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WSTĘPNY PROJEKT DRÓG NA ULICACH PIŁSUDSKIEGO I PLAC STRAŻACKI W SIEWIERZU

    Biuro  projektowe  przedstawiło  wstępną  dokumentację  projektową  przebudowy  dróg  na  ulicach
Piłsudskiego i Plac Strażacki w Siewierzu. Dokumentacja została sporządzona po przeanalizowaniu uwag i
wniosków, jakie zostały zgłoszone podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami i  właścicielami
nieruchomości przyległych w dniu 12 października 2020 r. oraz które wpłynęły do tut. Urzędu do dnia 19
października 2020 r.

    Projektowane zamierzenie inwestycyjne uwzględnia kompleksową przebudowę dróg gminnych na ul.
Piłsudskiego i Plac Strażacki w Siewierzu wraz z przyległymi odcinkami dróg. W szczególności zakres
projektowanych robót w zakresie branży drogowej obejmuje:

przebudowę jezdni do zaprojektowanej szerokości ok. 6,0 m na ul. Piłsudskiego,
przebudowę  jezdni  na  Placu  Strażackim o  zmiennej  szerokości  (min.  4,0  m)  w  zależności  od
dostępnej szerokości pasa drogowego,
przebudowę jezdni na odcinku łączącym ul. Piłsudskiego z ul. Częstochowską (odcinek drogi przy
posterunku Policji),
przebudowę istniejących skrzyżowań,
przebudowę chodników na całym zakresie opracowania – na ul. Piłsudskiego do szerokości min.
2,0m, na pozostałych odcinkach w zależności od szerokości dostępnego pasa drogowego,
budowę  ciągu  pieszo-rowerowego  o  nawierzchni  asfaltowej  w  kolorze  czerwonym i  szerokości
minimalnej 3,0m - na odcinku od szkoły podstawowej w kierunku północno-zachodnim,
przebudowę zjazdów indywidualnych do posesji,
przebudowę istniejących parkingów w okolicy placu targowego,
budowę nowych zatok postojowych wzdłuż ulicy Piłsudskiego w okolicy placu targowego oraz przy
rynku.

    Projektowana przebudowa ulic zakłada podwyższenie ich parametrów technicznych i eksploatacyjnych
poprzez: ujednolicenie szerokości pasa ruchu, wykonanie wzmocnienia nawierzchni dla kategorii ruchu
KR3, odpowiednie ukształtowanie spadków jezdni z układem wpustów deszczowych. Dla ulic objętych
inwestycją przewidziano nową sieć oświetlenia ulicznego. Ponadto zakres inwestycji obejmuje budowę
kanału technologicznego oraz budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia ulicy oraz
sieci wodociągowej, budowę i przebudowę przyłączy wody oraz kanalizacji sanitarnej.
 
    Celem zmniejszenia stłoczenia pojazdów w pobliżu Rynku w projekcie uwzględniono zmianę organizacji
ruchu  na  południowym  odcinku  ulicy  Piłsudskiego.  Zaprojektowano  ruch  jednokierunkowy  na
odcinku wychodzącym od Rynku - wzdłuż sklepu „Karolina”. Pojazdy poruszające się od szkoły w
kierunku  centrum miasta  będą  przejeżdżały  odcinkiem drogi  przy  posterunku  policji  oraz
alternatywną drogą ul. Bohaterów i dalej ul. Częstochowską.
 
    Przewiduje się, że docelowa dokumentacja projektowa będzie uwzględniała rozwiązania wynikające z
uzgodnień z gestorami sieci.

    Z projektem zagospodarowania terenu można zapoznać się poprzez zamieszczone poniżej załączniki
oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz po uprzednim umówieniu się.
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