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Tychy, 06.10.202Or.

Odpowiedź na interpelację
radnych lwony Oleksiak, Marka Gołosza i Sławomira Wróbla
Sygn.
sprawy:

DUR.0003.79.2020

Sprawa:

Wnioski i interpelacje radnych

do
kontaktu:

Maciej Datta
32 227 70 06 w, 19

Osoby

szanowna pani
Barbara konieczna

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

dot.: remont ul. Tarqiela

Odpowiadając na interpelację radnych lwony Oleksiak, Marka Gołosza i Sławomira Wrobla,

z dnia 25-09-2020 w sprawie remontu nawierzchni ul. Targiela na fragmencie od ul. Sikorskiego do
ul. Jedności,informuje, że w najblizszych latach do realizacji przewidziano szereg zadań, które
znacząco wpłyną na pop,awę bezpieczeństwa ruc|,u

i

komfoń poruszania się kierowcow w tym

rejonie.

W przyszłym roku Miejski Zarząd Ulic i Mostow w Tychach zakłada remont
ul, Targiela na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Zygmunta. Te prace

nawierzchni

są mozliwe, poniewaz w latach

wcześniejszych zakonczyliśmy budowę chodników wraz z przebudową krawęznikow, po obu stronach
drogi,

Ponadto zaplanowaliśmy dwie inwestycje w połnocnej częściCielmic w zakresie budowy
nowych dróg. Pierwsza

z

nich pzebiegac będzie pomiędzy ul. Szojdy a ul. Towarową w rejonie

Centrum Handlowego Gemini,

a

druga połączy ul. Cielmicką

z

tym samym centrum. Zadania

znacząco wpłyną na poprawę lokalnej komunikacji, poniewaz uda się zminimalizowaó ruch na ulicach
JednościiTargiela. Wobu przypadkach jesteśmy jużna etapie projektowania.

Proszę jednak pamiętaó,

że proces

realizaąi inwestycji miejskich jest

obwarowany

określonymiprocedurami. Przy podejmowaniu jakichkolwiek strategicznych działan z zakresu budowy

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnra 27 kwietnia 2016 r, (RoDO), informujemy, ze;
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarzadu Ulic i li4ostów w Tychach Z Siedziba w Tychach,
u|. Budow|anych 59, 43-100 Tychy. email: cianeosobowe@mzuim,tVChV.pl,
lnspektor ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka.
2) Przysługule Pani/Panu prawo dostepu do treściswoich danych osobowych oraz plawo ich sprostowania. usunięcia, ograniczenia
plzet\łarzania, Jeśliuzna PanilPan, iź przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narLlsza przepisy RODO, przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia Skargi do organu nadzorczego - PreZeSa Urzędu ochrorry Danych osobowych,
Więcej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujacych
PanilPanu prawach z tym żwiązanyń na stronte: http://bip,mzuim,tycl.y.pl/ochronałanvdrosoboruvch
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drog w konkretnej lokalizacji (dzielnicy, osiedlu, itp,), istotne jest to, by ich harmonogramy nie
nakładały się w czasie. Nie mozemy jednocześniepzeprowadzić wszystkich niezbędnych inwestycji,

poniewaz byłoby to uciązliwe dla mieszkańców, głownie z powodu utrudnień w ruchu. Musimy patrzec
na miasto jak na całość.Nasze zadania organizujemy w taki sposób, by przebiegały one sprawnie
i

by ich realizaila generowała jak najmniej uciązliwościach dla tyszan.

W związku powyższym, odcinek ul. Targiela od DK1 do ul. Szojdy, zostanie przewidziany do
remontu dopiero po zakończeniu w/w inwestycji, Zapewniam

,

że do tego czasu stan nawierzchni całej

ul. Targiela będzie na bieżąco monitorowany przez inspektorow MZUiM, a

w razie

konieczności

zostaną zlecone naprawy w ramach remontów cząstko_wych,

Z poważaniem,
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Adresat
Radna lwona Oleksiak
Radny Marek Gołosz
Radny Sławomir Wróbel
Sekretaz Miasta Tychy
Z-caPrez. ds. Zrównoważonego Rozwoju
MZU|M a/a
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