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Odpowiedź na interpelację
Radnej Anity Skapczyk
Sygn.

sprawy:

DUR,0003.71 .2020

Sprawa:

Wnioski i interpelacje radnych

do
kontaktu

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

Osoby

Kiełczewska Katarzyna

32 227 70 06 wew. 28

szanowna pani
Barbara konieczna

Przewodnicząca
Rady Miasta Tychy

dot.: budowa ścieżkiroweroweiwzdłuż ul. oświecimskiei w Tvchach
Odpowiadając na interpelację radnej, pani Anity Skapczyk, z dnia 21-09-2020 w sprawie wybudowania
ściezki rowerowej wzdłużul. OświęcimskiejwTychach, informuję, że również w naszej ocenie budowa
ściezki na tym odcinku jest zasadna, jednocześnie informuję, ze planujemy przeprowadzic tę realizację
kompleksowo.
W tym roku zakończyła się przebudowa ul. Oświęcimskiej na fragmencie od węzła Wańogłowiec az do
rejonu fabryki FCA. Droga została gruntownie zmodernizowana, wybudowano nowy węzeł, powstały

ściezkirowerowe, chodniki oraz bezpieczne przejściapodziemne dla pieszych, Rownolegle w tym

rejonie prowadzona była inna

z

połączenia ul.

inwestycja

ul. Grota-Roweckiego, w ramach ktorej mi.ni. przebudowano tarczę skrzyżowania

Oświęcimskiej

z ulica Czarną.

Aktualnie na ukończeniu jest uzgadnianie projektu rozbudowy ul, Oświęcimskiej na odcinku od
ul. Serdecznej w Tychach do ul. Homera w Bieruniu. Dzięki współpracy obu gmin, powstanie m.in. około

3-kilometrowy odcinek ściezkirowerowej między Tychami,

a

Bieruniem. Projekt obejmuje także

przebudowę fragmentow ulicy Oświęcimskiej,budowę nowych sygnalizacji świetlnych, zatok
autobusowych oraz Ąazdow do posesji, a na całej długościściezkipowstanie chodnik,

Proszę pamiętać, źe planowanie i realizacja inwestycji miejskich

pewien proces

i nie da się

-

zwłaszcza o tak duzej skali

-

to

przeprowadzić jednocześnie wszystkich niezbędnych zadan.

Przede wszystkim konieczna jest ich korelacja w czasie, by zminimalizowac utrudnienie w ruchu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RoDo), informujemy, Ze.
1) Administratorem PanilPana danych osobowych jest Miejski Zaządu Ulic iMostów w Tychach z siedzibą W Tychach,
uI. Budowlanych 59, 43-100 Tychy, email, daneosobowe@mzuim.tychv.pl, lnspektor Ochrony Danych - Arkadiusz Pastuszka.
2) Przysługuje PanilPanu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetvvarzania. JeŚli uzna Pani/Pan, iZ przeh/Varzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RoDo, przysługuje
Pani/Panu prawo Wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

Więcej o zasadach przetwarzania PaniiPana danych osobowych oraz o przysługujących
PaniiPanu prawach z tym

ałĘanyń na stronb:
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Obecnie w Tychach trwa inwestycja o olbrzymim znaczeniu komunikacyjnym

Systemu Zarządzania

i

Sterowania Ruchem

- w

-

budowa lnteligentnego

ramach której przebudowanych zostanie aż

40 skrzyzowań. Jednym z nich będzie skrzyżowanie ulic Oświęcimskiej, Jaskrów i Marzanny. Jego
wykonanie otworzy mozliwośó dalszych działań na tej trasie,

Z

tych powodow

w

najblizszym czasie nie przewidujemy budowy ściezkirowerowej wzdłuż

ul. Oświęcimskiej na odcinku od Cmentarza Komunalnego na Wańogłowcu do ul. Czarnej. W naszej

opinii uzasadnione są szersze działania
odcinku trasy DK44,

Z

-

podobnie jak miało to miejsce na zmodernizowanym juź

chwilą, gdy zakończymy zadania, ktore już zostały zaplanowane w budżecie

miasta, będziemy czynic starania, by na dalszym odcinku ul. Oświęcimskiej przeprowadzić gruntowną
modernizację wraz z budową ściezki rowerowej,

Z powaźaniem
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Otrzymują:
1. Adresat,

2.
3,
4,

Radny Miasta Tychy Pani Anita Skapczyk,
Sekretarz Miasta Tychy,
a/a MZUiM
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