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DRAGADOS S

Kontrakt. Budowa Autostrady A1, Piekary Śląskie (l:ezwęzła) * Maciejów (bez węzła)

Zarząd DrÓg Powiatowych w Tarnowskich GÓrach wzywa do wykonania niezbędnych prac
poprawiających bezpieczeństwo ruchu drogowego w ciągu uł. Mikulczyckiej w Świętoszowicach
w rejonie wybudowanego obiektu WA 45O Prowadzone roboty ziemne związane z wynlianą
podłoza pod nową konstrukcję jezdni ul Mikulczyckiej, wpłynęły na Znaczne ZaWęZenie jezdni

i zmusiły kierujących do korzystania z pobocza drogi. W wyniku tego nastąpiła deformacja pobocza
i skarpy przydroznego rowu. Prace wykonane w piątek w godzlnach wĺeczornych miały jedynĺe
charakter zabezpiecza1ący i nie wyeliminowały wszystkich zagroŻen w ruchu kołowym
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w reJonie budowy autostrady A1

W dniu dzislejszym w trakcie objazdu dróg powiatowych W rejonĺe budowy autostrady
w m. Świętoszowice stwierdzono, ze prowadzone prace Ziemne związane Z Wymianą podłoza pod
konstrukcję 1ezdni ul' Mikulczyckiej, powodują utrudnienia W ruchu kołowym. Pas drogi
przeznaczony do ruchu jest zawęzony a nawierzchnia zdeformowana licznymi zaniŻeniami.
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54 $ z Koclelĺsupostępowaniaw spľawach o wykroczcllia

zetrviaclanriam ze przeprowadzone czyntrości wy1aśniające ĺrie clostarczyły podstaw do skierowania

rvlriosl<u o ul<aľanie c1o SącĺLl Rejonowego w spľawie :

ĺ'1,'kľoczenicĺ crt'ĺlgclĺ.l''ego zai'sĺllicllego v,c:ĺłlitt ]8.01.201]ľ. 1.1l $yl1ę\7l,;2ĺlllliccĺch na łll.
A4iklĺlĺ:z1,'cfticj, gcĺzie kieľujc1cyl pttjuzdenl nl-ki Sccĺľli(I O nľ ľej. WGful ,IWB7 nie zcĺs'ĺĺl,sĺll,v,ll .s'ię cĺĺl
z ľl cl kl l p i ĺl ĺl ĺlt'v e gĺl R -5 " zakcl z ll, j clz cfu poj - paa. B ĺ'ĺl l l''

Pľzeciwl<o

w ktoľe.i Pan(i) złoz'ył(a) zawiadorrrienie o popełnieniu wykľoczelria z powodu : !

bl'ĺĺkll c'at'h v.'1;kľĺrc:e llicl

UZASADNIENIE
W clniu 1 8.04.20l 1ľ. rł' Śrviętoszor,vicaclr na r-ll Mikul cz5,ckiej kieľu.jąc-v_ pĺljazdern ln-ki Scania

o llľ ľc.j. wGM JWB9 llie zastosorval się do znaku 1riotrorł,ego B-5"zakaz 11,jązclu po.jazclóił,porv' 8ton''.
W dniLr 2| '04.Ż0l l ľ. do WRD 1(PP Tarrror,r'skio GólJ, lvpl1,'nęlo pislrro z ZDP ]-aľnorvskie Góľr'

lr spľarric lrvkloczolria' popelnioľlcgo przez kieľu.jącego pojazdem cięzaľorvrĺrr nr-ki Scalria, ktoľr rriô
zastosolr'al slę clo zlraktl piono\\'ego us\ltllo\\'aĺlego nĺrtll' Mil<ulczyclĺicl. t1 B-5 ^,zakaz wjazclLl po1azcĺóľ.o
|llil'Si o ľzcczr'u'i sĺc.j pľzekľac za-1ące'1 B toll''.

\-/ W trakcic lvt,koll\'u'any'clr czvnności ustalono. że zrnk drogorł1' posiada tabliczkę o tľcści: .rrie
cĺotr'czr'do.jazdLr do poses.ii''. a kieľując_v po.jazdetn lrr-ki Scania o nľ ľej' wGM JWB9 lĺ:st zatrudlriolrt,r,r'
ĺll'llrĺc Rc-Batl z l(rakou'ĺr. któľa to fiľnra nra podpisaną Lll]lowę lra korz}lstanie z poses.ji 1lľzy ul. Cegielrriarrej
il'Śuiętoszotticaclr z fiľlllą La.|olr. któľa.1est rvlaścicielcn poses.1i rv zrviązku Z pow\/Zsz),tlr kieľując1,nic
popellriI u'r''l<ľoczctlia z ań. 92i\l I(W.

W zrl'iązku Z pow\lzszynr odstąpierrie od kieľoivania tej Spľaw)/ do organu oľzekającego na
zasadzlc aľt. _5 s\ l pkt 2 kporv urvażam za uzasadnione, gdyz cz1,lr tett nic zarł'ieľa ustar.r'orłJlch zlrallrjolr
rr'ĺ']<ľoczcIria'

&tlry'ełęsuqlri]lł:ułę. iŻ zgochric z tľc.śoia art' 5óA ktlrr.vi,z'v\'iąz'ku z aľt' l08 kplv pl"$l-!Ę-ulę],aĘ(Đ_ly!e_4uuuczdlu

Nu9lL!] o tlkal4us-ZĹu4]ę]u!i ualeŹl, ĺłlieść na pŃulc za tlloiur p<iŚrecltiictrrlclrr.
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NOTATKA SŁUZBoWA

Spisana w dniu 22 0B.2011 r. w splawie objazdul kontľoInego drÓg powiatowych gminy Zbrosławlce
w rejonie budowy autostrady A'1

W dniu dzisiejszym w trakcĺe objazclu drog nie stwierdzono ruchu samochodÓw cięzarowych
drogami powiatowymi: Świętoszowice * Szałsza oraz Świętoszowice - DK 78 poza przypacĺkami

prze|azdu sanrochodów cięzarowych pomiędZy wyznaczonymi drogami technologicznymi. objazd
kontrolny przeprowadzono w godzinach 1000 - 1020. Oznakowanre pionowe kompletne
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sz' P- lľencusu ffiiko#g
lnżyni*ľ Rezydent

Biuro lnżynieľa Reľydenta
Budowa Äutostľady &-1 n* ođainku Fĺe$<ary $řąsh!e"
ul' $tľeeĺclw Bytomskĺch Ü7ł], 41_914 Byt*m
tęl^lfax.: +4& 32 782 J8 ô4

ü€JáW

Na*z ľnak: DRAGÄnÜs Ŕ"ĺlTK{.}l_ĘĐ' :ł\ ĺzęąl
ĐoĘeey: Usckodzeĺ"ri* ďrogi głauvĺat*wej rłr ä-32?ł"
pľzepis*w d ľ*gĺrrvy*h.

ľľ ĺniejv**lĺľcŚci swietosuowíce. Łxr*arate

W nawiązaniu do inierwencji Nadĺoru lnwestłrskiego w nprawie úa\ynłąCej agłoszenĺa pľĺez
swiętoszowĺcką Radę sołerką uszkadzeń drogi powĺatowej nJ" s-3ŻŹ4 oľaz łamania przepĺslw
dľogĺrwych pĺ,zez Śľodki tľanspoĺtu budowy autľsłľae1y Ą-'ĺ ĺnfcłrmĺjamy jxk ponĺŻ*j'

Dĺagađĺ:s s.A. Üddzĺał w Polse* jak* Geneľaĺny W}ĺkłnawce ĺ:uľl*wy autostrady Al ĺła ĺdľinhu
Piekary Śląski* * Maeĺejow* sĺoaownymi zapisarĺli zavľartycľł ilrr'*\ď, z*bavłięał Pĺ:tiwykłnawclw
or*ľ Üogtawtlw r*alizujących pľa*e nä l?8€č Üragac3*s S.Ą^ ľJo beevĺeględnego przestrzega-nĺa
wszelkich płzepislw prawa w tyľn rlwnieŹ łt*tycľących ogranĺcľeń w poľuszanĺu się po drogach
lokalnych.
Ponadto pľa*ownicy Ľragadcls S.Á. w zakresie wyknnywanych obovĺiązkÓw pełnĺą kontrolę przy
wjazdach na ulĺcę Mĺkuĺczycką' Kontľole są regularne j*ĺ}nakŻ* ni* są prowadzon* w sposlb cĺągły.

lníoľmujemy rlvľnocľeśni*, iŹ nie mŰŻaťrry zgadzić *ĺę z eaĺzuĺami prĺedstawianyľni przez Racĺę
Sďecką dotycäącymi odnct*wanyeh przez $ołecťwo pojaecĺ*w buĺ}ovĺ5ĺ nĺszczącycfi nawĺeĺtchnĺę
drogową.
Fragniemy xĐltwäŹyl iŻ ĺd*ntyfikarja p*ľu*ľająey*h się pnjazd*w wraľ z określenĺem ich
rracäywistégo c*łu, zawieľającego szczegołovľe dane dotycľące m.ĺnn' godriny pľzejazdu, materĺału
jaki jest pĺzewaŹony wraz e dokładna trasą przejaľdu ĺuh dakumentacją ŕotogľaficzną mrgłyby byr
podstawą do nkreŚlenia odpowiedeialny*h 7.a sytuałję * ĺle Iakie działani* nie zosta'ĺyby
wyleg itymowan e ĺ zw*ryÍi kgwa ne p rzez ocĺpowiedn i e słuzľly pĺ:ľaąĺÍ k*we -

W kazdym innym pĺ:eypadku ľestawięnie numeľ&w reje*lracy)nyĺh, ';zym g:ĺ:sługuj* síe Racla sŮłecka
W neszym przekonaniul p*Ľ$stäje jäko bezpodstawn* i k*ywĺ1ząľe formułĺ:wanie zaľzutlw'
Pragniemy pÜ räe kolejny zwricłĆ uwägę ĺŹ jednĺsłki transpĺ:rtu w7kľraystyvĺän* ns orJcinku Dragados
s.A. wykonystywane są ľÖwnoczeĺinie n a ĺn nyĺil od ľi n ka ľĺł'
W łwĺązku z powyŹszym pÓpľawł]B zweľyĺikowanĺe nĺeprawiĺiłowłści poĺvłolĺ ĺĺdentyfikowaĆ
odpowiedzialnych.

Dľagados SA Üddzĺał vł Polncę clĺ:kłada wszełlqich 6täľäń aby prĺepi*y kod*ksu ł1rogowegĺ: ĺ:yły
ĺespektowane-
Mejąc fia wxgĺędzĺe dobľo miesakaľiclw gminy śr,viętoseowice i rnĺŹliwo** skutecznego
egzekwowania pľřepĺsiw dľogclwych pľosimy Rade sołecką ŚWÍętosuolľico n ľwľÔcenĺe *ĺę do
odpowiednich ĺ:ĺganlvľ policjĺ ĺokaĺnej oraľ ĺnsp*kcji Trerl*poĺ1u DroEovĺego, p*wołanych do
pzed miotowych działań.
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Do wiadomości:

1. Kierownik Prnjektu - Jeĺzy Romuzg*
ul. Myśliwska 5,4Ü-CI16 Kaĺoulĺiľe

2' Rada Sołecka slvĺęto*:owice
Sz. P. Krzysztof Kowolik
sołtys Rady Sľłeckiej w swiętclszowicach
ul. Mikulczycka 11Ż
42-ö75 Świętoszowice
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GDDKĺA ocjdzi towicach

ul. MyŚli

Katowice

Dotyczy: Budowy autostrady A1 Piekary Sląski

Zarząd Dróg Powiatowych W Tarnowskich

Wykonawcy w zakresie dostaw materiałÓw na

kontraktu.

Zarząd Dróg Powiatowych W Tarnowskich GÓrach wyraza stanowczy sprzeciw wobec

ignorowania przez Wykonawcę, naszych prÓŚb i wezwań do zaprzestania transpońu materiałÓw

budowlanych drogą powiatową - ul. Mikulczycką w Świętoszowicach Mamy świadomośc, ze
realizaqa tego typu inwestycji Wymaga dysponowania ogromną liczbą m.in. samochodów

cięzarowych i z oczywĺstych względow zawlerane Są umowy z podwykonawcami' WyraŻamy

przekonanie, Że ta kwestja znajdu1e uregulowania prawne w zapisach kontraktu pomiędzy

lnwestorem i Wykonawcą autostrady Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Gorach ząda

zatem aby lnwestor podjął radykalne i skuteczne działanie zapobiegające wykorzystywaniu dróg

powiatowych dla potrzeb dostaw materĺałów na teren budowy autostrady.

Uzasadnlając powyzsze stwierdzam z całą stanowczością, ze mimo zapewnień Wykonawcy

w dalszym ciągu odnotowywane są przejazdy samochodów cięzarowych drogami powiatowymi

W ostatnim czasie ujawniono równiez, ze jeden z przewoŹników dysponuje umową na korzystanie

z terenu posesji połozonej przy ul Mikulczyckiej co powoduje, ze PoIicja odstępuje od ukarania

kierującego, poruszającego się samochodem cięzarowym po drodze powiatowej (ul' Mikulczyckiej)

na ktÓrej obowiązuje ograniczenie tonazu. Sprawdzona juz skutecznośc takiego postępowania

przedsiębiorcow moze spowodować lawinowy wzrost przejazdow a W efekcie końcowym

zniszczenie drogi powiatowej Ponadto, decyzje W|TD nakłaclające kary pienięzne potwierdzają,

ze sanrochody cięzarowe dowozące materĺał drogami powiatowymi na budowę autostrady są
przeciąŻone co wyraŹnie potęguje proces eksploatacji jezdni' Nalezy przy tym zwrÓciÓ uwagę na

zwęzła) - Maciejów (bezwęzła)

Górach apeluje o zbadanie postępowanra

plac budowy autostrady w Świetle zapisÓw
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prsana

w rejonie budowy autostrady A'1

W dniul dzisiejszym w trakcie objazcĺul drog stwierdziłem' Że nieczynną |inią kolejową nie

'o pľowadzono transportu materiałów do budowy autostrady. Nie stwierdzono rowniez, aby drogami
powiatowymi: Świętoszowice - Szałsza oraz Świętoszowice _ DK 78 odbywał sĺę ruch pojazdów

cĺęzarowych o masie przekracza1ącej B ton, realizujących dostawy na plac budowy. objazd
kontrolny przeprowadzono w godzinach 10'15-- 1'100 Oznakowanie pionowe kompletne
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NOTATKA SŁUZBOWA

Spisana w dniu 26.04.2011 r. w sprawie objazclu kontrolnego drÓg powiatowych gmĺny

w rejonle budowy autostrady A1.

W dniu dzisiejszym w trakcie ob1azdu dróg stwierdzlłem, Że nieczynną linią kole.1ową nie
prowadzono transpoĺtu materiałÓw do budowy autostrady' Nie stwierdzono rÓwniez, aby drogami
powiatowymi. Świętoszowice - Szałsza oraz Świętoszowice _ DK 78 odbywał się ruch pojazdÓw
cięŻarowych o masie przekraczającej 8 ton' realizujących dostawy na plac budowy. objazd
kontrolny przeprowadzono w godzinach 1015 - 10a5. Oznakowanie pionowe kompletne. Widoczne
oznaki m ech an iczneg o oczys zczania jezd n i w rejon ie bud owa nego wiad u ktu
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NOTATKA SŁUZBOWA
i
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Ý(
sprawle objazdu kontrolnego drÓg powiatowych gminy Zbrosławice

W dniu dzisiejszym w trakcie objazdu drog stwierdziłenl, że nieczynną linią kolejową nie
prowadzono transportu materiałow do budowy autostrady Nie stwĺerdzono rÓwniez, aby drogą
powiatową Świętoszowice Szałsza odbywał Się ruch pojazdów cięzarowych o masie
przekraczającej B ton. odnotowan o przejazd samochodu cięzarowego ul. Mikulczycką
w Świętoszowlcach na odcinkt-l ocl budowanego obiektu w kierunku DK 78 SamochÓd markl
SCANIA o numerze rejestracyjnym: WGM JWB9 Transport nlaterĺałÓw prowadzono po drogach
technologicznych Objazd kontrolny przeprowadzono w godzinach Boo - gto. Oznakowanie plonowe
kompletne
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ĺąNOTATKA SŁUZBOWA

kontrolnego drog powiatowych gnriny Zbrosławice

W dniu dzisiejszym w trakcie objazdu drÓg stwierdziłem, Że nieczynną linią kolejową nĺe
prowadzono transportu materiałów do budowy autostrady. Nĺe stwierdzono rÓwnĺez, aby drogami
powiatowymi' Świętoszowice _ Szałsza oraz Śwlętoszowice _ Ziemięcice odbywał się ruch
pojazdow cięZarowych o masie przekraczającej B ton. ocĺnotowano Wzmozone dostawy materiału
po nasypie budowanej autostrady Objazd kontrolny przeprowadzono w godzinach 1100 - l jno

Oznakowanie pionowe kompletne.
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Spisana w dniu 04 2011 r. w sprawie objazdu kontrolnego drÓg powlatowych gminy Zbrosławice
w rejonĺe budowy autostrady A1

W dniu dzisiejszym w trakcie objazdu drÓg stwierdziłem, Że nieczynną linią kolejową nie

prowadzono transpođu materiałÓw do budowy autostrady. Nie stwierdzono rowniez, aby drogami
powiatowymi: Świętoszowice - Szałsza oraz Śwrętoszowice _ Ziemięcice odbywał się ruch
pojazdow cięzarowych o masie przekraczającej B ton. Transport materĺałów prowadzono po

drogach technologicznych. olsjazd kontrolny przeprowacĺzono W godzinach B40 - 910. oznakowanie
pionowe kompletne.
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rl
Spisana w dniu 31.03.2011 r w sprawie objazdu kontrolnego drÓg powiatowych gminy Zbrosławice
w rejonie budowy autostrady A1

v W dniu dzisiejszym w trakcie objazdu dróg stwierdziłem, Że nieczynną linĺą kolejową nie
prowadzono transpor1u materiałów do budowy autostrady. Nie stwierdzono rowniez, aby drogami
powiatowymi' Świętoszowice - Szałsza oraz Świętoszowice _ Ziemięcice odbywał się ruch
pojazdów cięzarowych o masie przekraczającej B ton. Transport urobku prowadzono po drogach
technologicznych' objazd kontrolny przeprowadzono W godzinach 1100 _ 1145' Na nawieľzchni
jezdni uI Mikulczyckiej widoczne były oznaki mechanĺcznego oczyszczania. oznakowanie
pionowe kompletne.
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/ NOTATKA SŁUZBOWA

w rejonie budowy autostrady A'1

W dnju dzisiejszym w trakcie objazdu dróg stwierdziłem, Że nieczynną linią kolejową nie

prowadzono transportu materiałow do budowy autostrady. Nie stwierdzono rowniez, aby drogami

powiatowymi: Świętoszowice _ Szałsza oraz Śwĺętoszowice - Ziemięcice odbywał się ruch

pojazdÓw cięzarowych o masie przekraczającej B ton. Transport urobku prowadzono po drogach

technologicznych, z przejazdem przez u|. Mikulczycką, prostopadle do jej osi objazd kontrolny

przeprowadzono W godzinach g40 - 1O20. Na nawierzchni jezcĺni ul. Mlkulczyckie.1 widoczne były

oznaki mecha niczneg o oczys zczania. Ozna kowa n ie pionowe kom pletne.
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Tarnowskie Gory, 30.03.2011 r

zDP 5540-123t09 (17)

DRAGADOS S .A //
oddział w pośp{

//
Biuro Konyďktu

,/
41-gfBytom
,Vől"olowa 25

.r/

Kontrakt: Budowa Autostrady A'1' Piekary Śląskie (l:ezwęzła) _ Maciejow (bez węzła)

W nawiązaniu do treści pisma znak: DRAGADOS A1lMZJl3g6Bl2O11 z dnia 04'O22O11 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach nie zgadza się z stwierdzeniem, ze pojazdy

z budowy nie uczęszczają po drogach powiatowych' Prowadzone przez naSZą jednostkę
obserwacje dróg powiatowych w rejonie budowanej autostrady potwierdziły, Że w dalszym ciągu
mają miejsce pojedyncze prze1azdy samochodÓw cięzarowych, dostarczających materiały
budowlane i konstrukcyjne do budowy nl.in. wiaduktu autostradowego, ZauwaŻono rÓwniez'

Że w rejonie budowanego obiektu, odbywa się rozładunek nĺektÓrych materiałów z uzyciem
urządzen dŹwigowych bez wstrzymywania ruchu kołowego i pieszego, w tym dzieci
uczęszcza1ących do pobliskiego przedszkola. Ponadto, pracUJący na budowanym obiekcie
Wyposazeni są w odzieŻ ochronną' kaski' itp , podczas, gdy w tym Samym czasie, pod obiektem
nie zastosowano zadnych konstrukcjl chronlących pieszych przed zagroŻeniami wywołanymi
pracami prowadzonymi na obiekcie. Zwracamy uwagę' ze w tak newralgicznym miejscu nalezy
w sposÓb szczególny dbac o bezpieczeństwo tej grupy uzytkownikÓw dróg.

Zarząd DrÓg Powiatowych W Tarnowskĺch GÓrach wzywa zatem do zaprzestania
wykorzystywania ul. Mikulczyckiej do transportu materiałÓw na rzecz budowy autostrady oraz
zapewnienia bezpieczeństwa dla pieszych uczestnikÓw ruchu w rejonle budowanego obiektu.

Do wiadoľnoŚci:

1 Biuro lnzyniera Rezydenta budowa Autostrady A-1

41-914 Bytom, ul. Strzelcow Bytomskich 87B ffax (32) 78216 64]
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NOTATKA SŁUZBOWA

Spisana w dniu 25'03.2011 r' w sprawle objazdu kontrolnego dróg powiatowych gminy Zbrosławice

w rejonie budowy autostrady A1.

'U W dniu dzisiejszym w trakcie objazdu drÓg stwierdziłem, Że nieczynną linią kolejową nie

prowadzono transportu materiałów do budowy autostrady' Nie stwierdzono rÓwniez, aby drogami

powiatowymi: Świętoszowice - Szałsza oraz Świętoszowice - Ziemięcice odbywał się ruch

pojazdów cięzarowych o masie przekracza1ącej B ton. objazd kontrolny przeprowadzono

w godzinach Bto - Bto.
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Spisana w dniu 07 '03.2011 r. w sprawie objazdu kontrolnego drÓg powiatowych gminy Zbrosławice

w rejonie budowy autostrady A1.

W dniu dzisiejszym w trakcie objazdu drÓg stwierdziłem, Że nieczynną linią kolejową nie

prowadzono w godzinach porannych transportu materiałow do budowy autostrady. Nie

stwierdzono rowniez, aby drogami powiatowymĺ; Świętoszowice - Szałsza oraz Świętoszowice _

Ziemięcice odbywał się ruch pojazdow cięzarowych o masie przekraczającej B ton' objazd
kontrolny przepľowadzono w godzinach '1630 - 1720'

inz. Dominik Helisz_c*:=-*€i=----,*Ę
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NOTATKA SŁUZBOWA oý'C2' (l

W dniu dzisiejszym w trakcĺe objazdu drÓg stwierdziłem, ze drog powiatowych. Swiętoszowice *

Szałsza oraz Świętoszowice _ Ziemięcice nie wykorzystywano dĺa potrzeb transportu kruszyw

do budowy autostrady. Uzasadnieniem jest brak widocznych oznak wykorzystania trasy liniĺ

kolejowej, ktÓrą odbywa się dostawa kruszyw zhałdy w Przezchlebiu. Nie zaobserwowano równiez

Żadnych pojazdÓw mogących dostarczać takie materiały na plac budowy objazd kontrolny

przeprowadzono w godzinach '1630 - 1730.

Z powyŻszych czynnoŚci wykonano zdjęcia aparatem cyfrowym.

2011 r w sprawie objazdu kontroĺnego drog powiatowych gminy Zbrosławice

strady 41.
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NOTATKA sŁUZBOWA

Spisana w dniu 03 03.2011 r. w sprawie objazdu kontrolnego drÓg powĺatowych gminy Zbrosławice
w rejonĺe budowy autostrady A1.

W dniu dzisiejszym w trakcle objazdu dróg stwierdziłem, Że nieczynną linĺą kolejową nie
prowadzono w godzinach porannych transportu materĺałów do budowy autostrady Nie
stwierdzono równiez, aby drogami powiatowymi: Świętoszowice _ Szałsza oraz Świętoszowice -
Ziemięcice odbywał się ruch pojazdow cięzarowych o masie przekracza;ącej B ton. objazd
kontrolny przeprowadzono w godzinach 1000 - 1020.
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w rejonie budowy autostrady A1.

W dniu dzisiejszym w trakcie objazdu dróg stwĺerdziłem ze drÓg powiatowych: Świętoszowĺce -
Szałsza oraz Świętoszowĺce - Ziemięcice nie wykorzystywano dla potrzeb transportu kruszyw do

budowy autostrady. objazd kontrolny przeprowadzono w godzinach 1130 - 1z0a.
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ŕr
w rejonre budowy autostrady A1.

W dniu dzisiejszym w trakcie objazdu drÓg stwierdziłem, ze dróg powiatowych: Świętoszowice _

Szałsza oraz Świętoszowice _ Ziemięcice nie wykorzystywano dla potrzeb transportu kruszyw do
budowy autostrady. Uzasadnieniem jest brak widocznych oznak wykorzystania trasy linii koĺejowej,
ktÓrą odbywa się dostawa kruszyw z hałdy w Przezchlebiu. Nie zaobserwowano rÓwniez zadnych
pojazdow mogących dostarczać takie materiały na plac bucĺowy objazd kontrolny
przepľowadzono W godzinach 1615 _ 1715'

W dniu'14 lutego br. w trakcie objazdu kontrolnego zaobserwowano sporadyczny przejazd
pojazdÓw dowozących kruszywa na budowę autostrady po trasie nieczynnej linii kolejowej.

Z powyŻszych czynności wykonano zdjęcia aparatem cyfrowym.

] POWIA'IOWYCH
wskich Góraclr
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Zaľząd' Dľóg Powiatowych w'ľaľnĺlwskich Góľach
ul. Pyskowicka 54
42-600 Tarnowskie Góľy
tel.: +4B (32) Ż85 48 62
fax: +48 (32) 285 48 6Ż

Nasz znak: DRAGADOS A1/MZJ/35b8 t2011

Đotyezy: Bezpľawnego ľuehu pojazdów po drodze
Szałsza-Zbrosław i ce)'

powiatowej nr 14104 (ĺ<ieľunek

Generalny Wykonawca firrna Dragados zauwaŻył ze od fi.a1'2a11 r. do dnia

dzisiejszego odbywa się WZmozony ruch pojazdów cięzarowych przekraczających

dopuszczalny nacisk na tej dľodze tzn. B t' z Zal<ładu Eksploatacji Hałdy Przezchlebie w

kierunku drogĺ krajowej nr DK-78.

Poniewaz spotkaliśmy się dotychczas z licznymi skargami związanymi z uciązliwym

ruchem pojazdów w rejonie gminy Zbrosławice, podjęliśmy wszelkie prace mające na celu

wprowadzenie bezwzględnego zakazu ruchu pojazdów budowy przekraczających

dopuszczalna masę na drogach tej że gminy. Na obecnym etapie prac pojazdy z budowy nie

uczęszczają po drogach na których nĺe posiadamy zezwo|enia.

W związku z zaistniałą sytuacją i dalszym ruchem obcych pojazdów po drodze
powiatowej nr 14104 nie będziemy odpowiadac za ewentualne uszkodzenia nawierzchni tej

drogi.
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Załącztlikiz /
l . Zcljęcie - pojazdów w.ieŻdżających w kieľunku hałdy PrLt'zchlebie (wysłane clľogą mailowz1na

a d re s z*qĘ@l_.adplgarypi)
Ż. Lista nr rejestľacyjnych pojazclów wyjeŻdzających 'z hałdy w Pľzezchlebiu na dľogę

powiaĹową w kieľunku Szałszy.
Do wiadomości:

l' [IľządGminyZbľosławiceLrl.oświęcilnska2,42-6]4Zbľosławice,fax.(3Ż)Ż33-7l-OO
Ż. Rada Sołecka Świętoszowice, ul. Mikulczycka l1Ż,4Ż-615 Świętoszowice, fax. (3Ż)18Ż|665
3. Maľiusz Poloczek, Zakład Eksploatacji Llałdy Przezchlebie Sp. z o'o', Lll' Dwoľcowa Ż,4Ż.675

Zięmięcice'
4. Biuro Inzyllieľa Rezydenta buclowa Autostľacly A_l na oclcinku Piekaľy Śląskie-Maciejów ul.

Stľzelców Bytomskiclr 87B,41_9l4 Bytom tel./fax.: (3Ż) 782 16 64

DRAGADOS S'A' oddział w Polsce

Biuro Kontraktu: Budowa Autostracĺy A_1 , Pie kary Sląskie (bez węzła) - Macic;jów (bez węzła),
|Jytorn,ul'Węglowa25,41-g14Bytoĺn, l_el'+4832iJ965900,fax. ł.4B1239659'13
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Tarnowskie Gőry , 22'11 .2010r.

zDP 5540-123t09 (12)

A

Bytomskich B7b

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich GÓrach zwraca się z proŚbą o udroznienie rowu

wzdłuŻ ul. Mikulczyckie1 w Swiętoszowicaclr w rejoľrle prowadzonych robÓt budowlanych. W trakcie

wizji terenowej stwierdzoľlo, ze jedną z konstrul<cji wsporczych skrajni pionowych zmontowanych

przed budowanym obiektenl lrlostowynr, ustawiono w osi przydroŻnego roWU, odcinając odpływ

wody w kierunku naturalneg;o cieku.

Jednocześnie stwierclzam' Że W ostatllilll okresie czaSU odnotowano WZmozony ruch

samochodow ctęzarowych dowozących ul' Mil<ulczycką materlał na budowę obiektu co jest

niezgodne z obowiązu.;ącylĺi zasadami ruchu c1logowego
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Wy<lzi.rł Ruchu I)rogowego

"*,.Š9:.,?9:2|a

Taľnowskie Góry dn. 29.06'Ż0I0ľ.
Egz. Nľ 1

T ltvľ l:,!

a. pismo tr'. Dz. Z't}P.5540-123l09 (11) infoľmqę, iz opisana syutácja jest

nam Znand lra pocĺstawie koľespondencji nadesłanej -w dniu 14.05.2010r. przez lJľząd Gminy

Zbľosławiee i od tego czasu- patrole ruc]ru dľogowego są kieľowane w ľejon robőt pľzy autostľadzie

A-1 celem ľepľesjonowania kieľującyclr pod kątem ogľaniczeń w ľuchu pojazdów o masie

pľzeLc acz,ającej dopus z'czalne tonaŻe.

o sprawie tej powiaĺiomiono teŻ SttaŻ Gminną w Zbľosławicach.

AkcepĹr-rjemy Waszą pľopczycję 'vŕSpółpľacy i pľosiľny o lĺorĺtakt teieťcliiczn.v z asp. szi.

Anc1ľzejem Ducla tę}' 3213935298 oelem ustalenia jej sz't:zegoŁőw.

l'{a-ĺlnriE:niaĺny ponadl.o, iŻ taki sam problenr zgła:;za gmina Ozarowice, gcizie ľórvnież

btrdowany jest odcinelĺ alitostľady A1 i pľoporrujemy, a|)y w tyrĺl ľejonie także przepľorvadzaó

wspólne kontľole'
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Eg'z'nr l - adľesat
Egz. nľ 2 - do wiadomoŚci UG ożaľowice - Samoľząci

Mieszkańcow Sołectwa Pvrzowice
Egz. l-lľ 3-4 - ala
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[JI,. PYSKOWICI(A 54
4Ż-(100 TAlLNowSKI l] G Ó I{Y

tel./trx.: 03Ż 2B5 48 6Ż e_nr:ril: zĺlllŕŻl]zĺlľl.tĺłoľt,'lll

Tarnowskie GÓry, 16 06'20'10r'

LDP.5540-123t0s (11)

Zarząd Dróg Powiatowych W Tarnowskich Górach zwraca się z prośbą o przeprowadzanĺe

cyklicznych kontroll ruchu drogowego w ciągu dróg powiatowych na terenie gminy Zbrosławice:

Świętoszowice - Szałsza' Świętoszowice * Przezchlebie oraz Świętoszowice _ Grzybowice

(ul. Mikulczycka), pod kątem przestrzegania ograniczen w ruchu kołowym pojazdÓw o masie

przekraczających B ton. Uzasadnieniem powyŻszego jest fakt budowy autostrady A'l w rejonie w/w

drog a tym samym wykorzystywania do transportu pojazdÓw clęzarowych i pojazdÓw członowych,

poruszających się po przedmiotowych drogach. Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich GÓrach

Zaproponował wykonawcy robÓt umowne uregulowanie spraw związanych z utrzymaniem drÓg

w okresie transpońu oraz dokonanie stosownych zmian w organizacji ruchu pO uprzednim

wzmocnieniu konstrukcji jezdni do planowanych obciązeń. Do dnia dzisiejszego wykonawca nie

ustosunkował się do tej propozycji.

Jednocześnie nasza jednostka zwraca się z prośbą o przedstawienie propozycji współpracy

Policji i zarządu drogi w zakresie kontroli przestrzegania obowiązujących przepisów. Zarząd drogi

deklaruje udzlał pracownikow WraZ z oznakowanym samochodem słuzbowym.

Komenda P towa Policji

bh GÓrach

Tarnowski Gory
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UL. PYSKOWICKA 54
4Ż-600 TARNowsKIE GÓRY

tel./fax.: 032 285 48 62 e-mai l : zĺl níĺi)zĺI p.tÍaol_V. pl

Tarnowskie GÓry, 1 O'05.201 0r'
ZDP.5540-123t09 (7)

t| ootvczy: Budowy Autostrady A1 Piekary Śląskie (bez węzła) _ Maciejów (bez węzła)
km490+427_km 510+S3O

Zarząd Drig Powiatowych w Tarnowskich Górach informuje, iż w dniu dzisiejszym stwierdzono
prowadzenĺe transportu kruszywa na potrzeby budowy drogi serwisowej pomiędzy rejonem węzła
autostradowego ,,CzekanÓW'' a Piaskownią. Transport realizowany jest m.in. po trasie
zlikwidowanej linii kolejowěj ĺ drogą publiczną _ powiatową, pojazdamĺ czteroosĺowymi oraz tzw.
wozidłami w okresĺe od 8 maja br' Ponadto, na Wspomnianym odcinku drogĺ obow iązuje
ogranĺczenie W ruchu pojazdów cięzarowych o masĺe powyzej B ton. W trakcie objazdu
stwierdzono rownież naruszanie pobocza i skarp przydroŻnych rowów przez kierujących tymĺ
pojazdamĺ' Nasza jednostka wyraża kolejny raz swoje niezadowolenie z lekceważenia
obowíązujących zasad ruchu drogowego oraz apeli o powstrzymanie się z wykorzystywania sieci
drÓg powiatowych na potrzeby masowych dostaw.

JednoczeŚnie w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji i podjętych działań w zakresie
zawarcia umowy regulującej zasady korzystania z ul. Mikulczyckiej w Świętoszowicach w czasie
dostaw materiałów na budowany W tym rejonie odcinek A1, Zaząd Drog Powiatowych
w Tarnowskich Górach zwraca się z proŚbą o udzielenie informacji o średnich ĺloŚciach mateľiałów
jakie miałyby byc dostarczane tą uĺicą na plac budowy w okresie doby, tygodnia lub miesiąc a oraz
całkowitej planowanej iloŚci materiałów do dostarczenia tą drogą. Dane te naĺezy przedstawić
jednostkach masy (wagi). lnformacje te są niezbędne dla potrzeb zawarciaprzedmiotowej umowy.

otrzymują.
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Budowa Autostrady A1 Piekary Sląskie (bez węzła) _ Maciejów (bez węzła) km 490+427 _ km 510+530
Biuro Kontľakttl: ul' Węg|owa 25, Ą1-914 Bytom, e_maĺl: biuroa1@dragados.p|

zĄi,t;:
Bytom, 2010.04.23

DRoG PoW|AToWYCH W TARNoWSK|CH GÓRncH
ul. Pyskowicka 54

42-600 Tarnowskie Góry

aszZnak; DRAGADÖS A1 / DKo /Ąs$f /20ĺ0

przygotował: Dariusz Kopeiuch

Dotyczy: Przejazdu ul. Mikulczycką od skrzyżowan la z DK-7B do pľzecięcia z budową

autĺrstracly A"ĺ

Szanowni Państwo,

Wykonawca budowy autostrady A1 Piekary Śląskie _ Maciejów (km 490+427 _
510+530) zwraca się z prośbą o zgodę na czasowe korzystanie z drogi powiatowej 3224 s
Przezchlebie - Świętoszowice o nazwie ul. Mikulczycka W miejscowości Śwĺętoszowice na
potrzeby transportu sprzętu i materiałow w dniach od 23.o4'2010 do 26.04'2010.

Jednocześnie potwĺerdzamy chęć zawarcia umowy w zakresie uŻyczenia w/w drogĺ,
po wykonanĺu uszczegółowienia opisu stanu technicznego ul' Mikulczyckiej.
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Budowa Autostrady A1 Pięk - Maciejlw

Dyrektor KontraKu

DRAGADOS S'A' oddział w Polsce
Biuľo w Kľakowie, ul' Krowoderskich Zuchów 12,31-272 Kraków, tel +48 12 378 79 00, fax +48 12 378 79 g0
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UL. PYSKOWICKA 54
42-600 TARNowSxrn cÓnv

Tarnowskĺe GÓry, 1 5.04.2o10r'

ZDP.5540-123/09 (6)

DRAGADOS S.A.

ul. Strzelców Bytomskich B7b

41-914 Bytom

Zarząd DrÓg Powiatowych w Tarnowskich GÓrach informuje, iż w dalszym ciągu mimo

wczeŚniejszych naszych pisemnych interwencji' transpoń materĺałów związanych z budową

autostrady, prowadzony jest drogami powiatowymi południowej części gminy Zbrosławice.

Deklaracje składane przez przedstawĺcieli Waszego przedsiębiorstwa w zakresie pouczania

podwykonawców o kategorycznym zakazie wykorzystywania drÓg powiatowych nie przynoszą

oczekiwanych rezultatów. Zarząd drogi Wzywa zatem do podjęcia radykalnych działań

eliminujących prowadzenie transpor1u drogami na których obowiązuje ograniczenie do 8 ton'

Wyrazone znakamĺ B-5 a więc w sposób niezgodny z obowiąującymi przepisami prawa. Zarząd
Dróg Powiatowych w Tarnowskĺch Górach wyraza sprzeciw wobec praktyk lekcewazenia zarówno

interwencji naszej jednostki jak i przepisÓw prawa. Przypominam, Że zarząd drogi pismem

ZDP '5540-123ĺ09 (2) z dnia 19.1 1 .2009r. przesłał projekt umowy w zakresie wykorzystania jednej

z drog powiatowych na potrzeby transportu materiałów' W odpowiedzi, pismem DRAGAD9S
A1/RMli1035/2009 z dnia 0B.12.2009r. Dyrektor Kontraktu złoŻył deklarację o braku konieczności
podpisywania umowy z uwagi na mozliwośi transpot1u drogami technologicznymi' Wyrażając
zrozumienie dla specyfiki tego typu inwestycji, Zarząd DrÓg Powiatowych w Tarnowskich Górach
podtrzymuje wolę zawarcia umowy na korzystanie z dróg powiatowych w okresie budowy
autostrady. Brak zdecydowanych działań z Waszej strony zmusi naszą jednostkę do podjęcia

innych środkÓw zapobiegawczych chroniących naszą infrastrukturę drogową'

otrzymują:
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KICH GORACH
ul. Pyskowĺcka 54

i.-.".."atf,/{y,. 42-600 Tarnowskie Gory

DRAGADoS Aĺ / RMl lĄ}hÝ lzoog przygotował: Radosław Miazio

Dotyczy: Budowa autostrady A1 Piekary Sląskíe * Maciejów. Ruch pojazdów budowlanych po

drogach powiatowych.

Szanowni Państwo,

W odpowĺedzi na pismo nr ZDP.554)-123ĺ09 (02) dotyczące poruszania Się
pojazdóW budowy autostrady A1 po ul. Dworcowej W miejscowoŚci Wieszowa, ustalone
zostało iz lokalny przewoŹnik na zlecenia naszego podwykonawcy, dostarczał kruszywo do
składu Węgla, ktiry znajduje sĺę na końcu ul. Dworcowej' Z deklaracji przewoŹnika Wynika, iz
skład Węgla posiada stosowne uzgodnienia i pozwolenĺa na poruszanie się cięzkimi
pojazdami po ul. Dworcowej.

Jako Generalny Wykonawca autostrady A1 uwaŻamy iż, stosowanie takich praktyk
jest niedopuszczalne' Podwykonawca został pouczony o kategorycznym zakazie
wykorzystywania dróg powiatowych na potrzeby transportu materiałów dla budowy
autostrady 41.
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Budowa AutcstraoY A

Kierownik BucjowY

J
Z powazaniem

DRAGADOS S,A. oddział W PoĺSce
Biuro w Krakowie, u|' Krowoderskich Zuchów 12'31'272 Kraków' 1"1' +4B 1237B79 O0, fax. +4B 1237B7s90
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Tarnowskie Gory, 04.01 .2O1Or.

zDP.5s40-123/os(4)

Budowa Autostrady A1 Piekary Śląskie (bez węzła) _ Maciejow (bez węzła)

km 490+427 - km 510+530.

Dotyczy: DRAGADOS A1 /RMl/1 035/2009

W nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji, a W szczególności treści

w/w pism a, Zarząd DrÓg Powiatowych w Tarnowskich Górach wyraza kategoryczny

sprzeciw w zakresie wykorzystywania przez przewoźników działających na Wasze

zlecenie, drogi powiatowej 3233 S o nazwie ul. Dworcowa w Wieszowej na

potrzeby dostaw kruszywa budowanego odcinka autostrady. W dniu dzisiejszym

W godzinach popołudniowych, potwierdzono prowadzenie ciągłych dostaw

pojazdami członowymi kruszywa w rejon dawnego dworca kolejowego oraz jego

przeładunek na tzw. wozidła. Nadmieniam, że temat samowolnego

wykorzystywania tej ulicy na potrzeby dostaw kruszyw, poruSzany był na

spotkaniu roboczym w dniu 10 listopada 2009 roku.

Zarząd Dróg Powiatowych Wzywa zatem do zaprzestania transportu tą

drogą, niezgodnego z planem transportu materiału i sprzętu po budowie'

stanowiącego załącznik do Waszego pisma. Sugerujemy zatem, aby w rejonie

skrzyżowań drÓg powiatowych z drogami krajowymi nr 78 i 94 ustawic stosowne

tablice, informujące przewoźników o trasie dostaw na teren budowy.
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Budowa Autostrady A1 Piekary śląskie (bez węzła) - Maciejów (bez węzła) km 490+427 *

Biuro Kontľaktu: u|' Węglowa, 4'l-914 Bytom, e-mail: biuroa1@dragados'pl

Tł\, 2009.12.08

POWIATOWYCH W TARNOWSK
ul. Pyskowicka 54

42-600 Tarnowskie Góry

clnncH

: DRAGADOS A1 / RMt/1035/ 2oO9 przygotował: Radosław Miazio

Dotyczy: Organizacji R'uchu dla potľzeb budowy autostľady A1 Fiekary śląskie - Maclejów

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo nr ZDP.5540-123|09 (o2) z dnia 19.11.2009 dotyczące
zawarcia umowy uŻyczenia drogi S 3224 Przezchlebie _ Swiętoszowice (ul. Mikulczycka)
informujemy' iż po analizie stanu technicznego drogi oraz przebiegu technologicznych
ciągów komunikacyjnych na Naszej budowie podjęliśmy decyzję, iz przedmiotowa droga nie
będzie wykorzystywana jako dojazd do placu budowy dla pojazdiw przekraczających
dopuszczalną nośnośi drogi (tj 7t) W zwiąku z powyŻszym uwaŹamy, iŻ nie jest konieczne
podpisywanie umowy na kozystanie z przedmiotowej drogi.

Jednocześnie chcielibyśmy przedstawic Państwu plan transpońu materiału i sprzętu
po Naszej budowie. Wjazdy na teren budowy zlokalizowane będą w miejscowości Wieszowa
z drogi krajowej nr 94 oraz w miejscowości Czekanow z drogĺ krajowej nr 78.

Skzyżowanie drogi powiatowej s3224 (ul. Mikulczycka) i budowanej autostrady A1, będzie
wykorzystywane wyłącznie jako pzejazd z jednej części autostrady na drugą. Dla
poprawĺenia bezpieczeństwa wprowadzony zostanie w życie' zatwierdzonY przez Państwa,
projekt tymczasowej organizacji ruch (ZDP'5540-123109(03))' informujący kierowców o
wYjeździe z budowy' Ruch pojazdów budowlanych po ul. Mikulczyckiej odbywai będzie się
wyłącznie W granicach przekazanego nam pasa autostradowego (tj około 200m).
Zniszczona nawierzchnia w tychze granicach zostanie odtworzona w ramach zleconego nam
przez GDDK|A zakresu prac. W załączeniu przesyłamy szkic pokazujący wjazdy na teren
budowy, skrzyŻowanie ul. Mikulczyckej z A1 oraz zakres naszych prac objętych umową z
GDDKiA.

Mamy nadzieję, iŻ powyŻsza deklaracja przyczyni się do obustronnej wspÓłpracy na
korzystnych dla obu stron warunkach.
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1. Załącznik graficzny - 2 strony
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[JL. PYsKowICKÁ 54
4Ż-600 TARNoWsxln cony

tel./fax.: 03Ż Ż85 48 6Ż e-mail:

Tarnowskie Gory, 19.1 1.2009r

ZDP.5540-123ĺ09(2)

ul. Strźelcow Bytomskich B7b

-914 Bytom

v Budowa Autostrady A1 Piekary Śląskie (bez węzła) - Maciejów (bez węzła)

km 490+427 - km 510+530.

Dotyczy: Organizacji ruchu dla potrzeb realizac)i autostrady

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Gorach przesyła w załączeniu projekt umowy

W zakresie uzyczenia drogi powiatowej 3224 S Przezchlebie Świętoszowice o nazwie

ul. Mikulczycka w miejscowoścí Świętoszowice na potzeby transportu spzętu i materĺałÓw

w związku z budową autostrady w tym Ęonie.
Jednocześnie potwierdzamy, iz na spotkaniu w dniu 10 listopada br. z udziałem pzedstawiciela

firmy Adamantan Consulting z Katowic oraz Kierownika RobÓt Drogowych, pana Radosława

Miazio, ustaĺono koniecznośc wykonania pomĺarow rÓwności nawiezchni jezdni, ktÓre wraz

ť z dostarczonymĺ materiałami obrazującymi nawierzchnię jezdni, stanowiÓ będą załącznĺki do

przesłanego projektu umowy.
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