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SPOTKANIE KONSULTACYJNE W SPRAWIE BUDOWY DROGI NA UL. CHABROWEJ PODSUMOWANIE

W dniu 10 kwietnia br. na sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy Siewierz odbyło się spotkanie
konsultacyjne w sprawie planowanej budowy drogi gminnej na ul. Chabrowej w Siewierzu. Spotkanie
miało charakter otwarty i wzięło w nim udział 23 mieszkańców Miasta i Gminy Siewierz, w tym dwóch
przedstawicieli Rady Miasta i Gminy Siewierz. Ze strony urzędu obecni byli Burmistrz Miasta i Gminy
Siewierz Zdzisław Banaś, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz Dariusz Waluszczyk oraz
pracownicy Wydziału Rozwoju Inwestycji Funduszy i Zamówień Publicznych.
Celem spotkania było rozpoznanie oczekiwań mieszkańców na co dzień użytkujących tą przestrzeń, a
więc i określenie podstawowego zakresu jaki w związku z drogą powinien zostać wybudowany.
Podczas spotkania przedstawiono strukturę własnościową działek, na których zlokalizowana jest ul.
Chabrowa oraz nieruchomości przylegających do tej drogi. Dało to początek dyskusji dotyczącej
możliwości rozwoju terenu za sprawą budowy nowej drogi gminnej. Uczestnicy spotkania opowiedzieli się
za planowaną inwestycją.
Mieszkańcy w większości podkreślali konieczność budowy zarówno chodnika jak i ścieżki rowerowej na
tym terenie. Poruszona została również kwestia budowy całkiem nowego wodociągu oraz dobudowy
kanalizacji sanitarnej w drugiej części drogi. Urząd poinformował obecnych, że budowa tak wyposażonej w
infrastrukturę drogi będzie wymagała wykupu części nieruchomości, w szczególności położonych na
długości pierwszych 160 metrów (od ul. Bytomskiej), gdzie szerokość działek aktualnie przeznaczonych
pod drogę waha się średnio od 3,80 do 8,00 m oraz na jej końcu, gdzie obecny pas działek gminnych
pozostających do dyspozycji budowy drogi ma szerokość ok. 6,30 m.
Przedstawione na spotkaniu stanowiska oraz pomysły dotyczące planowanej drogi będą stanowiły punkt
wyjścia do zlecenia, a później zaprojektowania odpowiednich rozwiązań. Gmina do końca kwietnia br.
zamierza ogłosić przetarg na wyłonienie firmy projektowej.
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