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Odpowiedź na interpelację
Radnej Anity Skapczyk
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Wnioski i interpelacje radnych
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Maciej Datta

32 227 70 06 wew. ,l9

szanowna pani
Barbara konieczna
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

dot. :

przebudowa
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l. Dzwon kqwei/Zwierzvn iec kiei w Tvch ach

Odpowiadając na interpelację radnej, pani Anity Skapczyk, z dnia 09-09-2020 w sprawie pzebudowy
kolejnego fragmentu ulicy Dzwonkowej,

budzecie gminy

z

z

informuję, źe z uwagi na ograniczone środkifinansowe w

uwagi na sytuację związaną

ze

skutkami koronawirusa

COVlD-l9

nie

przewidujemy wprowadzenia tego zadania do planu budżetu miasta narok2021.

Mając na uwadze racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi gminy w pienrszej kolejności
będziemy wnioskować o zabezpieczenie finansowania dla tych zadań, na które wykonana została juz
doku mentacja projektowa,

Obecnie realizowana jest przebudowa ul. Dzwonkowej na około kilometrowym odcinku od

ul,

Cmentarnejdo ul. Ostróżkiwraz z ul. Krokusów.

Z uwagi na bezpieczeństwo pieszych i

kierowcow, droga jest poszezana,

a po jej

obu stronach

powstają chodniki.

Jeżeli w ciągu roku sytuacja budzetowa ulegnie zmianie, uwzględniając efekty funkcjonowania
nowego układu komunikacyjnego będziemy rozważac kontynuację tego zadania.

Z poważaniem

DYRlEKToR
Otzymują:
Adresat,
Radna-Miasta Tychy Pani Anita Skapczyk,
Sekretaz Miasta Tychy,
a/a MZUiM.
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mgr inż. ARILIR. K]i UCZEi;.

Zgodnie z ań. 13 ogótnego rozpoźądzenia o ochronie danych osoboulych z dnia 27 k,"/ietnia 2016 r. (RODO), informqemy, że:
siedzibą t,l Tychach.
1) Administratorem Pani/Pana danych osobolvych jest lvliejski Zaządu Ulic Mostóy; v^v Tychach
ul, Br_ldolvlanych 59, 43-100 Tychy. email: daneosoboule@mzuim.ivchv.pl, lnspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka,
2) Pżysil,,guje Pani/Panu prawo dostępu do treścisrvoich danych osobowych oraz pravr'o ich sprosto\Yania, usunięcia, ograniczenia
przetrvazania. Jeśliuzna Pani/Pan. iż prżetlłafzanie danych osołrorvych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODo. przysluguje
Pani/Panu prauro,v.rniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Uzędu Ochrony Danych Osobolvych,
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Więcej o zasadach przebvarżania Pani/Pana danych osobovlych oraz o

pżystugu,iących ] V': ' ';i"j

PanlPanu prauladl z tym a,Viażanyń na stronie: htp,Jlbio.mzuim,tvńv.płoóronałanvóosobowvń
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