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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

 

INTERPELACJA nr 67/2019 

ws. wyznaczenia stref Kiss&Ride (K+R) w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 33 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie wyznaczenia stref Kiss&Ride (K+R) w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej 

nr 33 im. Stanisława Ligonia na Osiedlu Witosa. 

Powstające w Europie, w tym w ostatnim czasie również w Polsce, strefy Kiss&Ride 

(K+R) dopuszczają zatrzymanie się w wyznaczonym miejscu i postój do 2-3 minut 

celem bezpiecznego odwiezienia dzieci do szkoły bez konieczności uciążliwego 

i generującego nadmierny ruch dojazdu pod drzwi placówki. Są dobrym 

i nowoczesnym rozwiązaniem, które przyjmuje się także w Katowicach (obecnie 

istnieją strefy K+R przy trzech szkołach). 

W związku ze zmianami organizacji ruchu w rejonie Szkoły Podstawowej nr 33 im. 

Stanisława Ligonia przy ul. Witosa 23 na Osiedlu Witosa, wprowadzanymi dla 

zwiększenia bezpieczeństwa w szkole i jej sąsiedztwie, ograniczeniu musi ulec 

możliwość wykorzystywania przez rodziców parkingu położonego bezpośrednio przy 

placówce. 

Mając na uwadze powyższe, po konsultacjach z Zarządem Jednostki Pomocniczej 

nr 8 Osiedle Witosa oraz Zarządem SM „Załęska Hałda”, Dyrekcja Szkoły 

Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia rozpoczyna starania o stworzenie stref 

Kiss&Ride w rejonie szkoły. 

Zainteresowani uzgodnili następujące lokalizacje jako możliwe usytuowania stref: 
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1/ Strefa K+R w ciągu ul. Witosa po północnej krawędzi drogi przed zjazdem w drogę 

zarządzaną przez Szkołę wraz z budową zatoki dla 3 miejsc K+R: 

 

Przy akceptacji powyższego miejsca pożądane jest oznaczenie drogi zarządzanej 

przez Szkołę znakiem „Strefa zamieszkania” celem zapewnienia bezpieczeństwa 

i pierwszeństwa pieszym użytkownikom ruchu; 

 

2/ Strefa K+R w rejonie węzła ciepłowniczego przy trakcie pieszym przy Skwerze im. 

Karlika z Kocyndra dla 2 miejsc K+R: 
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3/ Strefa K+R wzdłuż ul. Witosa po wschodniej krawędzi drogi za przejściem dla 

pieszych w sąsiedztwie Ronda Józefa Olejniczaka: 

 

 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Jednocześnie nadmieniam, że pismo zbieżne w treści z niniejsza Interpelacją kieruje 

na ręce Pana Prezydenta Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stanisława Ligonia; 

tym bardziej proszę o wnikliwe rozpoznanie przedstawionego przez nas wspólnego 

postulatu dot. utworzenia stref Kiss&Ride przy szkole. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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