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INWESTYCJE DROGOWE W GMINIE SIEWIERZ

    Zakończyły się prace związane z przebudową i remontem dróg na kilku ulicach Gminy Siewierz, tj. na
ul. Górnej i Wiśniowej w Siewierzu, Komorniki w Gołuchowicach oraz Pańskie i Podbagnie w Dziewkach.

    Remont drogi gminnej na ul. Górnej w Siewierzu obejmował przebudowę nawierzchni i konstrukcji
drogi gminnej wraz z utwardzeniem poboczy, a w szczególności: frezowanie starej nawierzchni asfaltowej,
wykonanie koryta pod konstrukcję drogi, wykonanie stabilizacji gruntu rodzimego, wykonanie podbudowy
z kruszywa łamanego, wykonanie warstw wiążącej i  ścieralnej oraz utwardzenie poboczy z kruszywa.
Wartość prac wyniosła 167.146,55 zł. Wykonawcą inwestycji była firma Hucz Sp. z o.o. z Boronowa

    Wykonawcą  modernizacji  dwóch  dróg,  tj.  na  ulicach  Wiśniowej  w  Siewierzu  i  Komorniki  w
Gołuchowicach było Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. z Katowic. Koszt całości robót
wyniósł 369.196,32 zł. Zakres prac na ul. Wiśniowej w Siewierzu obejmował w szczególności wykonanie
korytowania i  podbudowy łącznie ze stabilizacją podłoża cementem, ułożenie nawierzchni  mineralno-
bitumicznej,  wykonanie  humusowania  skarp  na  całej  długości  drogi  oraz  wykonania  oznakowania
poziomego jezdni.

    Na ul. Komorniki w Gołuchowicach również wykonano korytowanie i podbudowę, a ponadto rozebranie
krawężników, obrzeży, płyt betonowych i przepustów, wykonanie odmulenia cieków, wykonanie nowej
nawierzchni  asfaltowej,  wykonanie  pobocza  z  kruszywa  po  obu  stronach  drogi,  wykonanie  nowych
przepustów, ułożenie kostki brukowej, obrzeży i krawężników oraz wykonanie oznakowania poziomego
drogi.

    Modernizację dróg na ulicach Pańskie i Podbagnie w Dziewkach wykonała firma DROGOMEX Sp. z o.o.
z  Pruszkowa.  Wartość  inwestycji  wyniosła  406.801,31  zł  brutto.  Zakres  zadania  obejmował  przede
wszystkim wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, wykonanie poboczy z kruszywa oraz odtworzenie
oznakowania poziomego.
 
    Ponadto w dalszym ciągu realizowane jest  zadanie polegające na przebudowie i  remoncie dróg
gminnych i chodników na ulicy Piaskowej i Sosnowej oraz w centrum Siewierza w okolicy Placu Wojska
Polskiego na ulicach Dąbrowskiego, Słowackiego i Strumień. Na realizację tego zadania Gmina pozyskała
dofinansowanie  ze  środków  Metropolitalnego  Funduszu  Solidarności  Górnośląsko-Zagłębiowskiej
Metropolii  w  wysokości  1.620.000,00  złotych.
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