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KONCEPCJA PROJEKTOWA DRÓG NA ULICACH CZĘSTOCHOWSKIEJ I BOHATERÓW W
SIEWIERZU - KONSULTACJE Z MIESZKAŃCAMI I WŁAŚCICIELAMI NIERUCHOMOŚCI
PRZYLEGŁYCH

    W związku z realizowanym zadaniem projektowym przebudowy dróg na ulicach Częstochowskiej
i Bohaterów w Siewierzu (wraz z przyległymi parkingami i odcinkami dróg gminnych) przedstawiamy do
konsultacji rysunki koncepcyjne dla całego zakresu opracowania. Zachęcamy mieszkańców i właścicieli
posesji  położonych przy planowanych do przebudowy ulicach do zapoznania się ze wstępną
koncepcją projektową oraz zgłaszania swoich uwag i składania wniosków do dnia 5 marca br.

    Projekt zakłada przebudowę układu drogowego na terenie Siewierza, w szczególności:

Drogę powiatową na ul. Częstochowskiej– od skrzyżowania z drogą powiatową na ul. 3 Maja do
skrzyżowania z drogą gminną na ul. Oleśnickiego włącznie,
Drogę powiatową na ul. Bohaterów wraz z parkingiem przy placu targowym – od skrzyżowania z
drogą krajową do skrzyżowania z drogą powiatową na ul. Częstochowskiej włącznie,
Drogę gminną dojazdową (bez nazwy) w zakresie działki geodezyjnej 3348 obręb: Siewierz - odcinek
równoległy do drogi krajowej, przy posesji nr 23 przy ul. Bohaterów
Łącznik (bez nazwy) pomiędzy ul. Częstochowską, a ul. Dąbrowskiego w zakresie działki geodezyjnej
2970 obręb: Siewierz – odcinek pomiędzy posesjami nr 70 a 72 przy ul. Częstochowskiej,
Parking gminny przy skrzyżowaniu ulic Bohaterów, Częstochowskiej i Piłsudskiego w Siewierzu,
Parking gminny przy skrzyżowaniu ulic Częstochowskiej i Oleśnickiego w Siewierzu (parking przy
„Domu Książki”).

    Poglądowe granice obszaru opracowania zostały zaznaczone na załączniku graficznym.

    Koncepcja projektowa przewiduje, że w pasach obu dróg powiatowych zlokalizowane zostaną jezdnie o
szerokości 6 m i obustronne chodniki o zmiennej szerokości. Wzdłuż ulicy Bohaterów planuje się, że
przebudowane zostaną istniejące  miejsca postojowe  oraz  zmieniona zostanie  geometria parkingu
gminnego (po przebudowie dostęp do parkingu planuje się realizować od strony jedni ul. Bohaterów).
Wzdłuż ulicy Częstochowskiej proponuje się lokalizację zatok postojowych (na północnym odcinku, do
skrzyżowania z ulicą Bohaterów – po obu stronach drogi, na odcinku południowym, do skrzyżowania z
ulicą Plac Ogrójecki – po wschodniej stronie drogi).

    Gmina Siewierz skupia się na rozwoju infrastruktury rowerowej celem zachęcenia mieszkańców do
wykorzystywania tego środka transportu do codziennych podróży. W ulicy Częstochowskiej projektuje się
dwukierunkowąścieżkę  rowerową  o  szerokości  2,5  m,  która  będzie  stanowiła  kontynuację  już
istniejącej i projektowanej sieci ścieżek i ciągów rowerowych (równolegle powstają projekty przebudowy
dróg wraz ze ścieżkami rowerowymi wzdłuż ulic 3 Maja, Bema oraz Piłsudskiego w Siewierzu).

    Z uwagi na słabą widoczność oraz liczne kolizje sieci napowietrznych z gałęziami, a co za tym idzie
konieczność  przycinania  gałęzi  przez  zarządcę  w  projekcie  przebudowy  dróg,  w  koncepcji
projektowejproponuje  się  wymianę  istniejącego  zadrzewienia  na  nowe  nasadzenia  drzew,
o mniejszym obwodzie pni (zwiększenie bezpieczeństwa pieszych) oraz o niższych koronach (brak kolizji z
sieciami napowietrznymi). Łącznie, wzdłuż ulicy Częstochowskiej planuje się nasadzenie 68 sztuk
nowych drzew, przy łącznej powierzchni ok. 3100 m2 zieleni urządzonej z krzewami ozdobnymi i
trawnikamipomiędzy projektowanymi chodnikami, a działkami prywatnymi.

    Przewiduje się również rozwiązania mające na celu spowolnienie ruchu samochodów, w szczególności:
zwężenie jezdni w stosunku do aktualnie istniejących, lokalizację wyniesionych przejść dla pieszych oraz
wyniesioną tarcza skrzyżowania ulic Częstochowskiej i Bohaterów w Siewierzu.



    W ramach inwestycji planuje się budowę odwodnienia dla całego zakresu opracowania (w tym również
planuje się odwodnienie szczelinowe). Na wniosek mieszkańców i właścicieli nieruchomości przyległych, w
docelowej  dokumentacji  projektowej  zostaną przewidziane również brakujące przyłącza kanalizacji
sanitarnej  oraz  sieci  wodociągowej.  Planuje  się  wymianę  wodociągu.  W  ciągu  obu  odcinków
zaprojektowane zostanie energooszczędne oświetlenie uliczne oraz kanał technologiczny.

    Planuje się zmienioną geometrię skrzyżowania ulic Częstochowskiej, Kopernika i Oleśnickiego. W
związku ze zintensyfikowaniem ruchu z ulicy Częstochowskiej w kierunku Rynku, projektuje się zmianę
zasady pierwszeństwa przejazdu pomiędzy ulicami Oleśnickiego-Kopernika na pierwszeństwo
przejazdu pomiędzy ulicami Częstochowska-Kopernika.

    Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi materiałami poprzez stronę internetową oraz
osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy Siewierz (prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z
Wydziałem Rozwoju Inwestycji Funduszy i Zamówień Publicznych – tel. (32) 64 99 471).

    Właścicieli nieruchomości przyległych zapraszamy w szczególności do składania wniosków o
zmiany  w  zakresie  zjazdów  indywidualnych,  dojść  do  furtek,  lokalizacji  lub  rezygnacji  z
proponowanych miejsc postojowych przy nieruchomościach wzdłuż ulicy Częstochowskiej, a w
razie takiej konieczności również doprojektowania brakujących przyłączy kanalizacji sanitarnej
i wodociągu.

    Wszelkie wnioski i uwagi należy składać w formie pisemnej (do Urzędu Miasta i Gminy
Siewierz) lub mailowej (na adres inwestycje@siewierz.pl) do dnia 05 marca 2021 r. Udostępnia
się wzór wniosku do koncepcji projektowej.

    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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