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W nawihzaniu do interpelacji nr BRM 0057/53/11 z dnia 3 stycznia br., w sprawie

budowy chodnikow oraz ogwietlenia w rejonie ulicy Stabika i Bukszpanowej w Katowicach

uprzejmie informujq, i2 :

- odnognie ulicy Stabika, przeprowadzona w dniu 17 stycznia br. wizja lokalna w terenie

przez pracownikow Miejskiego Zarzfdu Ulic i Mostow potwierdzila, ze w ciqgu ulicy

Stabika, na calej jej dlugogci zabudowane jest ogwietlenie uliczne, ktore funkcjonuje

prawidlowo. W zwi4zku z ustaleniami, podjetymi w ramach koordynacji robot przez

MZUiM, dotycz4cymi budowy kanalizacji w ulicy Stabika przez KIWK (planowany terrain

rozpoczgcia robot to I kwartal 2011r.), zostanie wykonana jezdnia o nawierzchni

asfaltobetonowej szerokogci 7 metrow, z obustronnym krawcznikiem oraz zostanq

utwardzone obustronnie pobocza na ktorych, po zakonczeniu robot zarzfdca drogi docelowo

wykona chodnik o szerokogci 2 metrow,

- odnognie ulicy Bukszpanowej, przeprowadzona wizja potwierdzila, ze nalezaloby

zabudowac kilka punktow gwietlnych, ktore znacznie poprawilyby stan bezpieczetistwa

uczestnikow ruchu pieszo - jezdnego tego rejonu Miasta. W zwiftzku z tym wnioskowane

zadanie zostalo uj^te w ,Rejestrze potrzeb", ktory znajduje siq w Dziale Gospodarki

Komunalnej MZUiM i bgdzie brane pod uwagc w planach wykonawczych na 2012 rok.

Realizacja zadania - prace projektowe, uzyskanie pozwolenia na budowy - bcdzie mozliwa

pod warunkiem zabezpieczenia grodkow finansowych na ten cel w budzecie Miasta.
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Wedle posiadanej wiedzy, w latach 2011 - 2012 r. Katowicka Infrastruktura Wodociggowo -

Kanalizacyjna Sp. z o.o. bgdzie prowadzic proces realizacji kanalizacji sanitarnej na ulicy

Bukszpanowej w ramach tzw. Masterplanu. Miejski Zarzad Ulic i Mostow w Katowicach

widzi rowniez koniecznosc wybudowania kanalizacji deszczowej, ktora odwodnilaby me

tylko pas drogowy, ale r6wnie2 sasiadujftce dzialki, gdzie wystcpuje wysoki poziom wod

gruntowych . Budowc kanalizacji deszczowej winno sic skoordynowac w czasie z

zamierzeniami dotyczftcymi budowy kanalizacji sanitamej . Koordynacja tej sprawy le2y w

gestii Wydzialu Rozwoju Miasta UM Katowice. W zwiazku z tym budowa chodnikow

bcdzie mo2liwa dopiero po wykonaniu pelnego uzbrojenia drogi Bukszpanowej w

infastrukturc podziemnft.
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