
 

 

 

 

 
 

 

  Katowice, dn. 26.11.2019 r. 

 

Dawid Kamiński 

Radny Rady Miasta Katowice 

Prezydent Miasta Katowice 
za pośrednictwem 
Przewodniczącego  
Rady Miasta Katowice 

 

 

INTERPELACJA 

 

w sprawie: poprawy organizacji ruchu rowerowego w kilku miejscach w mieście Katowice. 

 

          Na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku ze zgłoszeniami 

środowisk rowerowych oraz mieszkańców Katowic jeżdżących na rowerach składam interpelację w 

sprawie poprawy organizacji ruchu rowerowego w kilku miejscach w mieście Katowice. Z przesłanych 

przez mieszkańców uwag, a także w związku z wykonaną wizją lokalną zasadnym wydaje się 

wprowadzenie następujących zmian, które ułatwią korzystanie z rowerów w Katowicach: 

1) ul. 1-go Maja odcinek pomiędzy numerami 92 a 162: z ciągu pieszo-rowerowego zmiana na 

udostępniony chodnik, czyli oznakowanie C16/T22; 

2) ul. Owsiana: ciąg pieszo-rowerowy niewymiarowy - ok 1.5m w zależności od przebiegu, z kostki, z 

wyjazdami z posesji i pieszymi (do pisma dołączam zdjęcia poglądowe). Zamiana : z ciągu pieszo-

rowerowego na udostępniony chodnik, czyli oznakowanie C16/T22 na odcinku od numeru 2 do 

numeru 58a skrzyżowanie z ul. Koszykową; 

3) ul. Bażantów od Zabłockiego do Radockiego: zamiana oznakowania C13/C16 (ciąg pieszo 

rowerowy) na C16/T22 (udostępniony chodnik). W miarę przybywania mieszkań rośnie tu ruch 

pieszych, co komplikuje poruszanie się rowerzystom. Wybór pomiędzy jazdą chodnikiem a jezdnią 

będzie zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Obecne oznakowanie zmusza do jazdy chodnikiem, 

którym spaceruje naprawdę duża ilość mieszkańców pobliskich osiedli; 

4) ul. Radockiego od wysokości numeru 146 do wysokości ul. Krótkiej: ciąg pieszo-rowerowy 

oznakowanie C16/C13 do zamiany na udostępniony chodnik, czyli oznakowanie C16/T22 z 

powodu złej nawierzchni (kostka), dużej ilości wjazdów/wyjazdów z dróg osiedlowych, sporego 



 

 

ruchu pieszych na wąskim chodniku - przystanek autobusowy, znaki i kosze na śmieci 

utrudniające poruszanie się w ciągu pieszo-rowerowym; 

5) ulice Lwowska/Krakowska: z jednej strony zamiana ciągu pieszo-rowerowego na udostępniony 

chodnik, a z drugiej strony przedłużenie udostępnionego chodnika w dalszym biegu ul. Lwowskiej  

              w kierunku Janowa; 

6) ul. Armii Krajowej pomiędzy ulicami Pijarską i Bażantów: projekt po przetargu przewiduje 

nawierzchnię pod postacią kostki, na odcinku tym znajduje się także 11 wyjazdów z posesji. 

Lepszym rozwiązaniem w tym miejscu wydaje się wybór pomiędzy jezdnią a chodnikiem niż 

zmuszanie rowerzystów do jady po chodniku - czyli znaki C16/T22 (udostępniony chodnik); 

7) ul. Uniczowska od ul. Trojoka do ul. Hortensji: projekt przewidziany do realizacji na 2020 rok w 

ramach Budżetu Obywatelskiego. Z relacji mieszkańców wynika, iż pomimo kategorycznego 

sprzeciwu środowisk rowerowych zebranych na Zespole d/s polityki rowerowej w Urzędzie Miasta 

Katowice we wrześniu br. oraz sprzeciwu urzędnika odpowiadającego w mieście za organizację 

ruchu, będącego na tym spotkaniu, MZUiM jednak zrealizuje ciąg pieszo-rowerowy.  

Rowerzyści powinni mieć możliwość jazdy po drodze. Podobne rozwiązania zostały już w niektórych 

miejscach w Katowicach zatwierdzone. Po przeprowadzonych rozmowach oraz wysłuchanych 

argumentach środowisk rowerowych wydaje się, że zaproponowane postulaty mają sens. Tym bardziej, 

iż rower stanowi alternatywne rozwiązanie do ruchu samochodowego. Wprowadzenie proponowanych 

zmian zdecydowanie poprawi komfort poruszania się rowerami po mieście Katowice. 

          W imieniu swoim oraz środowisk rowerowych, a także mieszkańców Katowic aktywnie 

korzystających z alternatywnego środka transportu jakim jest rower, zwracam się z prośbą o pozytywne 

rozpatrzenie interpelacji.        

                                                                                                                       

                                                                                                                 Z poważaniem        

                                                                                                                                   Dawid Kamiński 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załączniki: 

Ulica Owsiana: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



UPO Podpis 1

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).

Data i czas złożenia podpisu: 2019-11-26 08:49:16

PODPISUJĄCY

Nazwisko Kamiński

Imię Dawid

Drugie imię Łukasz

ID konta ePUAP dawkamin

Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Unizeto Technologies S.A.

Organ poświadczający certyfikat (OU) Certum Certification Authority

Podmiot (CN) Certum Digital Identification CA SHA2

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogólne do urzędu - Pismo ogólne do urzędu.xml


