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KONCEPCJA PROJEKTOWA DRÓG NA ULICACH PIŁSUDSKIEGO I PLAC STRAŻACKI -
KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

    W związku z realizowanym zadaniem projektowym przebudowy dróg na ulicach Piłsudskiego i Plac
Strażacki w Siewierzu przedstawiamy do konsultacji rysunki koncepcyjne dla całego układu drogowego.
Zachęcamy  właścicieli  posesji  położonych  przy  tych  ulicach  do  zapoznania  się  ze  wstępną
koncepcją projektową.

    Projekt zakłada przebudowę układu drogowego na ulicach Piłsudskiego i Plac Strażacki w Siewierzu
wraz z przebudową parkingów przy placu targowym oraz lokalizacją dodatkowych miejsc postojowych w
obrębie Placu Strażackiego. Koncepcja projektowa przewiduje, że w pasie drogowym ul. Piłsudskiego
zlokalizowana  zostaniejezdnia,  nowe  chodniki,  a  na  odcinku  od  szkoły  podstawowej  do  zakrętu  ul.
Piłsudskiego  również  ciąg  pieszo-rowerowy  po  stronie  wschodniej.  Mając  na  uwadze  szczególne
bezpieczeństwo  dzieci  i  młodzież  przy  szkole  podstawowej,  zaproponowano  lokalizację  wyniesionych
przejść dla pieszych, które zastąpią dotychczas zamontowane progi zwalniające.

    W koncepcji projektowej przewidziano zmianę organizacji ruchu na odcinku ul. Piłsudskiego
w pobliżu Rynku. W szczególności proponuje się zastosowanie ruchu jednokierunkowego na
odcinku wychodzącym od Rynku - wzdłuż sklepu „Karolina”. Pojazdy poruszające się od szkoły
zakłada  się  wyprowadzić  drogą  w  pobliżu  posterunku  policji  oraz  alternatywną  drogą  ul.
Bohaterów i dalej ul. Częstochowską.

    W ramach inwestycji  planuje się budowę nowej sieci wodociągowej oraz odwodnienia dla całego
zakresu opracowania. W docelowej dokumentacji projektowej zostaną przewidziane również brakujące
przyłącza  kanalizacji  sanitarnej.  W  ciągu  obu  odcinków  zaprojektowane  zostanie  energooszczędne
oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.

    Zapraszamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami. Właścicieli nieruchomości
przyległych zapraszamy w szczególności do składania wniosków o zmiany w zakresie zjazdów
indywidualnych,  dojść  do  furtek,  a  w  razie  takiej  konieczności  również  doprojektowania
brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej i wodociągu.

    Zapoznanie  z  przedmiotową  koncepcją  projektową  będzie  możliwe  również  w  trakcie
spotkania konsultacyjnego, które zaplanowano na dzień 12 października 2020 r. (poniedziałek)
godz. 15:30. Zachęcamy do udziału w spotkaniu. Miejsce spotkania: Miejsko Gminne Centrum
Kultury Sportu i Turystyki w Siewierzu.

    Wszelkie wnioski i uwagi prosimy składać w formie pisemnej (do Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz) lub mailowej (na adres inwestycje@siewierz.pl) do dnia 19 października.

    Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają:

Wydział Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta i Gminy Siewierz, pok. 38
Tel. (32) 64 99 471, (32) 64 99 466
email: inwestycje@siewierz.pl
 
Pracownia  Architektoniczno-Urbanistyczna  ALMAPROJEKT  mgr  inż.  arch.  Maciej  Kolesiński  ze
Sławkowa – email: biuro@almaprojekt.pl
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