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INTERPELACJA

W sprawie wprowadzenia architektonicznych ograniczeń prędkości na ulicy Pijarskiej.

Na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz.U.  2015  poz.  1515)  składamy  interpelację  w  sprawie  wprowadzenia  architektonicznych  ograniczeń

prędkości na ulicy Pijarskiej.

Ulica Pijarska na odcinku od Ronda im. Nowary w kierunku wschodnim jest rzadko uczęszczana,

gdyż jest niejako ślepa z uwagi na zakończenie „dzikim” żwirowym i wąskim przejazdem. Mały ruch, a

także długi, prosty odcinek spowodował, że  spotykają się tam osoby, które wykorzystują ten odcinek

drogi do osiągania samochodami niebezpiecznych prędkości dla okolicznych mieszkańców.

W związku z wnioskami mieszkańców, zwracam się z prośbą o wprowadzenie na tym odcinku ulicy

Pijarskiej architektonicznych ograniczeń prędkości w postaci np. wyniesionych przejść dla pieszych, progów

zwalniających,  bądź  szykan  drogowych,  co  na  pewno  wpłynie  na  poprawę  bezpieczeństwa  innych

uczestników ruchu, w szczególności pieszych.

Z poważaniem        
   

    

                                                                                                                     
________________________________________________________________________________
Radny Rady Miasta Katowice Krzysztof Pieczyński, Przewodniczący Komisji Kultury, Promocji i Sportu                 
Urząd Miasta Katowice ul Młyńska 4, 40 - 098 Katowice tel: 663 618 145 mail: krzysztof.pieczynski@katowice.eu
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 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: 2020-05-12 22:46:09

PODPISUJĄCY

Imię Krzy sztof

Nazwisko Pieczy ński

Drugie imię Piotr

PESEL

ID prof ilu zauf anego

ID konta ePUAP Radny Katowice

Podpisano przy  uży ciu Prof ilu Zauf anego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Unizeto Technologies S.A.

Organ poświadczający  certy f ikat (OU) Certum Certif ication Authority

Podmiot (CN) Certum Digital Identif ication CA SHA2

Lista plików  podpisanych elektronicznie pow yższym podpisem:
Pism o ogólne do urzędu - Pism o ogólne do urzędu.xm l

Firefox https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/1/5731103/weryfikacja.xml#
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