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Dariusz Wencepel
Radny Rady Miasta Tychy

Tychy, 20.05.2019r.

Przewodniczący
Rady Miasta
Tychy

Interpelacja
Na podstawie
§ 12 ust.3 Regulaminu obrad Rady Miasta Tychy
zgłaszam interpelację w sprawie: Rozbudowy linii trolejbusowej na
odcinku od wiaduktu na DK1 przy ul.Sikorskiego do ul.Towarowej.
Z

uwagi

na

przygotowywanego

fakt,

iż

obecnie

przedsięwzięcia

trwają

budowlanego

prace
p.n.:

projektowe

dla

„Opracowanie

kompleksowych projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Budowa
połączenia ul. Szojdy i ul. Towarowej w rejonie Centrum Handlowego w
Tychach”,

wnoszę

o

uwzględnienie

w ww. projekcie linii trolejbusowej od ul. Strzeleckiej do ul. Towarowej.
Termin wykonania kompleksowej dokumentacji wraz z decyzją ZRID oraz
trwałej stabilizacji nowych punktów granicznych – został określony na dzień
30.11.2019 r.
Połączenie ul. Sikorskiego z ul. Towarową linią trolejbusową pozwoli na
pełne skomunikowanie południowej części Tychów z istniejącą siecią.
Skoordynowanie

ww.

prac

projektowych

i

uwzględnieniu

w

nich

proponowanego odcinka linii trolejbusowej od ul. Sikorskiego (w Cielmicach)
do ul. Towarowej, mogłyby dać początek dla obu zadań - rozpoczęcie prac
budowlanych w roku 2020.
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Biorąc pod uwagę powyższe, istotną kwestią dla ww. miejsca jest projekt
planu miejscowego dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Beskidzką, rzeką
Gostynką oraz granicami administracyjnymi miasta Tychy – etap I wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko (wyłożony do publicznego wglądu od
30 kwietnia 2019 r. do 30 maja 2019 r.).
Projekt planu w swoim założeniu przewiduje wykonanie skrzyżowania/ronda ul.
Strzeleckiej z ul. Szojdy oraz połączenie pozostałych przyległych ulic:
Jankowickiej, Gajowej (KDD2) oraz planowanych Leśników (KDD3) oraz
KDD4. Plan ten uwzględnia również w swoich założeniach włączenie do tego
skrzyżowania/ronda obwodnicy Cielmic.
Zważywszy

powyższe

fakty

konieczne

jest

uporządkowanie

komunikacyjne obszaru ul. Strzeleckiej i Szojdy, z uwagi na dynamicznie
postępowanie zurbanizowania tego terenu.
Celowa i uzasadniona jest budowa docelowego skrzyżowania/ronda ul.
Strzeleckiej z ul. Szojdy, która uwzględni również proponowany odcinek linii
trolejbusowej od ul. Sikorskiego do ul. Towarowej. Mieszkańcom tego obszaru
oraz całemu osiedlu Cielmice pozwoli na pełne korzystanie z linii trolejbusowej
Miasta Tychy.
Podsumowując powyższe kluczową kwestią jest skoordynowanie
wszystkich ww. kwestii i połączenia ich w całość, aby w roku 2020/2021
ukończone zostały wszystkie niezbędne prace, które spowodują płynność w
komunikacji w południowej części Tychów
Z wyrazami szacunku
Dariusz Wencepel
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