
UCHWAŁA nr 140/2020 

Rady Jednostki Pomocniczej 

Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 11 maja 2020 r. 

 

w sprawie: przyjęcia uwag Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu 

„Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024” 

 

 

Na podstawie § 6 ust. 7 Statutu Jednostki Pomocniczej nr 8 

Osiedle Witosa, 

Rada Jednostki Pomocniczej 

uchwala 

§1 

Przyjąć uwagi Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa do projektu „Programu 

ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice na lata 2019 – 2024” o treści: 

1/ Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa uznaje za niewystarczające opisane w 

„Programie…” działania związane z ograniczeniem hałasu generowanego przez autostradę A4. 

W opinii Rady bazowanie na monitorowaniu kwestii hałasu oraz funkcjonowaniu pasa zieleni 

należy wzmocnić poprzez budowę nowych ekranów akustycznych aż do granic z Chorzowem 

oraz modernizację obecnie istniejących ekranów na odcinku od ul. Bocheńskiego do granicy z 

Chorzowem. 

2/ Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa wnosi o objęcie Osiedla Witosa działaniami 

ochronnymi w związku z hałasem dobiegającym od strony linii kolejowej. Hałas dobiegający 

od linii kolejowej związany jest bezpośrednio z przejazdami składów kolejowych i nie ma 

charakteru stałego, co wpływa na rzekomy pozorny brak oddziaływania linii na poziom hałasu 

na terenie Osiedla. 

3/ Rada Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa wnosi o objęcie ul. Obroki działaniami 

ochronnymi w związku z hałasem generowanym przez ruch pojazdów ciężarowych. Pożądane 

jest ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych tam, gdzie jest to możliwe, oraz ograniczenie 

prędkości pojazdów do 30 km/h na całej długości ulicy od skrzyżowania z ul. Wiśniową do 

ostatnich zabudowań mieszkalnych po stronie zachodniej. 

§2 

Zobowiązać Przewodniczącego Zarządu do przekazania Uwag do Urzędu Miasta Katowice. 

  



§3 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący RJP nr 8 

 
Krzysztof Kraus 

 

Uchwałę podjęto 11 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się, 

w obecności 11 Radnych. 

 


