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dot:  PetYcji w sPrawie przebudowy dróg powiatowych u| . Kopernika i ul. Mazańcowickiej na
zachód od DK-1 do skrzyż owania z ul. Potok

Trudno nie uznaĆ Państwa racjico do odczuwalnych zagroż eńw ruchu drogowym, na
odcinku ul. Mazańcowickiej i ul. Kopernika w Czechowicach _ Dziedzicach. proszę jednak mieć
na względzie, Że w Powiecie bielskim jest 308 km dróg powiatowych, w tym wiele o podobnych
Parametrach co do szerokoŚcijezdni, poboczy. Brak na nich chodników , zatok autobusowych
iinnYch urządzen mających wpł yw na bezpieczeństwo ruchu, Mieszkańcytych miejscowoś ci
i wł adze lokalnych samorządów, takż e wnioskują o przebudowę tych odcinków.

Od 1999 r , kiedY to Łarząd Powiatu rozpoczął  zarzadzanie siecią dróg powiatowych,
wiele odcinków udał o się Przebudować . Niestety z koniecznoś ci musiano zastosować pewne
PriorYtetY, Podejmując decyzje co do kolejnoś ci wykonania inwestycji i remontów.
W PierwszYm rzędzie realizowane są zadania na ciągach dróg przelotowych, o zwiększonym
natęŻeniu ruchu, mających duze znaczenie komunikacyjne dla mieszkańców naszego powiatu,
Taki wYbór Powoduje, ż e kilkumilionowe planowane inwestycje, w większoś ci uzyskują
dofinansowania ze Źrodel zewnętrznych, co przy ograniczonych finansach powiatu ma
niebagatelne znaczenie. l nie mówię tu tylko o zadaniach drogowych - inwestycjami musimy
bowiem obejmować takż e obiekty mostowe.

Odnosząc się bezpoŚrednio do kwestii poruszonych w petycji z dnia 4 lutego br. ,
przeprowadzono wstępne rozpoznanie i tak:
1/  ul, Mazańcowicka ma w większoś ci uregulowany istniejący pas drogowy, jednakż e mogą
wYstąPiĆ zajęcia terenów prywatnych wynikające np. z koniecznej korekty ł uków koł owych.
Natomiast na ul. Kopernika pas drogowy jest nieuregulowany i rozbudowa drogiwymagał aby
znacznego zajęcia i wykupu gruntów prywatnych,

2/  PrzYwolane W PetYcji Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej okreś la
warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaĆ drogi publiczne i ich usytuowanie. Wobec
PowYŻszego i w nawiązaniu do wskazanych w petycji, oczekiwanych parametrów
technicznych obu odcinków dróg wyjaś niam ze:
- ulice te mają klasę techniczna L, w związku z czym szerokoś ć pasa ruchu winna wynosić  2,75
m, PrzY czYm moŻe ona bYĆ zwiększona do maksymalnie 3,5 m, jeż eli taka potrzeba wynika z
prognozowanej struktury rodzajowej lub iloś ciowej ruchu,



- zgodnie z Rozporządzeniem szerokoś ć chodnika usytuowanego przy jezdni nie powinna bYĆ

mniejsza niż 2,o m itylko w przypadku przebudowy, albo remontu dopuszcza się miejscowe

zmniejszenie szerokoś ci chodnika do 1_,25 m , jeż eli jest on przeznaczony wył ącznie do ruchu

pieszych. Niniejsze Rozporządzenie okreś la również  szerokoś ci Ścież ki rowerowej, która nie

powinna być mniejsza niż  1,5 m gdy jest jednokierunkowa, 2,0 m gdy jest dwukierunkowa lub

ż ,5 m gdy ze ś cież ki rowerowejjednokierunkowej mogą korzystać piesi. Na drodze klasy L na

terenie zabudowy przepisy Rozporządzenia dopuszczajątakż e wyznaczenie pasów ruchu dla

rowerów o szerokoś ci nie mniejszejniż  1,5 m i nie większej niż  2,0 m każ dy.

Reasumując przy szerokoś cijezdni 6,0 m , ś cież ki rowerowej dwukierunkowej ż ,0 m, chodnika

dla pieszych 2,0 m i pasa o szerokoś ci po 0,75 m za obrzeż em chodnika i Ścież ki rowerowej ,

niezbędne jest dysponowanie pasem drogowym o szerokoś ci 11,5 m. SzerokoŚĆ ta winna bYĆ

zwiększona w przypadku wymaganych poszerzeń na ł ukach, jak również  w miejscach budowY

zatok autobusowych. W związku z powyż szym zachodzi uzasadniona obawa, Że PrzY

istniejącym zagospodarowaniu nie będzie moż liwe dotrzymanie warunków wymaganYch

obowiązującymi przepisami.

lnwestycja ta był aby bardzo kosztowna, a sam proces dł ugotrwał y, nie tylko z uwagi na czas

niezbędny na opracowanie dokumentacji technicznej, ale przede wszystkim ze względu na

koniecznoś ć zabezpieczenia ś rodków finansowych na realizację.

Aktualnie w opracowaniu jest siedem projektów technicznych na

przebudowy/ rozbudowy dróg (z czego trzy dotyczą odcinków na terenie gminy Czechowice

- Dziedzice), a kilka ma już  waż ne pozwolenia na budowę. Tak więc w kolejnych 3 latach t j, w

okresie waż noś ci decyzji zatwierdzających projekty i udzielających pozwolenia na budowę,

konieczne będzie zabezpieczenie ś rodków finansowych w budż ecie na ich realizację.

Dlatego też  z przykroś cią informuję, ż e na chwilę obecną nie mogę skł adaĆ Państwu wiąŻącYch

deklaracji, co do terminów i moż liwoś ci rozpoczęcie procesu inwestycyjnego w odniesieniu

do wnioskowanych ulic.

Nie mniejjednak będziemy czynić  starania, aby w miarę moż liwoŚci, w zakresie remontów

bież ących poprawiać stan techniczny nawierzchni.
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