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Tychy, dnia 21 .09.2020

Odpowiedź na interpelację
Radnej Anity Skapczyk
i . "-ji

Sygn.
sprawy:

DUR.0003.67.2o2O

Sprawa:

Wnioski i interpelacje ró-dĘch

Osoby do

Miejski

kontaktu

MaciejDatta
32227 70 06 wew. 19

,,,

A9

, !' noo

Zaząd Ulic i Mostów

szanowna pani
Barbara konieczna
Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

dot.: budowv chodników przv u!. Jaskrów i Skotnicv w Tvchach.
Odpowiadając na interpelację radnej, pani Anity Skapczyk,

chodnika

pzy

ulicach Jaskrow

i

Skotnicy informuję,

mieszkańców dzielnic Jaroszowice, Urbanowice

i

z dnia

09-09-2020 w sprawie budowy

ze wychodząc

naprzeciw oczekiwaniom

Wygozele, wprowadziliśmy szereg rozwiązań

mających na celu poprawę poziomu bezpieczeństwa w tym Ęonie.
Rejon

ten - w

tym ulice Jaskrów i Skotnicy - objęty jest strefą ograniczonej prędkości do 30km/h.

O powyzszym informują kierowców znakizlokalizowane na wlotach od ulic Beskidzkiej, Oświęcimskiej
i Mysłowickiej oraz piktogramy na jezdni. Dla fizycznego spowolnienia ruchu zostały wykonane progi

zwalniające. Ponadto obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowiĘ ponad
7 ton.

Z

uwagi na szerokośćpasa drogowego nie ma obecnie możliwościbudowy chodnika pzy

wymienionych ulicach.
Z powazaniem

DYREKToR
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Otzymują:
Adresat,
2. _ Radna Miasta Tychy Pani Anita Skapczyk,
Sekretaz Miasta Tychy,

1.

3.
4,
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Zgodnie z ań. ,13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobolvych Z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RoDo). informu,iemy. że.
siedzibą vl Tychach,
1) Administratorern Pani/Pana danych osobowych jesi Miejski Zaaądu Ulic Mostótv lv Tychach
ul. Budoy/lanych 59, 43-100 Tychy, enlail: daneosobolve@mzuim.tvchv.pl. lnspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka.
2) Przysługuje Pani/Panu pray/o dostępu do treścislvoich danych osobovlych oraz plalvo ich sprostoulania, usuniecia, ograniczenia
przeivlazania. Jeś|i uzna Pani/Pan. iż pżetlvarzanie danych osobovlych Pani/Pana dotyczących narusza pzepisy RODO. przysługuje
Pani/Panu pralvo rvniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobovlych.
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Wecej o zasadach przehyarżania Pani/pana danych osobolvych orazo pzysługujących
Pani.'Panu prałań z tym a,viazarrych na stron'e: htb/bip,mzuim.tvńv,pl/odtronałanvńosobołych
Data wygenerowania dokumentu: 2021-08-01 15:53:08
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