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INTERPELACJA nr 97/2020 

ws. bezpieczeństwa pieszych w rejonie przystanku autobusowego Obroki Dulęby 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie bezpieczeństwa pieszych w rejonie przystanku autobusowego Obroki 

Dulęby. 

Uczniowie XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtma Witolda Pileckiego, 

mieszczącego się przy ul. Obroki, zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję ws. 

bezpieczeństwa pieszych w rejonie przystanku autobusowego Osiedle Witosa 

Dulęby. Uczniowie dojeżdżający do szkoły na co dzień spotykają się z sytuacją 

zatrzymywania się autobusów dojeżdżających na przystanek z centrum Katowic 

i innych dzielnic bezpośrednio na przejściu dla pieszych, ze względu na taką 

lokalizację przystanku. Skutkuje to koniecznością wychodzenia pieszych przed 

autobus, co niesie ze sobą potencjalne ryzyko uderzenia przez pojazdy omijające 

autobus (szerokość drogi pozwala na to). 

Pożądane jest przesunięcie przystanku (miejsca zatrzymywania się autobusów) po 

stronie zlikwidowanej kopalni kilka/kilkanaście metrów dalej w stronę zachodnią oraz 

utworzenie na przejściu azylu dla pieszych pomiędzy pasami ruchu w przeciwnych 

kierunkach lub wdrożenie innych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo 

w rejonie przystanku. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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