

Systematyczne 

aktualizowanie bazy danych 

o terenach 

poprzemysłowych 

i zdegradowanych (ORSIP, 

OPI- TPP) * 

Dla terenu województwa Śląskiego działa OPI-TPP, interaktywna regionalna baza danych o terenach poprzemysłowych 

i zdegradowanych (www.orsip.pl). Realizatorem projektu jest Główny Instytut Górnictwa.  

Baza danych Systemu zawiera informacje w postaci warstw informacyjnych o terenach przemysłowych i 
poprzemysłowych oraz elementach środowiska naturalnego i ich stanie. Portal integruje różne obszary wiedzy oraz 

informacje w zakresie efektywnego planowania przestrzennego i zarządzania terenami poprzemysłowymi. Ideą portalu 

jest poprawa Systemu zarządzania środowiskiem w województwie śląskim, integracja działań na rzecz 

zrównoważonego rozwoju oraz powszechny i nieodpłatny dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku. 

Zadanie nie było 

realizowane 
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W Bazie Terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych dla Miasta Gliwice figuruje 17 terenów z datą pierwszego 

wprowadzenia 22 listopada 2007 roku. 

Brak jest danych o aktualizacjach zapisów.  

Przeprowadzenie badań 
zanieczyszczeń́ gruntu i 

wód na terenach 

poprzemysłowych 

stwarzających największe 

zagrożenie dla środowiska i 

zdrowia ludzi 

W 2020 roku opracowano Aktualizacje wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla 
terenu miasta. Wykonano aktualizację wykazu potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla 

terenu miasta. Obowiązek sporządzenie powyższego opracowania wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska i objęło 

zebranie i wykonanie analizy niezbędnych materiałów archiwalnych oraz wykonanie badań zanieczyszczeń gleby 

i  ziemi. Koszt 21.967,80 zł. 

Zadanie będzie 

kontynuowane w 

następnych latach. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska 

na obszarze Miasta Gliwice, 2021 
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PODSUMOWANIE 

W zakresie gleb w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2019-2020 

zaplanowano 5 zadań własnych, nie zaplanowano zadań monitorowanych. 

W 2017 roku Miasto Gliwice opracowało aktualizację Programu rewitalizacji. 

Kolejne dwa zadania to rewitalizacja terenów poprzemysłowych przy ulicy Płażyńskiego 

i  przy ulicy Portowej, żadnego z tych zadań w okresie 2019-2020 nie realizowano.  

Dalszych dwóch zadań także nie wykonywano, nie aktualizowano zapisów zamieszczonych 

w Ogólnopolskiej Bazie terenów Poprzemysłowych i Zdegradowanych (ORSIP, OPI- TPP), 

wszystkie zamieszczone tam dane są datowane na 2007 rok i nie ma żadnych danych 

o  aktualizacji. 

W 2020 roku opracowano Aktualizację wykazu potencjalnych historycznych 

zanieczyszczeń powierzchni ziemi dla terenu miasta.  
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3.10 Działania edukacyjne 

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera 

zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj 

lokalnie” 

Zarzadzanie dokumentami systemowymi 

Uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego opracowań́ 

ekofizjograficznych i programów ochrony środowiska 

Planowane zadania Podjęte działania Stan realizacji 

ZADANIA WŁASNE  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020” brak zadań własnych - 

zadanie te zostały zapisane we wszystkich dziedzinach środowiskowych  

ZADANIA MONITOROWANE  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020” brak zadań 

monitorowanych - zadanie te zostały zapisane we wszystkich dziedzinach środowiskowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez 

instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2021 

 

PODSUMOWANIE 

W zakresie działań edukacyjnych w Programie ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na 

lata 2019 i 2020 nie zapisano zadań własnych ani monitorowanych.  

Wszystkie dziedziny środowiskowe w swoim zakresie posiadają działania edukacyjne, 

które zostały opisane w poszczególnych rozdziałach. 
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3.11 Monitoring środowiska  

Cel zapisany w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który zawiera 

zadania  

na 2019 i 2020 rok 

Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców w wyniku wspólnych działań́ sektora ochrony 

środowiska z sektorem zdrowia 

Planowane zadania Podjęte działania Stan realizacji 

ZADANIA WŁASNE  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020” brak zadań własnych  

ZADANIA MONITOROWANE  

W „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2016-2020” brak zadań 

monitorowanych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych udostępnionych przez Urząd Miejski w Gliwicach oraz przez 

instytucje działające w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska na obszarze Miasta Gliwice, 2021 

 

PODSUMOWANIE 

W zakresie monitoringu środowiska w Programie ochrony środowiska dla Miasta Gliwice 

na lata 2019 i 2020 nie zapisano zadań własnych ani monitorowanych. 
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4. Koszty poniesione na realizację zadań własnych 
Miasta Gliwice w latach 2019-2020 

W latach 2019 – 2020 Miasto Gliwice realizowało szereg zadań własnych. Duża część z nich 

finansowana była ze środków własnych, niemniej jednak w ostatnich latach Miasto starało 
się z powodzeniem o pokrycie nakładów inwestycyjnych poszczególnych zadań ze źródeł 

zewnętrznych. Były to między innymi inwestycje związane z remontami i przebudową 
dróg, termomodernizacją budynków użyteczności publicznej oraz budynków należących 

do Miasta, promowanie i dofinansowywanie instalacji z wykorzystaniem OZE. Istotnymi 

zdaniami realizowanym na terenie Miasta jest także rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, 

kanalizacji deszczowej oraz remonty i przebudowa oświetlenia ulicznego.  

W latach 2019-2020 w budynkach będących własnością 100% Miasta Gliwice realizowano 
termomodernizację wraz ze zmianą systemu ogrzewania. W ramach ww. zadań wykonano 

m.in. zmianę systemu ogrzewania z nieekologicznego ogrzewania na ekologiczne 

(ogrzewanie z miejskiej sieci ciepłowniczej PEC, gazowe, elektryczne) oraz docieplenie 

dachów, stropów, elewacji, wymiana okien i drzwi. 

W latach 2019-2020 prace wykonano w 101 budynkach wraz z kontynuacją prac z roku 

2018 w 21 budynkach zarządzanych przez ZBM I i II TBS Sp. z o.o. na łączną kwotę 26 
540 216,04 zł. Zmianę systemu ogrzewania w roku 2019 i 2020 wykonano w 684 lokalach 

w budynkach 100% Miasta Gliwice i innym władaniu gminy. 

Prace termomodernizacyjne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonywane były z 

środków finansowych Funduszu Remontowego. Łącznie wykonano zmianę systemu 

ogrzewania w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych na koszt Miasta Gliwice 

w 785 lokalach na łączną kwotę 10.692.614,21 zł. 

W poniższej tabeli zestawiono zadania własne Miasta zaplanowane do realizacji na okres 

sprawozdawczy 2019-2020 wraz z podaniem kosztów. 

 

Tabela 1 Koszty zadań własnych Miasta Gliwice w latach 2019-2020 

Opis przedsięwzięcia 

Koszty poniesione w latach 

[w PLN] 

Poprawa jakości powietrza na obszarze miasta Gliwice, związana z realizacją kierunków działań́ 

naprawczych 

Realizacja racjonalnej gospodarki energetycznej łączącej efektywność́ energetyczną z 

nowoczesnymi technologiami 

Wdrożenie obecnego programu ochrony powietrza wraz 

z weryfikacją zakładanych efektów. 
6 693 393,00 zł 

Uwzględnienie w planach rozwoju transportu działań́ 

mających wpływ na jakość́ powietrza, poprzez m.in. 

upłynnienie ruchu pojazdów, budowę̨ obwodnic oraz 

wprowadzanie ograniczeń́ w ruchu pojazdów ciężkich na 

drogach miast 

180 837 803,13 zł 

Rozwój komunikacji publicznej w oparciu o nowoczesny 

niskoemisyjny tabor autobusowy oraz stworzenie 
zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej 

(tramwaj/autobus/pociąg) mającego na celu przesiadkę̨ 

z indywidualnych samochodów na rzecz transportu 

zbiorowego 

0,00 zł 

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Zarzadzania 

Ruchem oraz mechanizmów wspomagających 

zarzadzanie ruchem i transportem, jak: punkty 

przesiadkowe, 

21 273 706,94 zł 
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Wspieranie rozwoju transportu rowerowego oraz 

wdrażanie rozwiązań́ na rzecz jego integracji z miejskimi 

systemami transportowymi m.in. poprzez rozwój i 

modernizację infrastruktury oraz zmiany organizacji 

ruchu 

8 033 433,83 zł 

Opracowanie i wdrożenie systemu zbierania informacji o 

rodzaju użytkowanych paliw stałych w urządzeniach 

grzewczych 

49 077,00 zł 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych mających na celu 
wskazywanie prawidłowych postaw odnośnie ochrony 

powietrza, a także środków ostrożności odnośnie 

negatywnych skutków jakości powietrza 

66 609,87 zł 

Poprawa efektywności energetycznej w budynkach 

użyteczności publicznej, w tym poprzez ich kompleksową 

termomodernizację  

33 020 025,91 zł 

Aktualizacja załoz ̇eń do planów zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe z określeniem 

możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

109 470,00 zł 

Kształtowanie postaw społecznych w kierunku wdrażania 

zasad efektywności energetycznej poprzez edukację 

ekologiczną, a także wzorce 

Koszty edukacji zostały wskazane w ramach 

zadania „Aktualizacja założeń́ do planów 

zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa 

gazowe z określeniem możliwości wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii”. 

Jednocześnie miasto poniosło koszty umowy 

wieloletniej zawartej na lata 2017-2019 na zadanie 

„Gliwicki Rower Miejski”. 

System zrównoważonego gospodarowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, 

umożliwiający zaspokojenie uzasadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnieciu i utrzymaniu 

co najmniej dobrego stanu wód 

Budowa, rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji, w 

tym deszczowej 
15 792 662,46 zł 

Budowa, rozbudowa i modernizacja ujęć́ wody, stacji 

uzdatniania wody oraz infrastruktury służącej do 

zbiorowego zaopatrzenia w wodę̨ 

0 zł 

Realizacja obiektów małej retencji zgodnie z Programem 

małej retencji dla województwa śląskiego, w tym 

nietechnicznych form retencji wód 

465 291 zł 

Utrzymywanie, doposażenie i optymalizacja 

wykorzystania magazynów przeciwpowodziowych 

(wojewódzkich, powiatowych i gminnych) 

24 912 279,20 zł 

Budowa, przebudowa, modernizacja budowli 

przeciwpowodziowych 
0,00 zł 

Budowa, przebudowa, modernizacja budowli wodnych 

służącym innym celom 
0,00 zł 

Zbudowanie systemu zgodnego z hierarchią postepowania z odpadami, w której priorytetem jest 

zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling i 

inne metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi opartego 

na ich selektywnym zbieraniu 

Obsługa systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu miasta oraz 

funkcjonowanie PSZOK 

64 751 572,18 zł 
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Zachowanie, odtworzenie i zrównoważone użytkowanie bioróżnorodności i georóżnorodności oraz 

ochrona krajobrazu 

Zapewnienie właściwej ochrony bioróz ̇norodności, 

terenów zieleni i krajobrazu w planowaniu 

przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem 

korytarzy ekologicznych poprzez adekwatne zapisy w 
planach zagospodarowania przestrzennego lub/i 

decyzjach o warunkach zabudowy 

0,00 zł 

Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska 

Ograniczenie hałasu drogowego 
koszty podano w części dotyczącej ochrony 

powietrza 

Aktualizacja mapy akustycznej 

0 
i programu ochrony środowiska przed hałasem dla 

miasta Gliwice 

Razem 322 985 298,61 zł  
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5. Monitoring realizacji postanowień „Programu…” 

Na potrzeby monitoringu stanu realizacji „Programu…” została opracowana propozycja 
wskaźników służących do monitoringu postępu prac realizacji programu. Wskaźniki te 

wskazują na tendencję zmian, jakie następują w cyklach kilkuletnich na obszarze miasta 

Gliwice. 

Zestaw wskaźników proponowanych w „Programie…” z 2016 roku zawiera wartości 

bazowe, a na potrzeby monitorowania postępów w osiąganiu celów środowiskowych 

w poniższej tabeli zostaną wykorzystane te same wskaźniki przedstawione na koniec 
okresu raportowanego, czyli 2020 roku. Z zastrzeżeniem, że jeśli nie są jeszcze dostępne 

dane na koniec 2020 roku wykorzystane zostaną dane na koniec 2019 roku. 

Stan aktualny został określony na podstawie danych otrzymanych od Urzędu Miejskiego 

w Gliwicach, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska oraz z Głównego Urzędu Statystycznego. 

Poniższy zestaw wskaźników pokazuje trendy w ochronie środowiska i jakości jego stanu 

a jednocześnie umożliwia monitoring realizacji założeń polityki ochrony środowiska 

i kierunków zmian wskaźników. 

 

Tabela 2 Wskaźniki realizacji celów określonych w Programie Ochrony Środowiska dla 

Miasta Gliwice 

L. 

p. 
Nazwa wskaźnika Jednostka 

Wartość 
wskaźnika w 

roku bazowym* 

(2015) 

Wartość 

wskaźnika na 

koniec okresu 

raportowanego**  

(2020) 

lub w przypadku 

braku danych 2019 

Tendencja 

Ochrona powietrza 

1 Klasyfikacja strefy  

Klasa A: SO2, 

CO, Pb, C6H6 

oraz poziomów 

docelowych As, 

Cd, Ni, 

Klasa C: PM10, 

PM2,5, NO2, 

B(a)P, ozon 

Klasa A: SO2, CO, 

Pb, C6H6 oraz 

poziomów 

docelowych As, Cd, 

Ni, 

Klasa C: PM10, 

PM2,5, NO2, B(a)P, 

ozon 

bez zmian  

2 

Zmiana stężeń ́ 
średniorocznych 

zanieczyszczeń́ pyłowych 

(pyłu PM10) na 

stanowisku pomiarowym 

w Gliwicach w stosunku 

do roku poprzedniego 

% 
zmniejszenie o 8 

% 

zmniejszenie o 10,5 

% 
poprawa 

3 

Emisja zanieczyszczeń́ 

gazowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych 

Mg/rok 436 202 477 281 pogorszenie 

4 

Emisja zanieczyszczeń́ 

pyłowych z zakładów 

szczególnie uciążliwych 
Mg/rok 212 246 pogorszenie 

5 

Liczba wymienionych 

kotłów w budynkach 

mieszkańców 
(dofinansowanie z 

budżetu Miasta w ramach 

szt.  

w 2015 roku - 

286 źródła ciepła; 

w 2016 - 308 

źródła ciepła 

2019 roku - 1128 

źródła ciepła; 

w 2020 - 512 

źródła ciepła 

poprawa 
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dotacji celowych) w 

okresie raportu  

SUMA - 594 SUMA - 1640 

6 

Długość sieci 

ciepłowniczej na terenie 

miasta  

km 180,9 231,5 poprawa 

7 Długość sieci gazowej km 521,19 571,79 poprawa 

8 

Zużycie energii 

elektrycznej w roku w 

sektorach w mieście: 

- przemysł 

- gospodarstwa domowe 

- transport  

- rolnictwo 

GWh 

 

 

1 102 

150,284* 

b.d. 

0,793 

 

 

357 

95,407 

b.d. 

1,447 

poprawa 

9 

Sprzedaż energii cieplnej 

w przeliczeniu na 

kubaturę ̨ budynków 

mieszkalnych 

ogrzewanych centralnie 

***GJ/dam3 98,34* 120,96 poprawa 

10 

% JCWP o wykazanym co 

najmniej dobrym stanie 

wód, 

stan/potencjał 

ekologiczny 

w badanych punktach 

pomiarowych 

% 

0 

Kłodnica – wpływ 

do zb. Dzierzno 

Duże – 

stan/potencjał 

ekologiczny 
słaby, Bytomka – 

ujście do Kłodnicy 

- stan/potencjał 

ekologiczny zły 

0 

Kłodnica – wpływ 

do zb. Dzierzno 

Duże – 

stan/potencjał 

chemiczny poniżej 

dobrego. Ocena 

JCWP - zły stan 

wód 

Bytomka – ujście 

do Kłodnicy - 

stan/potencjał 

chemiczny poniżej 

dobrego. Ocena 

JCWP - zły stan 

wód 

bez zmian 

11 

% punktów pomiarowych 

wód podziemnych, dla 
których wykazano dobry 

stan chemiczny wód, 

klasa wód w badanych 

punktach pomiarowych 

% 

występuje jeden 
punkt pomiarowy 

– 100 % Gliwice 

– II klasa jakości 

występuje jeden 
punkt pomiarowy – 

100 % Gliwice – II 

klasa jakości  

bez zmian 

12 

Ścieki przemysłowe 

odprowadzane w ciągu 

roku - udział ścieków 

oczyszczonych w ściekach 

wymagających 

oczyszczenia 

% 42,1 64,1 poprawa 

13 

Odsetek ludności 

korzystającej z 

oczyszczalni ścieków 
% 99,8 99,8 bez zmian 

14 

Odsetek ludności 

korzystającej z 

oczyszczalni ścieków 

z podwyższonym 

usuwaniem biogenów 

% 99,8 99,8 bez zmian 
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15 

Zużycie wody w 

przeliczeniu na 

mieszkańca 
m

3
/rok 54,9 58,0 pogorszenie 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawania odpadów 

16 

Masa odebranych 

odpadów komunalnych - 

ogółem 

[tys. Mg] 61,407 85,277 poprawa 

17 

Masa odpadów 

komunalnych zebranych 

selektywnie 

[tys. Mg] 13,965 21,369 poprawa 

18 

Masa odpadów 

komunalnych odebranych 

jako zmieszane odpady 

komunalne 

[tys. Mg] 47,441 63,908 poprawa 

19 

Liczba czynnych 

składowisk odpadów, na 
których są̨ składowane 

odpady komunalne 

szt. 1 1 bez zmian 

20 

Liczba instalacji do 

mechaniczno- 

biologicznego 

przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych 

szt. 1 1 bez zmian 

Ochrona przyrody 

21 
Liczba i powierzchnia 

obszarów chronionych 
ha 

jeden obszar 

chroniony - „Las 

Dabrowa” 56,60 

ha 

jeden obszar 

chroniony - „Las 

Dabrowa” 56,60 ha 

bez zmian 

22 Powierzchnia lasów ha 1 480,89 1 471,30 pogorszenie 

23 
Powierzchnia terenów 

zielonych 
ha 412,20 344 pogorszenie 

Zasoby surowców naturalnych 

24 

Udokumentowane zasoby 

bilansowe ważniejszych 

surowców występujących 
na terenie województwa 

[% zasobów krajowych]: 

- węgle kamienne, 

- metan pokładów węgli,  

- surowce ilaste ceramiki 

budowlanej, 

- kruszywa naturalne 

tys. Mg,  

[%] 

 mld  

m3 

46 869,64 

[80,0%]  

95.95 [99 %]  

96.263 [4,73 %] 

874.790 [4,60 %] 

48.398,81 [80,0%] 

96.94 [99%] 

96.156 [4,37%] 

878.823 [4,56%] 

bez zmian 

Gleby 

25 
Powierzchnia gruntów 

rolnych 
ha 4 655 4 655 bez zmian 

26 
Powierzchnia upraw 

wieloletnich 
ha Dane GUS na poziomie województwa  
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27 
Powierzchnia łąk i 

pastwisk 
ha 731 731 bez zmian 

28 
Łączna powierzchnia 

użytków rolnych ha 5 568 5 568 bez zmian 

Tereny poprzemysłowe 

29 
Grunty zrekultywowane - 

powierzchnia 
ha b.d b.d - 

30 

Grunty zdewastowane 
i zdegradowane 

wymagające rekultywacji 

- ilość ́

- powierzchnia 

szt., ha b.d. b.d - 

31 
Grunty wymagające 

rekultywacji 
ha b.d. b.d - 

Hałas 

32 

Liczba mieszkańców 

zagrożonych 

ponadnormatywnym z 

danego źródła: 

- drogi, 

- linie kolejowe, 

- przemysł 

dla pory dziennej i nocnej 

mk – dane 

na 

podstawie 

mapy 

akustycznej 

Liczba 

zagrożonych 

mieszkańców 
(mk) dla hałasu 

drogowego: 

pora dzienna: 21 

441 pora nocna: 

16 798 

Liczba 

zagrożonych 

mieszkańców dla 

hałasu 

kolejowego: 

pora dzienna: 

413 pora nocna: 

508 

Liczba 

zagrożonych 

mieszkańców dla 

hałasu 

przemysłowego: 

pora dzienna: 

595 pora nocna: 

1 728 

Liczba zagrożonych 

mieszkańców (mk) 

dla hałasu 

drogowego 2018 

rok: 

pora dzienna: 10 
153 pora nocna: 32 

086 

Liczba zagrożonych 

mieszkańców dla 

hałasu kolejowego: 

pora dzienna: 581  

pora nocna: 869 

Liczba zagrożonych 

mieszkańców dla 

hałasu 

przemysłowego: 

pora dzienna: 0 

 pora nocna: 0 

 

pogorszenie 

 

 

 

pogorszenie 

 

 

 

poprawa 

 

33 
Drogi o nawierzchniach 

„cichych” 
km 0 0 - 

Promieniowanie elektromagnetyczne 

34 

Wyniki pomiarów 

poziomów pól 

elektromagnetycznych na 

terenie województwa 

śląskiego uzyskane na 

podstawie badań 
wykonywanych w ramach 

PM 

[V/m] 0,46 0,40 

brak 

przekroczeń 

dopuszczalnych 

poziomów 

Przeciwdziałanie poważnym awariom 

35 Liczba zakładów w 

rejestrze potencjalnych 
szt. ZDR: 1 ZDR: 0 poprawa 
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sprawców poważnych 

awarii 

ZZR: 2 ZZR: 3 

36 

Liczba zdarzeń́ o 

znamionach poważnej 

awarii oraz poważnych 

awarii na terenie miasta 

szt. 
0 

0 

0 

0 
bez zmian 

*w chwili opracowania Programu nie były dostępne jeszcze wszystkie dane GUS za 2015 rok, przedstawiono 

dane za 2014 rok  

** w chwili opracowania Programu nie były dostępne jeszcze wszystkie dane GUS za 2020 rok, w związku z 

tym niektóre dane przedstawiono za 2019 rok 

*** 1 dam3 równa się 1 000 m3 

 

Dane zamieszczone powyżej wskazują, iż zmniejszyło się zanieczyszczenie PM10, 

zmniejszył się pobór i zużycie wody, zużycie energii, dużą poprawę wskazują dane 
dotyczące gospodarki odpadami, zmniejszyła się liczba mieszkańców narażonych na hałas 

(zgodnie z POH), zwiększyła się sprzedaż energii cieplnej, zmniejszyło się promieniowanie 

elektromagnetyczne oraz skreślono jeden zakład z listy zakładów o dużym (ZDR) ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii przemysłowej przenosząc go na listę zakładów 

o  zwiększonym (ZDR) ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Znaczącą 

poprawę wykazuje także liczba wymienionych kotłów w budynkach mieszkańców dzięki 

udzielonym dotacjom z budżetu Miasta. 

Są także wskaźniki określające pogorszenie stanu, są to głównie wzrost emisji gazowej 
i  pyłowej z zakładów szczególnie uciążliwych, zwiększył się udział ścieków przemysłowych 

oczyszczonych w ściekach wymagających oczyszczenia, zmniejszyła się powierzchnia 

zieleni miejskiej oraz lasów.  

Część wskaźników, w tym zanieczyszczenia powietrza strefy śląskiej, zanieczyszczenie 

wód powierzchniowych, ilość składowisk, zasoby złóż kopalin oraz ilość poważnych awarii 

na terenie miasta zostają bez zmian ilościowych. 

Podsumowując, najwięcej wskaźników pokazuje pozytywne zmiany w stanie i jakości 

środowiska, czego przyczyną jest zaangażowanie Miasta Gliwice w inwestycje 

przyczyniające się do poprawy stanu i jakości środowiska. 

Do najważniejszych inwestycji drogowych można zaliczyć z pewnością budowę odcinka 

zachodniej obwodnicy miasta od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej i opracowywanie 
dokumentacji na odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego (planowany termin 

uzyskania decyzji ZRID to połowa 2022).
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6. Podsumowanie i streszczenie w języku 
niespecjalistycznym 

W okresie raportowanym 2019-2020 obowiązywał „Program Ochrony Środowiska dla 

miasta Gliwice na lata 2016-2020”, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta w Gliwicach 
nr XXII/547/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku. Opracowanie to stanowiło podstawowe 

narzędzie prowadzenia polityki ochrony środowiska na obszarze Miasta Gliwice.  

W niniejszym Raporcie zostały szczegółowo opisane działania inwestycyjne i systemowe 

zrealizowane na terenie miasta. Zadania te dotyczyły inwestycji własnych Miasta Gliwice, 

a także działań podejmowanych przez jednostki inne takie jak Nadleśnictwo Brynek, 
Nadleśnictwo Rudziniec, Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Województwo Śląskie, Państwowe Gospodarstwo Wody 
Polskie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, administratorów 

i właścicieli sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, gazowej lub organizacje 

ekologiczne. 

Realizacja zadań w latach 2019-2020, zawartych w poszczególnych obszarach 

tematycznych, daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów i priorytetowych kierunków 

działań Programu ochrony środowiska dla miasta Gliwice zgodnych z polityką ochrony 
środowiska Województwa Śląskiego, a tym samym gwarantuje zrównoważony rozwój 

Miasta − obecnie jak i w perspektywie wieloletniej. 

 

W zakresie powietrza atmosferycznego w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta 

Gliwice na lata 2019-2020 zaplanowano 77 zadań własnych oraz 13 zadań 

monitorowanych. 

W zakresie ograniczenia niskiej emisji - wymieniono w 2019 - 1128 oraz 2020 - 512 źródła 

ciepła, zamontowano 59 instalacji OZE.  

W kwestii poprawy efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej 

zaplanowano 13 zadań z czego 4 zadania zakończono, 8 zadań rozpoczęto i procesy 
realizacji nie zakończyły się jeszcze. Na realizację tych zadań w okresie raportowanym 

wydatkowano 12,15 mln zł.   

W latach 2019-2020 prace termomodernizacyjne wykonano w 101 budynkach wraz z 

kontynuacją prac z roku 2018 w 21 budynkach zarządzanych przez ZBM I i II TBS Sp. z 

o.o. na łączną kwotę 26 540 216,04 zł. Zmianę systemu ogrzewania w roku 2019 i 2020 

wykonano w 684 lokalach w budynkach 100% Miasta Gliwice i innym władaniu gminy. 

Prace termomodernizacyjne w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych wykonywane były z 

środków finansowych Funduszu Remontowego. Łącznie wykonano zmianę systemu 
ogrzewania w lokalach gminnych we Wspólnotach Mieszkaniowych na koszt Miasta Gliwice 

w 785 lokalach na łączną kwotę 10.692.614,21 zł. 

W zakresie ograniczenia niskiej emisji komunikacyjnej zakończono 13 zadań, 11 zadań 

jest w trakcie realizacji i prace będą kontynuowane w kolejnych latach, 3 zadań nie 

rozpoczęto z powodu braku finansowania, utrudnionej procedury realizacji lub rezygnacji 
z realizacji. Do najważniejszych inwestycji drogowych można zaliczyć z pewnością budowę 

odcinka zachodniej obwodnicy miasta od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej i opracowanie 
dokumentacji na odcinek od ul. Sowińskiego do ul. Daszyńskiego. Ponadto należy 

wymienić również budowę południowej części obwodnicy miasta na odcinku od ul. 

Rybnickiej do ul. Pszczyńskiej. 

Wśród zadań związanych z tworzeniem mechanizmów wspomagających zarządzanie 

ruchem i transportem zaplanowano 5 zadań, z czego 1 zostało zrealizowane, 1 było 

realizowane w ciągu całego okresu raportowanego i będzie kontynuowane w kolejnych 

latach, pozostałe 2 zadania nie realizowano. 
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W kwestii transportu rowerowego zaplanowano 5 zadań z czego jedno zakończono, trzy 
rozpoczęto i realizacja będzie trwała w kolejnych latach, a jednego zadania dotyczącego 

ścieżki rowerowej przy ulicy Rybnickiej nie rozpoczęto. 

 

W zakresie zasobów wodnych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 

2019-2020 zaplanowano 14 zadań własnych oraz 2 zadania monitorowane.  

Zdecydowana większość zadań jest zakończona lub w trakcie realizacji, tylko jedno 

zadanie dotyczące budowy ujęcia wód podziemnych na terenach wokół Radiostacji nie 

zostało rozpoczęte i podjęto decyzje o rezygnacji z realizacji zadania w związku z odmową 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.o. na pobór wód gruntowych z przyczyn 

technicznych. 

 

W zakresie gospodarki odpadami w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na 

lata 2019-2020 zaplanowano 8 zadań własnych, nie zaplanowano zadań monitorowanych. 

Kluczowym i najważniejszym zadaniem jest obsługa systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta 

oraz funkcjonowanie PSZOK. 

Selektywne zbiórki odpadów corocznie są prowadzone, system jest doskonalony, kontrole 

wykazały w 2020 roku mniejszą ilość uchybień w gospodarce odpadami niż w 2019 roku.  

Miasto realizuje obowiązki wynikające z programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 
2009-2032 poprzez wprowadzanie danych do Bazy Azbestowej. Demontaż tych wyrobów 

na terenach należących do mieszkańców w okresie Raportu nie był dofinansowywany ze 
środków Miasta. Wspólnoty i Spółdzielnie Mieszkaniowe pozyskiwały środki na usuwanie 

azbestu we własnym zakresie. W latach 2019-2020 z terenu miasta unieszkodliwiono około 

492 Mg wyrobów zawierających azbest. 

 

W zakresie ochrony przyrody w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 

2019-2020 zaplanowano 2 zadania własne, oraz 2 zadania monitorowane. 

W tym zakresie większość zadań to zadania edukacyjne, realizowano jedno zadanie 

inwestycyjne polegające na zagospodarowaniu terenu placu Piłsudskiego - zadanie to 
realizowane było przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych w Gliwicach, jeszcze nie zostało 

zakończone. Część prac i kosztów wykonano w 2018 i 2019 roku, w tym m.in. 

modernizacje fontanny. 

Wśród zadań monitorowanych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach na 

terenie miasta Gliwice nie oznakowała żadnych form ochrony przyrody.  

Zadanie dotyczące udostępniania turystycznego obszarów cennych przyrodniczo oraz 

utrwalania osiągniętych efektów z uwzględnieniem pojemności turystycznej tych obszarów 

realizowane było poprzez promocję miasta, promocję turystyki rowerowej, oraz turnieje, 

konkursy, a także mapy, foldery i książki o charakterze informacyjnym i promocyjnym. 

Miasto Gliwice organizowało szereg akcji edukacyjnych, organizacją zajęć przyrodniczych 

zajmowało się także Nadleśnictwo Rudziniec i Nadleśnictwo Brynek. 

 

W zakresie ochrony przed hałasem realizowano wiele zadań wpisanych w ochronę 
powietrza, ale dwa zadania zaplanowane w dziedzinie hałasu tj. stosowanie zapisów 

dotyczących ochrony przeciwhałasowej w planach zagospodarowania przestrzennego oraz 
aktualizacja mapy akustycznej i programu ochrony przed hałasem. Oba te zadanie zostały 

zrealizowane. 
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W zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Programie Ochrony 
Środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2019-2020 zaplanowano 2 zadania własne nie 

zaplanowano zadań monitorowanych. 

Miasto podejmowało w tym zakresie szereg kroków, takich jak kontrole Straży Miejskiej, 
współdziałanie Policji, Centrum Ratownictwa, Pogotowia Ratunkowego i Straży Pożarnej, 

które przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców, dla przedsiębiorców 
organizowane są konferencje, targi oraz akcje informacyjne, które mają na celu 

informowanie o obowiązkach w zakresie uzyskiwania decyzji, pozwoleń czy zaświadczeń. 

 

W zakresie oddziaływań pól elektromagnetycznych, zasobów geologicznych oraz 

monitoringu środowiska w Programie ochrony środowiska dla Miasta Gliwice na lata 2019 

i 2020 nie zapisano zadań własnych ani monitorowanych.  

 

W zakresie działań edukacyjnych także nie zapisano zadań własnych ani monitorowanych, 
niemniej jednak wszystkie z dziedziny środowiskowe w swoim zakresie posiadają działania 

edukacyjne, więc w tym zakresie zadania realizowano. 

 

Podsumowując, duża część zadań została zakończona, do zakończenia zostało kilkadziesiąt 

zadań już będących w trakcie realizacji, niejednokrotnie w dużym stopniu zaawansowania. 
Do realizacji zostały zadania jeszcze nie rozpoczęte, a zaplanowane na rok 2019 lub 2020 

- tych zadań pozostało niewiele. 

Biorąc pod uwagę fakt, iż okres programowania aktualizacji POŚ skończył się (koniec 2020 
roku), można jednoznacznie stwierdzić, iż niezbędne zadania inwestycyjne i systemowe 

są zakończone lub w trakcie realizacji. Część zadań będzie kontynuowane w Programie 

ochrony środowiska opracowanym i przyjętym do realizacji w nowej perspektywie do 2028 

roku. 
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