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PRZECIW PRZEBUDOWIE DROGI NR 789 ORAZ PRZECIWKO SKIEROWANIU
RUCHU SAMOCHODEWEGO OD WEZ+-A AUTOSTRADOWEGO PRZEZ KOZTEGT,OWY

My,

rvyra2amy kategoryczny sprzeciw na przebudowE drogi

nr 789, kt6rq wedlug plan6w ma byi skierowany ruch od wgzla autostradowego Wo2niki a2 do
Lgoty Nadwarcie z moZliwoSci4 dojazdu do drogi 791 do obwodnicy Myszkowa.
Wyra2amy glgbokie zaniepokojenie sluacj4, z kt6r4 aktualnie mamy do czynienia. Wskazujemy,

i2

tak du7y ruch uliczny, kt6ry jest planowany na terenie drogi nr 789 w Kozieglowach jest

absolutnie wykluczony.

W opracowaniu dotycz4cym przebudowy drogi 789 projektant przewiduje natgzenie ruchu w
liczbie 7300 pojazd6w na dobE w tym 1200 pojazd6w ciEZarowych, co daje Sredniojeden pojazd
co l5 sekund bez wzglgdu na porg dnia.
Nie zostaly przeprowadzone pomiary natg2enia ruchu i emisji spalin.

Ju2 aktualnie Gniazd6w, ulice: Wo2nicka, Plac Moniuszki, Swigtokrzyska, Zarecka w
Kozieglowach maj4 niezwykle nasilony ruch
zar6wno osobowych

JuZ

w

-

przejeZdZa

nimi

ogromna liczba samochod6w

jak i cigZarowych.

obecnej chwili utrudniony

jest wyjazd z posesji znajduj4cych sig przy

wyZej

wymienionych ulicach.
Obie drogi s4 jednopasmowe, nieprzystosowane juZ do aktualnego ruchu, tym bardziej nie jest
moZliwe, aby trasa z nowego wgzta autostradowego przebiegala przez Kozieglowy.
Stan zagroZenia, kt6re mo2e spowodowai powyzsze rozwi4zanie, np. doj5cie dzieci do szk6l

rodzi powaZne wqtpliwoSci co do prawidlowej weryfikacji przez Sl4ski Urz4d Marszalkowski i
Sejmik Wojew6dztwa Sl4skiego wszystkich moZli*ych zagro2efi. kt6re moZe spowodowai takie
tozwi4zanie .
Wskazujemy jednocze6nie, i2 Kozieglowy jako miejscowo5i w o96le nie powinna

byi

brana pod

uwagg jako trasa prowadz4ca z nowo budowanego wgzla autostradowego w kierunku Myszkowa.

Kozieglowy jest to miejscowoS6 zabytkowa
przebudowany

-

na listg zabytk6w wpisany jest Rynek-

w 2013 roku, kamienica w Rynku, kodcioty m.in. KoSciol Sw. Barbary czy

Ko6ci6t Sw. Marii Magdalen y

( nota

teZ

bene znajduj4cy sig kilkadziesi4t metr6w od planowanej

przebudowy) oraz domy znajduj4ce sig w rynku ijego najblizszej okolicy.

Poprowadzenie

lqcz ka migdzy obwodnicami Wo2nik

i

Myszkowa przez Kozieglowy

(nazywanej przez Sl4ski Urz4d Wojew6dzki przebudow4 drogi nr 789) spowoduje nie tylko
zagroienie dla naszego Zycia

i

zdrowia gdyZ ogromny ruch samochodowy zostanie skierowany

przez samo centrum naszego zabytkowego Miasta, ale moze spowodowa(,, i2 zniszczeniu ulegn4

zabylki oraz nasze domy mieszkalne

w

zabudowie szeregowej poloZone maksymalnie 2 metry

od ulicy.

Nie wyraZamy zgody na takie rozwi4zanie, kt6re nara2a nas i naszych bliskich na utratg
Zycia i zdrowia, a dobltek calego naszego Zycia na zniszczenie. W chwili obecnej nasze budynki
sq spgkane na skutek poprzedniego remontu
natgzenia ruchu cigZarowego

z

uZyciem walc6w wibracyjnych

jak i

duZego

.

W projekcie przebudowy drogi 789 majduje sig stwierdzenie, 2e wibracje w;vtwarzane przez
maszyny budowlane w szczeg6lnodci walce wibracyjne

i

zagqszczarki gruntu bEd4 nieszkodliwe

dla budynk6w posadowionych w odlegloSci wiEkszej niZ 20 m od krawgdzi jezdni

.

Nie uzyskaliSmy odpowiedzi co bgdzie siE dzialo z budynkami w odleglodci mniejszej, wigc
zachodzi realne niebezpieczeristwo dla naszych dom6w bo majduj4 sig w odleglo6ci od 2 do 3 m
od kawgdzi jezdni

.

JednoczeSnie podkreStamy, 2e nie da sig

Zyi

w

oparach spalin oraz ogromnym huku od

jezdzqcych non stop samochod6w.

Podke6lenia wymaga fakt, iZ w przy planowanej przebudowie drogi

789 w

Lgocie G6mej

znajduje sig Zesp6l Szk6.l do kt6rej dojazd zostar,ie znacznie utrudniony, ponadto ogromny ruch,

kt6ry bgdzie przeprowadzony w

jej

rejonie spowoduje zagroienia dla Lycia

i

zdrowia

uczgszczalqcych do niej dzieci.

Z

mieszkaflcami Koziegl6w

i

Gniazdowa nie zosta]y przeprowadzone Zadne konsultacje

spoleczne, kt6re miaty by na celu zasiggnigcie opinii o planowanej przebudowie, co stanowi

calkowite naruszenie procedur przy przeprowadzaniu inwestycji tego rodzaju.
Ponad

to nie zostala przedstawiona alternatywa do przebiegu trasy 789 w postaci obwodnicy

Gniazdowa i Koziegi6w.

Pragniemy r6wnie2 nadmienii. i2 przebudowa drogi nr 789 doprowadzi do utrudnienia a
nawet likwidacji dzialalnoici gospodarczej miejscowych przedsigbiorc6w

i

zrujnowania wielu

miejsc pracy.

W takiej samej sytuacji majduje siq miejscowoSi Gniazd6w o identycznym charakterze
zabudowy

.

Maj4c na uwadze powyZsze Z4damy,

aby

obwodnice Myszkowa

i

WoZnik pol4czone byly

obwodnic4 Gniazdowa i Koziegl6w.

Otrzymuia
- Ministerstwo Infrastruktury i Ronvoju
- Starostwo Powiatowe w Myszkowie
- Slqski Urz4d Wojew6dzki
- Sl4ski Wojew6dzki Konserwator Zabyt6w
- Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
- Sejmik Wojew6dawa Slqskiego
- Burmistrz Gminy i Miasta Kozieglowy
- Rada Gminy i Miasta Kozieglowy
-Wojew6dzki Inspektorat Transportu Drogowego
-Biuro
Posei do Parlamentu Europejskiego
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