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Dotyczy: odwołania od negatywnego wyniku weryfikacji 
wniosku nr 208, zgłoszonego w ramach Gliwickiego Budżetu 
Obywatelskiego 2021. 

Odpowiadając na Pana odwołanie dotyczące negatywnej 
weryfikacji wniosku nr 208 informuję, że jego negatywna ocena została 
utrzymana. 

Powierzchnia planowanej inwestycji jest dokładnie taka, jak Pan 
wskazuje, jednak szacunkowy koszt inwestycji został określony 
na podstawie umowy na bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni 
i chodników na terenie miasta Gliwice, zawartej z wykonawcą 
po rozstrzygnięciu przetargu publicznego. W ramach tej umowy 
realizowane są zadania tego typu, jak zgłoszone przez Pana. Co więcej, 
kosztorys musi uwzględniać również rozbiórkę istniejących i zabudowę 
nowych krawężników na ławie betonowej (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami chodnik winien być wyniesiony względem poziomu jezdni 
o nie mniej niż 6 cm), wykonanie podbudowy z kruszywa, korektę 
nawierzchni zjazdów, zabudowę obrzeży betonowych oraz roboty 
wykończeniowe. Do tego należy jeszcze dodać kwotę związaną 
z ewentualną wycinką zieleni. 

W pasie drogowym ulicy Strzeleckiego rosną drzewa i krzewy, 
których usunięcie wymaga uzyskania zezwolenia zgodnie z art. 83a 
Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Możliwość 
budowy chodnika trzeba również weryfikować pod kątem ewentualnego 
naruszenia systemu korzeniowego istniejących drzew. 

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie przyrody, zezwolenie 
na usunięcie drzew z terenów działek będących własnością gminy, 
a znajdujących się w pasach drogowych wydaje Marszałek 
Województwa. Nie mamy wpływu na długość trwania postępowania 
w tym zakresie. Wskazany termin (8 - 10 miesięcy) wynika z obecnych 
doświadczeń Zarządu Dróg Miejskich. 
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Ponadto informuję, że zgodnie z §9 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, usuwanie gniazd ptasich jest 
zabronione w okresie od początku marca do 15 października. Jednocześnie na mocy art. 
83c Ustawy o ochronie przyrody organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie 
drzewa lub krzewu dokonuje oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków 
chronionych i w razie konieczności zawiesza postępowanie do czasu uzyskania 
odpowiednich zgód. W przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptasich w koronach 
drzew, pozyskanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska jest 
obligatoryjne dla możliwości zrealizowania inwestycji w danym roku budżetowym. 

Z poważaniem 

(-) Stella Górny 

p.o. Dyrektor Urzędu Miejskiego 


