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BUDOWA DROGI ŁĄCZĄCEJ ULICE PARKOWĄ I POLNĄ W SIEWIERZU UZYSKAŁA
DOFINANSOWANIE!

    W dniu 17 września 2019 roku w Urzędzie Gminy Bobrowniki odbyło się uroczyste wręczenie czeków
potwierdzających  przyznanie  dofinansowania  z  Funduszu  Dróg  Samorządowych  jednostkom  powiatu
będzińskiego. Gmina Siewierz otrzymała dofinansowanie w kwocie 393 971,00 zł na realizację zadania
pn: Budowa drogi gminnej dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną w Siewierzu. Symboliczny
czek w trakcie spotkania z Wojewodą Śląskim Jarosławem Wieczorkiem odebrał Burmistrz Miasta i Gminy
Siewierz Zdzisław Banaś.

    Inwestycja polegać będzie na budowie drogi dojazdowej łączącej ul. Parkową z ul. Polną, budowie
oświetlenia  ulicznego,  przebudowie  sieci  kanalizacji  sanitarnej,  przebudowie  sieci  wodociągowej,
przebudowie  sieci  gazowej,  budowie  kanalizacji  technologicznej,  wycince  kolidujących  drzew,
odwodnieniu  projektowanej  ulicy  i  skrzyżowania  z  ul.  Parkową  oraz  rekultywacji  terenu.

    Aktualnie istniejące zjazdy z drogi krajowej stwarzają ogromne zagrożenie dla kierowców. Realizacja
inwestycji będzie zatem poważnym czynnikiem generującym stopień bezpieczeństwa ruchu drogowego
zarówno dla mieszkańców gminy  jak i wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Dzięki realizacji
inwestycji ruch lokalny zyska bezkolizyjny dojazd do swoich domostw oraz mikro i małych przedsiębiorstw,
natomiast ruch drogowy generowany przez kierowców drogi krajowej będzie odbywał się płynnie i  z
zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

    Drugie z zadań zgłoszonych przez gminę – Przebudowa drogi gminnej numer 608101S na ulicy Radosnej
i Szerokiej w Tuliszowie znajduje się na wysokiej pozycji listy rezerwowej.
 
    Także powiat będziński otrzymał dofinansowanie do realizacji przebudowy drogi powiatowej położonej
na terenie naszej  gminy.  Ze wsparciem z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.017.602,20 zł
wykonane zostanie zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej 4706S – ul. Krakowskiej i ul.
Zagłębiowskiej w Siewierzu – etap I.
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