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INTERPELACJA nr 160/2020 

ws. wątpliwości co do oznakowania strefy „Tempo-30” na Osiedlu Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie wątpliwości co do oznakowania strefy „Tempo-30” na Osiedlu Witosa. 

Część Osiedla Witosa ograniczona ulicami Kossutha i Sławka jest nieodpowiednio 

oznakowana. Wjeżdżając z ul. Witosa w ul. Sławka i z ul. Witosa w ul. Kossutha, 

wjeżdża się w strefę „Tempo-30” (znak B-43, analogicznie znak B-44 oznaczający jej 

zakończenie). Jednakże istnieje jeszcze jedno połączenie tego rejonu z resztą 

miasta, tj. poprzez wjazd w ul. Kossutha od skrzyżowania z ulicami 

Obroki/Wiśniowa/Pukowca, przy którym stosownych znaków brak. Stąd nie da się 

określić, gdzie strefa „Tempo-30” de facto kończy się (i analogicznie kierowca 

wjeżdżający w strefę od skrzyżowania ul. Kossutha z ulicami 

Obroki/Wiśniowa/Pukowca nie wie, że w strefie się znajduje). 

Ponadto przy ul. Sławka 30b przed skrzyżowaniem z ul. Kossutha umieszczony jest 

znak B-33, wprowadzający ograniczenie prędkości do 30 km/h. W granicach 

obowiązującej strefy „Tempo-30” nie ma podstaw do wprowadzania kolejnego znaku 

ograniczającego prędkość również do poziomu 30 km/h. Może to sugerować, że po 

przejechaniu skrzyżowania, przed którym został znak ustawiony, ograniczenie 

w dalszej części nie obowiązuje, podczas gdy strefa „Tempo-30” odwołana powinna 

zostać odpowiednim znakiem B-44. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie 

mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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