S IE M IA N O W IC E
Ś L Ą S K IE
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M IA S T A
Siemianowice Śląskie, 19.05.2020 r.

ZO. 152.54.2020

Szanowny Pan
Rafa! Madura
Prezes ROD „Zorza”
Marek Skrzypek
Prezes ROD „Kukułka”

W odpowiedzi na petycję, która wpłynęła do Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie
w dniu 11.05.2020 r. (e-mail) w sprawie miejsc parkingowych dla działkowców Rodzinnych
Ogródków

Działkowych

„Zorza”

i „Kukułka” usytuowanych

przy

ul.

Cmentarnej

w Siemianowicach Śląskich informuję, że w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 - 2020 realizowane jest
zadanie

inwestycyjne

pn.:

„Wsparcie

mobilności

miejskiej

-

projekt

udogodnień

dla wykorzystujących rower w mieście Siemianowice Śląskie II”, który zgodnie z założonym
projektem buduje ścieżki rowerowe.
Nadto informuję, że Gmina otrzymała dotację w ramach poddziałania 4.5.1
Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, RPO WSL 2014 - 2020,
na realizację drugiego etapu projektu - wsparcie mobilności miejskiej.
Projekt ten zakłada wybudowanie na terenie Miasta trzech węzłów przesiadkowych
tzw. Zintegrowanych Centrów Przesiadkowych oraz stworzenie sieci ścieżek rowerowych
(około 10 km). Budowa ścieżek rowerowych rozpoczęła się w roku bieżącym, a ma się
zakończyć do 30.07.2021 r.
Ścieżki

rowerowe

są

objęte

trwałością

projektu.

Trwałość

projektów

współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych musi być zachowana przez okres
pięciu 5 lat od daty zakończenia projektu. Naruszenie zasady trwałości może oznaczać
konieczność zwrotu środków otrzymanych na realizację projektu wraz z odsetkami,
proporcjonalnie do okresu niezachowania obowiązku trwałości.
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Ponadto

informuję,

że

postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

publicznego,

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ścieżek rowerowych zostało
zakończone wyborem Wykonawcy. W związku z powyższym nie ma możliwości zmiany
projektu budowlanego ścieżek rowerowych, który jest w trakcie realizacji.
Jednocześnie informuję, że wskazane w petycji miejsca postoju pojazdów nie są
miejscami parkingowymi w rozumieniu przepisów prawnych. Parkingi i miejsca, w których
dozwolony jest postój pojazdów, powinny być odpowiednio oznakowane (znaki pionowe,
poziome) oraz odpowiadać warunkom technicznym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.Nr 43, poz.430).

Z poważaniem

S E K R E T A R Z M IASTA

Adam pPowronek

Osoba merytorycznie odpowiedzialna za treść sprawy:
Adam Peterek. Wydział Infrastruktury Drogowej, tel. 32 7605371
Kontakt do osoby prowadzącej sprawę: Agnieszka Bobowska, Wydział Organizacji i Zarządzania,
tel. 32 7605263
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