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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 93/2020 

ws. zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Obroki 90 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w rejonie ul. Obroki 90. 

Przejście dla pieszych w rejonie ul. Obroki 90 wymaga podjęcia działań 

zmierzających do realnej poprawy bezpieczeństwa korzystających z niego pieszych. 

W opinii mieszkańców powyższego terenu niezbędne jest wprowadzenie 

infrastruktury wymuszającej zmniejszenie prędkości pojazdów przed i na przejściu. 

Podobne stanowisko przyjęła tut. Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa 

w uchwale nr 119/2019 z dn. 05.11.2019 r., przy czym w myśl uchwały nr 118/2019 

z dn. 05.11.2019 r. wprowadzone zmiany w organizacji ruchu nie powinny wpływać 

negatywnie na komfort życia mieszkańców terenu, tj. wykluczyć należy zastosowanie 

progów zwalniających. 

Pożądane jest przygotowanie przez Wydział Transportu UM nowej organizacji ruchu 

w rejonie przejścia (uwzględniającej zawężenie pasa ruchu, dodatkowe oznakowanie 

pionowe i poziome) a następnie jej wdrożenie przez miejską służbę drogową bez 

zbędnej zwłoki. Ponadto w dalszej kolejności przejście należy doświetlić. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie pilnej interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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