
UCHWAŁA nr 144/2020 

Rady Jednostki Pomocniczej 

Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 11 maja 2020 r. 

 

w sprawie: wystąpienia do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o 

wprowadzenie ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych po ul. Obroki 

 

 

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

Osiedle Witosa, 

Rada Jednostki Pomocniczej 

uchwala 

§1 

Wystąpić do Wydziału Transportu Urzędu Miasta Katowice z wnioskiem o wprowadzenie 

ograniczenia poruszania się samochodów ciężarowych po ul. Obroki. 

§2 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu. 

 

§3 

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. 

 

  



UZASADNIENIE 

 

Ulica Obroki, charakteryzuje się sporym ruchem samochodów ciężarowych, co dla 

mieszkańców położonych w jej rejonie nieruchomości jest uciążliwe, a także stwarza realne 

niebezpieczeństwo. Największe uciążliwości dotykają mieszkańców nieruchomości 

zlokalizowanych na odcinku od wjazdu na teren byłej Kopalni Kleofas (na wysokości 

przystanku autobusowego Obroki Dulęby) do tzw. drogi do MPGK. Oprócz nieruchomości 

mieszkaniowych na tym odcinku ul. Obroki znajduje się także XV Liceum Ogólnokształcące 

im. rtma Witolda Pileckiego.  

Powyższa sytuacja wiążę się z dużymi niedogodnościami oraz stwarza realne zagrożenie dla 

bezpieczeństwa. 

Ruch pojazdów ciężarowych generowany jest zwłaszcza przez pojazdy dojeżdżające do terenu 

hal targowych oraz do zakładów położonych wzdłuż tzw. drogi do MPGK. Dla dojazdu do 

podanych wyżej terenów istnieje alternatywna droga dojazdowa od strony Chorzowa. Nie ma 

więc bezwzględnej konieczności używania przez pojazdy ciężarowe ulicy Obroki na odcinku 

od wjazdu na teren byłej Kopalni Kleofas (na wysokości przystanku autobusowego Obroki 

Dulęby) do tzw. drogi do MPGK. 

W opinii Rady zasadnym – ze względu na interes Mieszkańców okolicy jak i uczniów liceum 

– wydaje się wprowadzenie na wspomnianym odcinku znaku B-5: zakaz wjazdu pojazdów 

ciężarowych, z wyłączeniem pojazdów MPGK – jako że w tym rejonie prowadzą one także 

swoje rutynowe działania i realizują usługi dla dobra publicznego. 


