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REFERAT BIURO RADY
MIEJSKIEJ Sz. P.

Michal Karkut
Radny Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Kolbuszowa, 17 .05.2019 r.

Ks. Ruczki oraz
149412.

UraEdu l!{iejskiego

VrJsltttlo dnla

podjgcie prac projektowych parkingu na dzialkach gminnych l494ll i

w Ko.

W odpowiedzi na interpelacjg z dnia 05.05.2019 r. (data wplywu do tut. urzgdu
07.05.2019 r. ) w sprawie ww. uprzejmie informujg.

W roku 2015 Gmina Kolbuszowa zlecila opracowanie dokumentacji na przebudowg drogi
gminnej publicznej Nr 10 3992 R ul Kolejowej w Kolbuszowej. W trakcie opracowania tej
dokumentacji uwzglgdniaj4cej pol4czenie ul. Kolejowej z ul. Ks. Ruczki, w dniu 28
pa2dziemika 2015 r. odbylo sig spotkanie z mieszkaricami bloku przy ul. Kolejowej 12.
Podczas tego spotkania mieszkancy wyrazili swoje negatywne stanowisko odnoSnie
bezpoSredniego pol4czenia ul. Kolejowej z ul. Ks. Ruczki a nawet sprzeciw. Ponadto tut. urz4d
otrzymal w dniu 23.11. 2015 r. pismo znak NO/707812015 r. od SOLBET Kolbuszowa S.A.
r6wnie2 wyrtZajqce sprzeciw dla takiego rozwiqzania. Pol4czenie ww. ulic spowoduje
zakl6cenie pracy Zakladu Mechanicznego i Zakladu Betonu w Kolbuszowej. Przez ulice
Kolejow4 przewozone s4 zbrojenia, beton i wyroby gotowe pomigdzy zakladami. Zwr6cono
r6wnie2 uwagg na w4tpliw4 zasadnoSc polqczenia ul. Kolejowej z ul. Ks. Ruczki w kontekScie
skomunikowania ul. Ks. Ruczki z ul. Towarowq. W piSmie tym wniesiono o odst4pienie od
wdro2enia w 2ycie tego rozwiqzania, gdy? zagrala ono istnieniu SOLBET KOLBUSZOWA.
S.A. w obecnym ksztalcie. Stanowisko to zostalo podtrzymane w trakcie spotkania w dniu
26.11.2015 r. Opr6cz wyeliminowania polqczenia ww. dr6g przedstawiciele SOLBET
KOLBUSZOWA z uwagi na koniecznoSd czgstego przejazdu w ramach migdzyzakladowego
transportu wnosili o uwzglgdnienie dodatkowo sygnalizacji Swietlnej. StEd zrezygnowano z tej
koncepcji. Powr6t do tej koncepcji wymaga ponownych konsultacji. Brak pozytywnego
stanowiska stron postgpowania uniemoZliwi uzyskanie prawomocnych decyzji wymaganych
prawem.

OdnoSnie prac projektowych parkingu na dzialkach nr 149411 i 149412 informujq, Ze
jeste3my w trakcie opracowywania IX zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego a
w dalszej kolejnoSci sporuqdzeniaMPZP dla tego rejonu. Uchwalenie planu umozliwi podjgcie
dalszych dzialan tj. rozpoczgcie prac projektowych. Ponadto po wybudowaniu obwodnicy m.
Kolbuszowa w ci4gu drogi wojew6dzkiej nr 987 Kolbuszowa Sgdzisz6w Malp. zmieni sig
status drogi tej na odcinku od obwodnicy do mostu nad rzekqNil co r6wnie2 ulatwi uzyskanie
zgody na wykonanie zjazdu na ten parking. Trwaj4 rozmowy w tej sprawie r6wnie2 z GDDKiA
Oddzial w Rzeszowie.
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