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INTERPELACJA 

 

SPRAWA: ROZBUDOWY SIECI ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH NA TERENIE 

MIASTA PORĘBA. 

 

Jedną ze znaczących form realizacji polityki proekologicznej jest upowszechnienie idei 

turystyki rowerowej. Ścieżki rowerowe to m.in. ochrona czystego powietrza, walka z hałasem 

i propagowanie zdrowego trybu życia. Rower  jako pojazd  wykorzystywany jest zarówno w 

celach rekreacyjnych, jak i komunikacyjnych. Rower nie zanieczyszcza bowiem środowiska, 

nie wymaga kosztownej infrastruktury i dobrze służy jako środek transportu. Konieczne jest 

natomiast, ze względów bezpieczeństwa, wytyczanie wydzielonych szlaków i ścieżek pieszo-

rowerowych, bowiem poruszanie się obecnie rowerem w pasie drogowym obarczone jest 

bardzo wysokim ryzykiem spowodowania kolizji czy wypadku na drodze. 

Na podstawie wcześniejszych zgłoszeń mieszkańców miasta Poręba wnioskuje, aby 

przy planowaniu  rozbudowy sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Gminy Poręba 

uwzględnić ul. Dworcową i ul. Niepodległości, które stanowią na chwile obecną deptak 

spacerowy dla mieszkańców z osiedla wielorodzinnego przy ul. Mickiewicza, osiedla domków 

jednorodzinnych przy Astrów, Dworcowa, Formierska, Frezerska, Konstruktorska, Kuźnicza, 

Monterska, Narcyzów, Niepodległości, Odlewnicza, Różana, Ślusarska, Tokarska, Żeliwna. 

Istniejący chodnik wzdłuż ul. Niepodległości ze względu na stan techniczny  nie spełnia 

warunków bezpiecznego poruszania się. 

Uwzględnienie powyższej inwestycji w ramach rozbudowy sieci ścieżek pieszo-rowerowych 

na terenie Gminy Poręba będzie odpowiedzią na oczekiwania społeczne w zakresie 

współczesnej komunikacji i rekreacji. 

Mając powyższe dobro i bezpieczeństwo mieszkańców Poręby na względzie, kieruję zatem 

do Pana Burmistrza niniejszą interpelacje.   
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 Dot. interpelacji z dnia 28 września 2020r. 

Obecnie w ramach rozbudowy ścieżek rowerowych na terenie naszej gminy zrealizowano trzy 

etapy budowy ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż ulicy Rzecznej oraz Czarnej Przemszy.  

Kolejnym etapem mającym na celu połączenie sieci rowerowej z miastem Zawiercie jest 

zaprojektowanie a następnie realizacja budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Asfaltowej , na odcinku 

od zakończonego etapu ścieżki położonej wzdłuż ul. Czarnej Przemszy do DK78 , a następnie do ul. 

Myśliwskiej.  

W planach gminnych na kolejne lata przewiduje się zagospodarowanie ul. Różanej ( budowa dróg i 

chodników ) . 

Zaproponowana przez Pana inwestycja polegająca na rozbudowie sieci ścieżek pieszo-rowerowych  

poprzez budowę tras obejmujących osiedle domów jednorodzinnych w rejonie ulic od Astrów przez 

Niepodległości ,  Konstruktorską , Odlewniczą po pozostałe ulice zlokalizowane na tym osiedlu będzie 

planowane w kolejnych latach po zrealizowaniu wyżej wskazanych inwestycji. 
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