
 

 

 

 

 
 

 

  Katowice, dn. 24.01.2021 r. 

 

Dawid Kamiński 

Radny Rady Miasta Katowice 

Prezydent Miasta Katowice 
za pośrednictwem 
Przewodniczącego  
Rady Miasta Katowice 

 

INTERPELACJA 

w sprawie: rozwiązań komunikacyjnych w Piotrowicach. 

 

          Na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku ze zgłoszeniami 

mieszkańców południowych dzielnic Katowic zwracam się z prośbą o przeanalizowanie propozycji 

rozwiązań komunikacyjnych w Piotrowicach-Ochojcu. 

1) betonowy murek na nowo otwartym rondzie Kościuszki/Armii Krajowej – kierowcy zwracają 

uwagę na zasłonięcie wjazdu na ww. rondzie. Sam jestem kierowcą i często korzystam z tego 

wjazdu. Wydaje się, że faktycznie murek ten niepotrzebnie zasłania wjazd na rondo. Samochody 

niepotrzebnie za każdym razem muszą się zatrzymywać, co może powodować zmniejszenie 

płynności ruchu.  

2) lustro na skrzyżowaniu ulic Fredry/Małachowskiego – kierowcy i okoliczni mieszkańcy proszą o 

zainstalowanie lustra drogowego, które pomoże kierowcom jadącym od ul. Armii Krajowej przez 

ul. Fredry. Przy wyjeździe z ulicy Fredry często stoją zaparkowane samochody, które zasłaniają 

widok na ulicę Małachowskiego powodując utrudnienie przy wyjeździe.  

3) analiza przepustowości świateł na skrzyżowaniu ulic Jankego/Armii Krajowej. Obecnie ruch w 

ciągu ulicy Armii Krajowej wydaje się dużo większy niż na ulicy Jankego (szczególnie w stronę 

Akademii Policyjnej). Kierowcy twierdzą, że przez źle ustawione światła ciężko zjechać w kierunku 

Podlesia. 

Do pisma dołączam zdjęcia wykonane przeze mnie w ramach wizji lokalnej wskazanych miejsc.                                  

          Zgłoszone prośby mieszkańców wydają się rozwiązaniami, które polepszą warunki drogowe w tych 

miejscach. W imieniu swoim oraz katowiczan zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie 

interpelacji.  

 



 

 

                                                                                                               Z poważaniem 

                                                                                                                                 Dawid Kamiński        

Załączniki: 
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