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Uchwała nr L/1051/05 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 21 listopada 2005r. 

 
w sprawie skar ałalność Prezydenta 
Miasta Katowice w związku z przewlekłą procedurą załatwienia wniosku 
odnośnie przejazdu wielotonażowych pojazdów ciężarowych ulicą Brynowską 
w Katowicach.  

 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym  (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm)  w  związku z art. 229 pkt 3 ustawy 
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r., Nr 98, 
Poz. 1071 z późn. zm.) 
 
 

Rada Miasta Katowice 
          uchwala: 
 
§1. Uznać za bezzasadną skargę a działalność 

Prezydenta Miasta Katowice w  związku z przewlekłą  procedurą załatwienia wniosku odnośnie 
przejazdu wielotonażowych pojazdów ciężarowych ulicą  Brynowską  w  Katowicach.  

 
§2. Faktyczne argumenty decydujące o zajętym stanowisku w sprawie zawiera 

uzasadnienie do niniejszej uchwały. 
 

§3. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta Katowice do zawiadomienia skarżącego  
o sposobie załatwienia skargi. 

 
§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
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    by Piach Pan A

    Pna A

    P         kieroWnioski Pana A

   P          z5r. Pan A

 
 
 

Uzasadnienie : 
 

W dniu 7 czerwca 200 łożył do Rady Miasta Katowice 
skargę na przewlekłą procedurę załatwienia wniosku odnośnie przejazdu wielotonażowych 
pojazdów ciężarowych ulicą Brynowską w Katowicach.  

Ustawowe kompetencje w zakresie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na ulicy 
Brynowskiej przebiegającej w ciągu Drogi Krajowej Nr 81, przekazane zostały Prezydentowi 
Miasta Katowice w 1999 roku, w ramach reformy administracji publicznej. Do tego czasu ulica 
Brynowska pozostawała w zarządzie ówczesnej Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych Oddział 
Południowy w Katowicach. 

wane do Urzędu Miasta Katowice 
rozpatrywane były w terminach ustawowych. tj. : 

 
1.  Pismo z dnia 12.08.1994r. skierowane do Wydziału Komunikacji UM Katowice : 
     Odpowiedź Wydziału Komunkacji UM Katowice /pismo l.dz. KII5542/42/94 z dnia 25.08.1994r./. 
2.  Pismo z dnia 29.11.2001r. skierowane do Wydziału Komunikacji UM Katowice : 
     Przekazanie  wniosku  przez Wydział Komunkacji UM Katowice /pismo l.dz.KII -TZ-5511/106/2001 

z dnia  6.12.2001r./  do  Wydziału  Zdrowia i Kształtowania  Środowiska celem  rozpatrzenia na posiedzeniu 
Komisji ds. rozpatrywania sposobów ograniczenia zagrożenia hałasem komunikacyjnym w Katowicach.  

3.  Pismo z dnia 21.02.2002r. skierowane do Wydziału Zdrowia i Kształtowania Środowiska UM Katowice : 
     Odpowiedź Wydziału Zdrowia i Kształtowania Środowiska UM Katowice /pismo l.dz.ZKŚ.I.AW-

7615/10/01/02 z dnia 12.04.2002r./, po  rozpatrzeniu wniosku w dniu 5.03.2005r. na posiedzeniu Komisji 
ds. rozpatrywania sposobów ograniczenia zagrożenia hałasem komunikacyjnym w Katowicach.   

4.  Protokół z przyjęcia wniosku  w  Biurze Obsługi Mieszkańców UM Katowice w dniu 25.04.2002r. : 
     Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka /pismo l.dz.ORVI-AH-0561-  

84/02 z dnia 17.05.2002r./. 
5.  Pismo z dnia  4.11.2002r. skierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka :   
     Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka /pismo l.dz.OR.VIEW-0561-

230/02 z dnia  2.12.2002r./. 
6. Pismo z dnia 15.05.2003r. skierowane do Wydziału Komunikacji UM Katowice : 

Odpowiedź Wydziału Komunikacji UM Katowice /pismo l.dz.KII-AP-5510/86/2003 z dnia 19.05.2003r./.  
7.  Pismo z dnia 15.03.2005r. skierowane do Prezydenta Miasta Katowice Pana Piotra Uszoka 
     Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Katowice Pana Józefa Kocurka /pismo l.dz.KII-AP/52/05 

z dnia 6.04.2005r./.  
 
Skarga była przedmiotem szczegółowej analizy Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rady Miasta Katowice /na posiedzeniu w dniu 21.09.2005r./, która nie potwierdziła 
stawianego  zarzutu na przewlekłą procedurę 
załatwienia wniosku w sprawie przejazdu wielotonażowych pojazdów ciężarowych ulicą 
Brynowską. 

W udzielanych odpowiedz ł wielokrotnie  powiadamiany, 
że jedynym rozwiązaniem gwarantującym wyprowadzenie ruchu tranzytowego z ciągu ulic 
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Mikołowska - Brynowska oraz zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych dla mieszkańców, jest 
poprowadzenie Drogi Krajowej Nr 81 przez Katowice, z pominięciem rozpatrywanych ulic.  

Przeprowadzona analiza rozkładu potoków oraz warunków ruchu na sieci drogowo - 
ulicznej miasta Katowice wykazała, że spośród przeanalizowanych wariantów skutecznym 
rozwiązaniem, możliwym do realizacji w perspektywie kilku lat, jest przełożenie odcinka Drogi 
Krajowej Nr 81 w Katowicach na ciąg ulic : Pszczyńska, 73 Pułku Piechoty, Kolejowa, 
Kościuszki. Aktualnie Urząd Miasta Katowice prowadzi działania w zakresie opracowania 
analizy wykonalności, wymaganej dla pozyskania pozabudżetowych środków finansowych 
na realizację zamierzenia. 

Uwzględniając  wniosek  Komisji  Gospodarki  Komunalnej  Rady  Miasta Katowice 
/z posiedzenia w dniu 18.05.2005r./, jako  działania doraźne do czasu zmiany przebiegu 
Drogi Krajowej Nr 81, planuje się wprowadzenie w ciągu ulic Brynowskiej i Mikołowskiej, 
zakazu wjazdu wielotonażowych pojazdów ciężarowych w godzinach nocnych.      

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy  Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy 
o drogach publicznych, wdrożenie zakazu  wymaga  zmian w organizacji ruchu na drogach 
będących w zarządzie Prezydenta Miasta Katowice oraz Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, po zasięgnieciu opinii Stalexport Transroute 
Autostrada S.A. oraz Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.   

Wprowadzenie oznakowania obejmuje nie tylko wykonanie prostego zabiegu 
polegającego na ustawieniu znaków zakazu na ulicach Brynowskiej i Mikołowskiej, co sugerował 
w skardze Pan Antoni Przybylski. Szczegółowe przepisy określają tryb oraz sposób 
zastosowania obszarowego systemu znaków uprzedzających o zakazie oraz znaków 
prowadzących. Zmiany w oznakowaniu obejmują m.in. zastosowanie dodatkowych 
drogowskazów bramowych i wysięgników na węzłach autostradowych : Murckowska, Francuska 
i Mikołowska, spełniających warunki techniczne wymagane dla autostrad, wprowadzenie  zmian  
na  istniejących  tablicach  drogowskazowych na Autostradzie A- 4 oraz ustawienie dodatkowych 
znaków na następujących ulicach pozostających w zarządzie Prezydenta Miasta Katowice : 
Murckowska, Pszczyńska, 73 Pułku Piechoty,  Kolejowa,  Kościuszki,  Ligocka,  Rolna,  
Kłodnicka  i  Rzepakowa.  
Zakres zmian w oznakowaniu stanowi zatem odrębne zadanie inwestycyjne, na znaczącym 
obszarze sieci drogowej. 

W wyniku ustaleń przyjętych na spotkaniu w dniu 13.10.2005r. w Urzędzie Miasta 
Katowice w sprawie ustalenia sposobów wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących dróg 
na  terenie Miasta Katowice  pozostających w zarządzie  Generalnej Dyrekcji  Dróg Krajowych 
i Autostrad Oddział w Katowicach, wykonanie oznakowania możliwe będzie  w  2006 roku. 
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