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SPÓR GMINY Z GDDKIA O SKRZYŻOWANIE NA DK1

    W dniu 21 sierpnia 2012 roku Urząd Miasta i Gminy Siewierz został poinformowany przez firmę AA PROJEKT Sp. z o. o., Oddział Rybnik,
działającą na podstawie wytycznych otrzymanych od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, o zamiarze dokonania zmiany organizacji
ruchu drogowego na skrzyżowaniu ulicy Bytomskiej z drogą krajową DK1.

   Z informacji, które zostały przekazane gminie wynika, iż w wyniku planowanej zmiany zostanie zlikwidowana możliwość
przejazdu przez DK1 w kierunku z  Siewierza do Tarnowskich Gór  i  odwrotnie.  W opinii  władz gminy sytuacja  taka jest
niedopuszczalna, a stanowisko w tej sprawie było już kilkakrotnie wyrażane we wcześniejszej korespondencji z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach. Zamiar zmiany organizacji ruchu omawianego skrzyżowania z zamknięciem
przejazdu w kierunku na Tarnowskie Góry, jak również zablokowanie lewoskrętów na tym skrzyżowaniu jest rozwiązaniem nie do przyjęcia z
wielu powodów. Mając na uwadze niewielką odległość Siewierza od aglomeracji Górnego Śląska i fakt, iż wielu mieszkańców Siewierza dojeżdża
prywatnymi  samochodami  do  pracy  do  Będzina,  Sosnowca,  Katowic,  Chorzowa,  Tarnowskich  Gór  i  innych  miejscowości  położonych  na
południowy zachód od Siewierza, planowane zamknięcie przejazdów spowoduje znaczne utrudnienia, które odczują również osoby korzystające
z autobusów komunikacji zbiorowej, bowiem zamknięcie skrzyżowania spowoduje znaczne ograniczenia kursów tejże komunikacji. W dalszej
kolejności taki stan rzeczy wpłynie na zahamowanie rozwoju miasta w wielu dziedzinach, spowoduje znaczące utrudnienia w funkcjonowaniu
miasta, które przedzielone drogą DK 1, boryka się z tego powodu z szeregiem problemów.

   Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz, przewidując negatywny dla miasta skutek planowanych zmian, wyraża stanowczy protest przeciwko
kolejnym  działaniom  Generalnej  Dyrekcji  Dróg  Krajowych  i  Autostrad,  skutkującym  znaczącymi  ograniczeniami  w  rozwoju  miasta  i
utrudnieniami tak dla mieszkańców Siewierza, jak i dla osób przejeżdżających przez miasto. Wyjazd ulicą Bytomską w kierunku na Tarnowskie
Góry jest szybki i racjonalny pod wieloma względami. Dobrze służy szybkiej komunikacji, ponadto w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia bądź
wypadku, droga ta stanowi jedyny i sprawny dojazd dla służb ratowniczych, które powinny jak najszybciej dojechać na miejsce zdarzenia.

   Uwzględniwszy wszystkie okoliczności sprawy, jak również wcześniejsze stanowisko władz gminy w sprawie funkcjonowania skrzyżowania ul.
Bytomskiej z drogą krajową DK 1, projekt zmiany organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu przedłożony przez firmę AA PROJEKT Sp. z o. o. został
negatywnie zaopiniowany przez Gminę Siewierz. Gmina będzie dodatkowo wnioskować o odblokowanie lewoskrętów na tym skrzyżowaniu,
które stanowią niczym nie uzasadnione utrudnienie dla sprawnego funkcjonowania komunikacji w mieście.
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