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Tychy, dnia 02.03.2020
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Odpowiedź na interpelację radnej
Anity §kapczyk
Sygn.
sprawy:

DUR.0003.9_1o.2020

Sprawa;

Wnioski i interpelacje radnych

do
kontaktu:

Miejski Zanąd Ulic i Mosiów
Ewa Wybraniec

Osoby

32776-39-81

§zanowna pani
Barbara konieczna

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

Odpowiadając na interpelację radnej Pani Anity Skapczyk z 25,02,2a19,
w sprawie wykonania pzed przejściamidla pieszych znaków graficznych wskazujących na zagroŻenie
przechodzenia przez przejściaw słuchawkach lub korzystając z telefonów komÓrkowYch oraz
wykonania tymczasowej sygnalizacji świetlnej przy wyjeździe z ul, JaskrÓw na ul. OŚwięcimską

że w chwili obecnej trwają prace projektowe związane z budową sygnalizacji Świetlnej
na skrzyżowaniu ul. Oświęcimskiej z ul. Marzanny i Jaskrow w ramach lnteligentnego SYstemu
Zarządzania iSterowania Ruchem W mieścieTychy, Przebudowa ma zostaĆ rozpoczęta
w najblizszym czasie. Powyższe rozwiązanie poprawi komfort mieszkańcÓw wYjeżdżającYch
przedmiotowego wlotu
z ul. Jaskrów i Marzany do ul. oświęcimskiej ze względu na objęcie

informuję,

pieszych.
sygnalizacją świetlną.Ponadto zastaną zabudowane chodniki poprawiające bezpieczeństwo

związku z powyźszym na przedmiotowym skrzyżowaniu zostaną rozpoczęte prace budowlane,
jest rozwiązaniem
W zaistniałej sytuacji wykonanie sygnalizacji iymczasowej na placu budowY nie
wskazanym. Jednocześnieinformuję, że projektując sygnalizację świetlnąnależy objąĆ wszYstkie

w

potoki ruchu na skrzyźowaniu. Niestety w chwili obecnej istniejąca geometria na to nie Pozwala.
Niemniej jednak na obecnym etapie prac, w przypadku dłuźszychpostojÓw alternatYwą Pokonania

utrudnień w ruchu może być wyjazd poprzez ul. Czarną do ul. Oświęcimskiej na nowej sygnalizacji
świetlnej.

W

związku

z

powyższym informuję,

że nie

stwierdzam zasadnoŚci dla wYkonania

powyższego,

ul,

Jednocześnie zdaję sobie sprawę, że wzmożony ruch samochodów związanY z Przebudową
Jaskrów pogarsza państwa komfoń jako mieszkańców. Proszę jednak ze swojej stronY

koniec
o zrozumienie, gdyż jest to sytuacja przejściowa (planowany termin zakończenia inwestycjito
kwietnia 2016 r, (RoDo), informujemy. Że:
Zgodnie z ań, 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osńowych z _dnia 27
z siedzibą r'l TYchach,
li-nłń,nl.tr.torern-panllCani'Janycn osobowych ie_st N,iiejski ZaęÓ.du Ulic i fulostów r^l Tychach
ui. óuJor"ri"vir1 59, 43_100

iv"nv,

daneosóbowÓ@mzuiń.tvcnv.pl.

lnspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka,

"ńuir,
iińov.r,guiePani/Panup'"ińoont"puffiWychoraZprawoichsproslo}./ania.usuniecia.ograniczenia
Pani/Pana doiyczących,narusza przePisY RODO. PrzYstuguje
;;"i;;.;r;ń;. Jeśliuzna panilpan, iż'przetlvarzanie danych os-obo,1rych
osobovłych,
b-.niiprnu pra,,vo vrniesienia skargi do organu nadzorczego - Preze§a Urzędu ochrony Danych-,Ji',
jdi lr, i"' !:. §.j l l:: i |., i]. i:
i
i. ] i/ \Jl :'!!

W!ęcejozasadachprzetwarzaniaPanjlPanadanychosobo\r'/T:h,T::{1r:|,.l9:ii:]^.'.j-**]*ffi
eanilPinu pra,"ach z

t}łn ałiążźnyńna §tronie: htlp://oiD,mzltim,ivchv,pl/ocfironadanvci,1-o§obor"JYcn
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2020r.). Poprzez przebudowę

ul. Dzwonkowej dajemy miastu oraz jego mieszkańcom

nową

infrastrukturę dostosowaną do potzeb kierowców oraz pieszych uczestnikół ruchu.

OdnoŚnie wykonania przed przejściami dla pieszych znaków graficznych wskazujących

zagroŻenie przechodzenia przez przejścia w słuchawkach lub kozysĘąc z telefonów
komórkowych informuję, że opiniuję przedmiotowy wniosek wstępnie pozytywnie. Tut. Zarząd
na

wytYpuje przejŚcia oraz wykona koncepcję dla powyższego, która zostanie,zlecona do realizacji.

Z poważaniem

DYBEKT
l

Otzymują:

1.
2.
3.
4.

Adresat,
Radny Miasta Tychy PaniAnita §kapczyk.
§ekretaa Miasta Tychy,
a/a MZUiM.
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