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Katowice, dn. 18 września 2020 r.  

 

 

Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 168/2020 

ws. sytuacji parkingowej w rejonie ul. Barlickiego 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie sytuacji parkingowej w rejonie ul. Barlickiego. 

Mieszkańcy Osiedla Witosa skarżą się na ponownie nasilające się od początku 

września br. problemy z niezgodnym z przepisami zatrzymywaniem się i postojem 

pojazdów w rejonie ul. Barlickiego, zwłaszcza na odcinku od budynku zespołu szkól 

do posesji nr 7/7abc. Według relacji Mieszkańców opisane wyżej sytuacje mają 

zdarzać się zwłaszcza w godzinach przywozu i odwozu dzieci i młodzieży ze szkoły. 

Interwencje Mieszkańcy przekazują zarówno do mnie, jak i do tut. rady dzielnicy, 

z wykorzystaniem maili, wpisów na facebooku, ostatnio także rozmów 

telefonicznych. W opinii części Mieszkańców w powyższym rejonie brak jest 

wystarczającej ilości miejsc parkingowych; zdaniem innych Mieszkańców 

problemem jest powtarzające się, nieuporządkowane, chaotyczne, tymczasowe 

pozostawianie pojazdów „gdzie popadnie” w godzinach przywozu i odwozu dzieci 

i młodzieży ze szkoły. Wedle zgłoszeń Mieszkańców sytuacja jest nagminna; faktem 

jest, iż nasila się znacznie w dni nauki szkolnej, chociaż zespół szkół użytkuje 

położony na miejskim terenie parking, w godzinach 7:00-18:00 wyłączony 

z powszechnej eksploatacji, a tym samym niedostępny dla Mieszkańców Osiedla. 

Sytuacja jest mocno nabrzmiała. Z jednej strony absolutnie zrozumiałe są pretensje 

Mieszkańców okolicy, którzy w godzinach porannych nie mogą sprawnie wyjechać ze 

swojej ulicy, a w godzinach popołudniowych często nie mają gdzie zaparkować 

samochodu. Z drugiej strony zrozumiałe jest, że rodzice odwożący dzieci i młodzież 

do szkoły też muszą gdzieś pozostawić samochód, gdy chcą swoich podopiecznych 

odprowadzić do placówki. Nie może się to jednak odbywać kosztem bezpieczeństwa 

i komfortu Mieszkańców okolicy, zaś szczególnie w sposób utrudniający dojazd 
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pojazdów ratunkowych – tym bardziej, że przy ul. Barlickiego 5 znajduje się zakład 

pielęgnacyjno-opiekuńczy. 

W związku z powyższym chciałbym zwrócić się z prośbą o podjęcie przez miejskie 

służby próby rozwiązania sytuacji w perspektywie krótko- i długoterminowej. 

1/ W pierwszej kolejności proszę o zorganizowanie „okrągłego stołu” w sprawie – np. 

wizji lokalnej z udziałem służb odpowiedzianych za ład i bezpieczeństwo, MZUiM, 

rady dzielnicy i SM „Załęska Hałda”, przedstawicieli szkoły, a także przedstawicieli 

mieszkańców okolicy celem próby wspólnego wypracowania wyjścia z zaistniałej 

sytuacji. 

2/ Rozważyć można przekształcenie parkingu przy zespole szkół poprzez 

wydzielenie w jego ramach wielostanowiskowej strefy K+R na całej długości 

parkingu po prawej stronie parkingu (zgodnie z dozwolonym kierunkiem jazdy) z 

zachowaniem miejsc postojowych po lewej stronie; 

Niezależnie od powyższych propozycji pilnego zabezpieczenia wymaga zieleń po 

północnej stronie ul. Barlickiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Witosa do posesji 

nr 5, obecnie regularnie rozjeżdżana przez parkujące tam pojazdy. 

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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