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Dotyczy: likwidacji sygnalizacji świetlnej na ulicy Wita Stwosza – interpelacja złożona w dniu 29.01.2020 r.

W nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji informuję, że zmiana organizacji ruchu drogowego na ul. Wita
Stwosza po legająca na likwidacji sygnalizacji świetlnej została wnikliwie przeanalizowana w Wydziale
Transportu Urzędu Miasta Katowice. Została również skonsultowana z Komendantem Miejskim Policji w
Katowicach.
W wyniku przeprowadzonej analizy ustalono, że przecinanie się poszczególnych potoków ruchu w jednym
poziomie oraz rozbudowana infrastruktura w postaci: ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżki
rowerowej i licznych przejść dla pieszych, przy występujących natężeniach ruchu drogowego potwierdza
zasadność sterowania ruchem drogowym za pomocą sygnalizacji świetlnej. Podjęcie postulowanych działań
mogłoby negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.
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Szymon Bujoczek (tel. 32 259 36 97)
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1. Biuro  Rady Miasta
2. Wydział Organizacji i Zarządzania
3. Wydział Transportu
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W odpowiedzi na korespondencję w sprawie likwidacji sygnalizacji świetlnej na ulicy 

Wita Stwosza w Katowicach informuję, iż Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego 

Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przeprowadzili lustrację wskazanego w zgłoszeniu 

miejsca. Przeprowadzono kontrolę funkcjonującej organizacji ruchu w postaci zespołu 

sygnalizatorów świetlnych S-1 oraz S-1 wraz z S-2. W trakcie lustracji poddano ocenie 

zasadność organizacji ruchu z której wynika, że funkcjonujące na dzień lustracji rozwiązania 

w ruch drogowym w pełni spełniają swoją rolę. 

W ciągu ulicy Wita Stwosza występuje szereg czynników wpływających na 

bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Rozbudowana infrastruktura drogowa w 

postaci: ciągów pieszych, ciągów pieszo-rowerowych, ścieżka rowerowa, liczne przejścia dla 

pieszych, infrastruktura parkingowa zlokalizowana bezpośrednio przy przejściach, przecięcia 

się w jednym poziomie dróg mających jezdnie oraz występujące natężenie ruchu drogowego 

świadczą o zasadności wprowadzonej organizacji ruchu drogowego. 

Ponadto dodaję, że w oparciu o pomocnicze kryterium punktowe dla oceny potrzeby 

zastosowania sygnalizacji świetlnej ostateczną opinię dotyczącą celowości zastosowanej 

sygnalizacji formułuje się w odniesieniu do skrzyżowań badając natężenie ruchu pojazdów, 

obciążenie ruchem pieszych oraz widoczność na skrzyżowaniu. 



Ruch drogowy kierowany w oparciu o rozwiązania wykorzystujące sygnalizację świetlną 

zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz przepustowość ruchu drogowego. 

Czynnikiem niezbędnym jest stosowanie się do dyspozycji znaków kierujących pojazdami. 

W związku z powyższym czynności Policji zostały zakończone bez formułowania 

wniosku w zakresie zmiany w organizacji ruchu zgłoszonej przez Pana Dawida Durał. 
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Do wiadomości: 
1. Prezydent Miasta Katowice 
2.WT Katowice 
3.Biuro Rady Miasta 

Wyk, w 1 egz.MR 
przestano e-mafii 

~ o.v" ?Gż":r-"-~ 

rr, g S 1 
MiGJSKI POt 1CJ4 

~~~Ji .•~J=  OLtiłC r AC ; 4 
•„d'RD" _~ - 
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PODPISUJĄCY

Adres (OID.2.5.4.16) Mły ńska 4, 40-098 Katowice, śląskie, Polska

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Numer (SERIALNUMBER)

Podmiot (CN) Bogumił Piotr Sobula

Imię (GIVENNAME) Bogumił Piotr

Nazwisko (SURNAME) Sobula

Numer sery jny  certy f ikatu: 648610223895410657614713835151601085918195647014
Algory tm podpisu: SHA256withRSA
Certy f ikat ważny  (od - do): 2019-12-12 06:00:00 - 2021-12-12 06:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalif ikowany

Identy f ikator organizacji (OID.2.5.4.97) VATPL-5260300517

Lista plików  podpisanych elektronicznie pow yższym podpisem:
Pism o ogolne (ePUAP).xm l

Firefox https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/2/1983164/weryfikacja.xml

1 z 1 2020-04-14, 12:19


	Dokument elektroniczny
	Miejsce i data sporządzenia dokumentu
	Dane nadawcy
	Dane adresata
	ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ.
	T-I.0003.8.2020 [ePUAP] interpelacja ws. likwidacji sygnalizacji świetlnej na ulicy Wita Stwosza

	Załączniki:


