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DROGI POWIATOWE NA TERENIE GMINY SIEWIERZ

Informujemy, iż nie wszystkie drogi publiczne zlokalizowane na terenie gminy Siewierz znajdują się w
zarządzie Miasta i Gminy Siewierz. Zgodnie z Ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.) drogi ze względu na funkcje w sieci drogowej dzielimy na cztery
kategorie: gminna, powiatowa, wojewódzka i krajowa.
Należy podkreślić, iż na terenie gminy Siewierz jest ponad 70 km dróg kategorii powiatowej, których
zarządcą jest Powiat Będziński. Są to następujące drogi (ulice):
SIEWIERZ:
ul. Bema (od wiaduktu do skrzyżowania z ul. Sikorskiego),
ul. Bohaterów,
ul. Częstochowska,
ul. Długa,
ul. Graniczna,
ul. Jeziorna,
ul. Krakowska,
ul. 11-go Listopada,
ul. 3-go Maja,
ul. Paderewskiego (od skrzyżowania z DK-1 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego),
ul. Parkowa,
ul. Przemysłowa,
ul. Sikorskiego (od skrzyżowania z ul. Bema do skrzyżowania z ul. Paderewskiego,
ul. Towarowa, ul. Zagłębiowska
ŻELISŁAWICE:
ul. Piastów,
ul. Podleśna,
ul. Przyszłości,
ul. Rolnicza
BRUDZOWICE:
ul. Cisowa,
ul. Główna,
ul. Jagodowa,
ul. Krzanów,
ul. Przykościelna,
ul. Szkolna
WOJKOWICE KOŚCIELNE:
ul. Dąbrowska,
ul. Karsów,
ul. Marcinków,
ul. Piastowska,
ul. Podskale,

ul. Przeczycka,
ul. Zawarpie
PODWARPIE (od DK-1 w kierunku Trzebiesławic)
DZIEWKI:
ul. Kazimierzówka,
ul. Niwy,
ul. Podgródkowa,
ul. Podżarze
TULISZÓW:
ul. Spacerowa
NOWA WIOSKA oraz droga prowadząca w kierunku Pińczyc
KUŹNICA WARĘŻYŃSKA (od DK-1 w kierunku Dąbia oraz w kierunku Przeczyc)
GOŁUCHOWICE (główna droga prowadząca w kierunku Chruszczobrodu)
Zarządcą ww. dróg (ulic) jest Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z siedzibą w Rogoźniku przy ul.
Węgroda 59, 42 – 582 Rogoźnik, tel. (32) 287 75 19.
Zgodnie z art. 20 ustawy o drogach publicznych do zarządcy drogi należą wszelkie czynności związane z
jej utrzymaniem. Zarządca drogi powinien dbać o stan nawierzchni drogi, wykonywać bieżące naprawy,
przebudowy oraz modernizacje. Powinien również dbać o wszystkie elementy pasa drogowego tych dróg,
czyli zieleń przydrożną, chodniki, pobocza oraz oznakowanie znajdujące się przy drodze.
Prosimy zatem, aby wszelkie uwagi dotyczące dróg powiatowych kierować bezpośrednio do ich
zarządcy.
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