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KONCEPCJA PROJEKTOWA PRZEBUDOWY DRÓG NA ULICACH TARGOWEJ I SIKORSKIEGO -
KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI

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

    W ciągu dróg zaprojektowano budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 5,5m,
ścieżki pieszo-rowerowej szerokości 3,5m, o nawierzchni z betonu asfaltowego barwionego, chodnika w
ciągu ul. Sikorskiego szer. 2,25m z betonowej kostki brukowej. Chodnik wraz z okrawężnikowaniem w ul.
Targowej, od jej południowej strony, został zmodernizowany w ramach osobnej inwestycji i jest w dobrym
stanie  technicznym,  wobec  czego  nie  projektuje  się  jego  przebudowy.  W  ciągu  dróg  gminnych
zaprojektowano  zjazdy  indywidualne  o  nawierzchni  z  betonowej  kostki  brukowej.  W  ramach
przedmiotowego  zadania  zaprojektowano  odwodnienie  dróg  ul.  Targowej  i  ul.  Sikorskiego  w formie
kanalizacji deszczowej zakrytej.

    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.

    Zapoznanie z przedmiotową koncepcją projektową będzie możliwe również w Urzędzie Gminy i
Miasta Siewierz. 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 listopada br.

    Informacji w przedmiotowej sprawie udzielają:

Wydział Rozwoju, Inwestycji, Funduszy i Zamówień Publicznych
Urząd Miasta i Gminy Siewierz, pok. 38
Tel. (32) 64 99 468, (32) 64 99 466
email: inwestycje@siewierz.pl

Pracownia Projektowa: Inżynieria Jerzy Sowa
ul. Kościuszki 134/1 32-540 Trzebinia
email: biuro@jerzysowa.pl
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