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Przekazuję interpelację radnego Rady Miejskiej w Strzelcach Op. zgłoszoną podczas 

obrad XXV sesji Rady Miejskiej w dniu 29 lipca 2020 r.: 

Radny Piotr Pospiszyl złożył interpelację o treści: 

„Składam interpelację dotyczącą uporządkowania problemów komunikacyjnych istniejących 

na pograniczu osiedli mieszkaniowych „Zydlągi i Koszary” a strefą przemysłową z zakładami 

Pear Strem i Adamietz. 

Uzasadnienie: W miesiącu sierpniu 2020 r. oddana zostanie do eksploatacji droga przy ulicy 

Gogolińska która została poddana remontowi kapitalnemu dzięki czemu  zostaną rozwiązane 

dotychczasowe problemy skomunikowania jej z potrzebami sąsiednich posesji szczególnie 

z zakładami przemysłowymi. 

Dotychczasowa organizacja dostaw zaopatrzenia i wywozu ich produktów od strony ulic 

Strzelców Bytomskich i Bocznicowej był argumentowany brakiem technicznych możliwości 

dojazdu od ulicy Gogolińskiej. Odbywający się ciągu ulic Mickiewicza, Bursztynowa 

Fabryczna i Bocznicowa a ruch samochodów osobowych oraz ciężarowych przez naszą 

dzielnicę powodując duże zagrożenie hałasem, wibracjami odczuwanymi w budynkach 

posadowionych przy tych drogach a szczególnie przy ulicy Fabrycznej oraz bezpieczeństwa 

pieszych. 

Jezdnie tych dróg nie są dostosowane dla ruchu samochodów ciężarowych. 

Dodatkowym obciążeniem było jeszcze większe natężenie ruchu pojazdów ciężarowych 

i maszyn budowlanych związanych z przebudową drogi przy ulicy Gogolińskiej. Pomimo tego 

nikt z mieszkańców nie robił z tego utrudnienia problemu przyjmując do wiadomości, że wraz 

z zakończeniem inwestycji drogowej na ulicy Gogolińskiej nastąpi poprawa naszej egzystencji. 

Zwracam się z prośbą do Pana Burmistrza o podjęcie stosownych działań które doprowadzą do 

długo oczekiwanej zmiany organizacji zaopatrzenia istniejących obok naszej dzielnicy 



zakładów przemysłowych, poprzez dojazdy od ulicy Gogolińskiej oraz skuteczne ograniczenie 

prędkości dla samochodów osobowych w ciągu dróg Bocznicowa – Braci Prankiel. 

Skuteczne działania w tym zakresie nie wyeliminują wszystkich uciążliwości ale poprawią 

warunki życia i bezpieczeństwa mieszkańców naszej dzielnicy.  

Ze swej strony deklaruję chęć mojej współpracy również w tym zakresie z zarządem Gminy 

i oczekuję bieżących informacji z postępu w negocjacji z właściwymi podmiotami”. 

 

Uprzejmie proszę o zajęcie się sprawą i przekazanie odpowiedzi zgodnie z zapisami 

ustawy o samorządzie gminnym i statutu gminy do biura obsługującego Radę Miejską 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 sierpnia 2020 r. 


