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ROZPOCZYNA SIĘ PRZEBUDOWA ULICY KRAKOWSKIEJ

    Do dnia 30 września 2021 r. potrwa realizacja inwestycji drogowej polegającej na przebudowie ulicy
Krakowskiej w Siewierzu. Wykonawcą jest firma JUNKOBUD Sp. z o.o. z Chorzowa. Rozpoczęły się już
prace  rozbiórkowe  nawierzchni.  Wprowadzona  została  już  tymczasowa  organizacja  ruchu.  Właściwe
roboty ziemne będą realizowane po otrzymaniu pozwolenia konserwatorskiego.

    Inwestycja obejmuje przebudowę drogi ul. Krakowskiej od Rynku do mostu – tj. na odcinku o długości
około  397  m.  W  ramach  zadania  wybudowana  zostanie  jezdnia  asfaltowa  oraz  nowe  chodniki  o
nawierzchni z  płyt  granitowych oraz chodniki  o nawierzchni kostki  betonowej szlachetnej  (w okolicy
parkingu przy Zamku).

    Ponadto,  inwestycja  obejmuje  zagospodarowanie  skweru  pomiędzy  ulicą  Krakowską  i  Ludową.
Wykonana zostanie zielona ściana w formie paneli roślinnych po stronie północnej oraz nawierzchnia z
paneli kompozytowych. Liniowa kompozycja skweru zostanie uzupełniona poprzez nasadzenia różnych
gatunków traw o zróżnicowanej kolorystyce oraz drzew.

    W ramach zadania planuje się wykonanie skablowania do ziemi sieci elektroenergetycznych oraz
teletechnicznych.  Wybudowane  zostanie  nowe,  energooszczędne  oświetlenie  uliczne.  Planuje  się
wykonanie brakujących przyłączy wodociągowych. Wybudowany zostanie również kanał technologiczny.

    Na  realizację  inwestycji  Gmina  Siewierz  pozyskała  dofinansowanie  z  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Śląskiego w kwocie 2.677.261,11 zł brutto.



    Podczas realizacji inwestycji Wykonawca ma obowiązek zapewnić dojazd do posesji prywatnych, jednak
z uwagi na głębokie wykopy na wykonywaną kanalizację deszczową (i inne sieci w pasie jezdni), konieczne
będą czasowe wyłączenia ulicy Krakowskiej z ruchu.

    Zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia intensywnych wykopów dojazd w
kierunku i z Kuźnicy Sulikowskiej oraz Gołuchowic będzie odbywał się ulicą Ludową oraz ulicą T.
Kościuszki (odcinek od Rynku), które będą wykorzystywane, jako ulice dwukierunkowe.

    Na czas zmiany organizacji ruchu nie będzie możliwe parkowanie wzdłuż ulicy Ludowej oraz T.
Kościuszki (odcinek od Rynku).
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