
DU-RM.0003.9.2021                                                         Czeladź, 28.04.2021 r.

Sz.P.
Monika Pawlik
Radna Rady Miejskiej 
w Czeladzi 

          

W odpowiedzi na Pani interpelację z dnia 20 kwietnia 2021r. dotyczącą podjęcia działań na

ulicy Jesiennej uprzejmie informuję:

Ad. 1

Montaż luster  drogowych na skrzyżowaniu ul.  Jesiennej  i  Robotniczej  oraz montaż progów

zwalniających 

Montaż progów zwalniających na ul. Robotniczej na przedmiotowym odcinku, tj. w rejonie ul. Jesiennej

nie jest możliwy z uwagi na istniejącą infrastrukturę drogi, tj. łuk drogi, zatoki postojowe oraz zjazdy.

Lustra drogowe są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu, które poprawiają widoczność na skrzyżowa-

niach. Mogą również służyć pomocą kierowcom włączającym się do ruchu z posesji prywatnych. W

tym przypadku należy mieć świadomość, iż montaż lustra drogowego jest zadaniem właściciela tere-

nu, z którego prowadzi zjazd (droga wewnętrzna - ul. Jesienna). Jak bowiem wskazuje art.30 ustawy z

dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych ( tj. Dz. U .z 2020r.poz.470 ze zm.) utrzymanie zjazdów z

drogi publicznej należy  do właściciela nieruchomości przyległej do drogi lub jej użytkownika. Mając na

uwadze definicję pojęcia utrzymania drogi, zawarta w art.4 pkt 20 ustawy o drogach publicznych, i po-

sługując się  wykładnią per analogiam, należy stwierdzić, że utrzymanie zjazdu polega na wykonywa-

niu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i

wygody ruchu, w tym również odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej. Tym samym instalowanie

urządzeń bezpieczeństwa ruchu, a do takich zalicza się lustra drogowe, należy do obowiązków właści-

ciela parceli (drogi wewnętrznej-ul. Jesiennej), na której urządzony jest zjazd. W przypadku koniecz-

ności montażu lustra drogowego na wprost zjazdu postępowanie jest analogiczne jak w powyższym

akapicie.

Ad. 2

Postawienie wiaty śmietnikowej wraz z pojemnikami do segregacji

Ulica  Jesienna  zabudowana  jest  budynkami  mieszkalnymi  jednorodzinnymi,  wobec  czego  każdy

właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  do  posiadania  pojemnika  na  odpady  zmieszane.  W

zabudowie jednorodzinnej odpady selektywne zbierane są w systemie workowym, tak więc właściciel

nieruchomości jest obowiązany do gromadzenia odpadów selektywnych w przeznaczonych do tego

workach  (dostarczanych  przez  przedsiębiorcę  odbierającego odpady).  Wjazd  na  ul.  Jesienną jest



zamknięty bramą w związku z tym zabudowa mieszkaniowa ulicy stanowi teren zamkniętego osiedla.

Wobec  tego  zarządca  tego  terenu  może  ustawić  wiatę  śmietnikową  na  jego  terenie  gdzie  będą

umieszczone pojemniki na odpady dla wszystkich nieruchomości zamieszkałych. O tym fakcie należy

powiadomić  tutejszy Urząd celem podstawienia  odpowiednich pojemników na odpady selektywne.

Wyposażenie  wiaty  śmietnikowej  w  pojemniki  na  odpady  zmieszane  jest  obowiązkiem  zarządcy

nieruchomości. Teren znajdujący się przed wjazdem na ul. Jesienną stanowi własność gminy i nie ma

możliwości  ustawienia  na  nim  wiaty  śmietnikowej.  Ponadto  wjazd  na  ul.  Jesienną  musi  być

udostępniony pojazdom firmy Alba, celem realizowania odbioru odpadów.

Ad. 3

Oznaczenie miejsc parkingowych przy wyjeździe z ul. Jesiennej

Przy wyjeździe nie będziemy oznaczać miejsc postojowych, ponieważ istniejąca zatoczka nie jest nor-

matywnie wymiarowa, a sposób parkowania (skośny) nie poprawi widoczności. Ponadto  wyznaczenie

stanowisk postojowych zobowiązuje zarządcę drogi do wyznaczenia jednocześnie stanowiska postojo-

wego dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową, co znacznie ograniczy możliwość parkowania

pozostałym uczestnikom ruchu drogowego.

Ad. 4 

Nasadzenie nowych drzew, po wycince przed budową na ul. Jesiennej.

Przed budową domów i drogi przy ul. Jesiennej wydana została 1 decyzja na usunięcie 6 szt. drzew,

które  kwalifikowały  się  do  uzyskania  zezwolenia.  W  zamian  za  usunięcie  drzew  zobowiązano

wnioskodawcę do  nasadzeń zastępczych  na  terenie  Parku  Grabek,  z  uwagi  na wskazanie  przez

wnioskodawcę braku miejsca na zrealizowanie nasadzeń na działce z której zostały usunięte. Działka

stanowi własność osób prywatnych, które mogą dokonywać nasadzeń zieleni.

Na  działce,  której  właścicielem  jest  gmina  Czeladź  a  zlokalizowanej  przy  ul.  Robotniczej  przed

wjazdem  na  ul.  Jesienną  nie  jest  możliwe  nasadzenie  drzew  z  uwagi  przebiegające  media

(kanalizacja, gaz, energia elektryczna).
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