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WYNIKI ANKIETY KONSULTACYJNEJ W SPRAWIE BUDOWY DROGI GMINNEJ NA UL.
CHABROWEJ W SIEWIERZU

   W ramach  realizowanego  zadania  projektowego  dla  budowy  drogi  gminnej  na  ul.  Chabrowej  w
Siewierzu, w listopadzie br. przeprowadzono ankietę dotyczącą wyboru wariantów układu drogowego,
projektowanych zjazdów indywidualnych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej. W 22 złożonych ankietach,
właściciele nieruchomości przy ul. Chabrowej w większości (ok. 59%) opowiedzieli się za rozwiązaniem
kompleksowym, tzn. uwzględniającym zarówno chodnik jak i ścieżkę rowerową.

  Mając na uwadze nadrzędny cel jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu
oraz zwiększenie komfortu użytkowania drogi, zdecydowano o zaprojektowaniu jezdni asfaltobetonowej o
szerokości 5 m oraz chodnika z betonowej kostki brukowej po stronie gdzie występuje więcej zabudowań
(po stronie lewej) i dwukierunkowej asfaltowej ścieżki rowerowej (po stronie prawej). Droga zostanie
zakończona  placem do  nawracania.  Pomimo  wyboru  rozwiązania  kompleksowego,  szczególny  nacisk
zostanie  położony  na  jak  najmniejszą  zajętość  terenów  prywatnych,  w  związku  z  tym  poproszono
projektantów o uwzględnienie w dokumentacji lokalnych odstępstw od ogólnie przyjętych parametrów
drogi.  Obecnie  sporządzana jest  ostateczna koncepcja  projektowa uwzględniająca  złożone w ramach
konsultacji wnioski oraz pozyskane od gestorów sieci warunki.

   Zachęcamy właścicieli posesji położonych przy ul. Chabrowej do dalszego śledzenia postępów
prac nad opracowywaną dokumentację projektową oraz umożliwiamy dalsze składanie wniosków
w sprawie zaprojektowania dodatkowych elementów infrastruktury:  zjazdów indywidualnych,
dojść do furtek, przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

   Zadanie projektowe wykonywane jest przez Pracownię Projektową Inżynierii Sanitarnej Jerzy Sowa z
Trzebini.  Poza ww. elementami projekt  będzie  uwzględniał  rozwiązania  odwodnienia  nowobudowanej
drogi, ujednolicenie i zastosowanie oszczędnego systemu oświetleniowego, budowę wodociągu, a także
doprojektowanie  dalszej  części  istniejącej  kanalizacji  sanitarnej  wraz  z  przyłączami.  Planuje  się
doprojektowanie  odgałęzień  kanalizacji  sanitarnej  także  na  długości  już  istniejącej  kanalizacji.
Dokumentacja projektowa wraz z prawomocnym zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej powinna
być gotowa do dnia 28 czerwca 2019 r.
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