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Dotyczy: Miejscowego  Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Miasta  Gliwice  dla  obszaru

obejmującego Osiedle Żerniki

Szanowny Panie Prezydencie,

w związku z nowym projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Gliwice,  dla  obszaru  obejmującego  część  „Osiedla  Żerniki”  po  zachodniej  stronie  ul.  Tarnogórskiej

a dotyczącego budowy drogi  łączącej  ulicę  Tarnogórską  poprzez  ulice  Grodeckiego,  Chałubińskiego,

Strzeleckiego, Domeyki z ulicą Graniczną, wnosimy następujące uwagi:

 Ze względu na wielokrotnie zwiększony ruch samochodowy, jaki zaistnieje po wprowadzeniu

zapowiadanych zmian, na ulicach Domeyki oraz Strzeleckiego, konieczne będzie wybudowanie

chodnika  oraz  pasa  drogi  rowerowej  -  jest  to  niezbędne  ze  względu  na  bezpieczeństwo

i utrzymanie charakteru osiedla domów jednorodzinnych.

 Ze względu na charakter zabudowy, ulice: Chałubińskiego, Domeyki i  Strzeleckiego nie mogą

uzyskać klasy drogi zbiorczej z dozwoloną prędkością powyżej 40 km/godz.

 Należy  zaplanować  nową organizację  ruchu  i  w  związku  z  tym  odpowiednio  zmodyfikować

oznakowanie  tak,  aby  ulice  Chałubińskiego  i  Strzeleckiego  stały  się  ulicami  głównymi  -

nadrzędnymi.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  skrzyżowania  ulicy  Domeyki  i  Strzeleckiego,

w pobliżu  ulicy  Rogozińskiego,  które  przy  obecnie  zaprojektowanym  oznakowaniu  (znaki
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drogowe  wyłącznie  na  wjeździe  do  tzw.  „Strefy  ruchu”)  powoduje  duże  niebezpieczeństwo

kolizji,  gdyż  widoczność  dla  kierowcy  samochodu  jadącego  ul.  Strzeleckiego  w  kierunku

ul. Rogozińskiego jest mocno ograniczona. Samochód wyjeżdżający z ul. Domeyki, zarówno dla

kierowców  samochodów,  jak  i rowerzystów  jest  widoczny  dopiero  w  ostatniej  chwili  tj.

w momencie wjazdu na skrzyżowanie tych ulic, co może doprowadzić do groźnych wypadków.

 Przy tak dużej inwestycji drogowej wynikającej z PZP należałoby również uwzględnić składane

od  ponad  20  lat,  do  Pana  i  tutejszego  Urzędu  Miejskiego,  prośby  mieszkańców  ulic

Chałubińskiego i Strzeleckiego o wykonanie trwałej nawierzchni w tzw. sięgaczach do tych ulic.

Ponadto zwracamy uwagę, że w śladzie planowanej drogi, łączącej ul. Domeyki z ul. Graniczną,

która jest  obecnie wąską polną dróżką o szerokości  ok. 2m, jest  położony rurociąg gazu ziemnego.

W związku z tym, rurociąg ten będzie musiał być przełożony w miejsce oddalone od jezdni planowanej

drogi,  zatem pod budowę poszerzonej  drogi,  konieczne będzie wywłaszczenie terenu,  od obecnych

właścicieli. 

Na zakończenie mamy jedno, ale za to fundamentalne pytanie, jak wówczas po takich zmianach

i przebudowach infrastruktury drogowej, będzie funkcjonować spokojna dotychczas dzielnica domków

jednorodzinnych?

   W imieniu Zarządu SSK "Żerniki"
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