
UCHWAŁA nr 170/2021 

Rady Jednostki Pomocniczej 

Miasta Katowice nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie: zaopiniowania projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki 90 

 

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

Osiedle Witosa, 

Rada Jednostki Pomocniczej 

uchwala 

§1 

Zaopiniować projekt zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki 90 zgodnie ze 

stanowiskiem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§2 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący RJP nr 8 

 
Krzysztof Kraus 

 

Uchwałę podjęto 10 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się, 

w obecności 10 Radnych. 

  



Załącznik do Uchwały nr 170/2021 Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa z dn. 

20 kwietnia 2021 r. 

 

STANOWISKO RJP nr 8 

względem projektu zmiany organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki z dn. 01.04.2021 r. 

 

Po odbyciu konsultacji z Zarządami wspólnot mieszkaniowych oraz Zarządcą Nieruchomości 

przy ul. Obroki 90/90abc, 97/99, 101/103 Rada Jednostki Pomocniczej: 

I. opiniuje projekt pozytywnie w zakresie: 

1. likwidacji istniejącego przejścia dla pieszych przy ul. Obroki 90, 

2. organizacji nowego przejścia dla pieszych w sąsiedztwie XV Liceum 

Ogólnokształcącego im. rtma Witolda Pileckiego; 

II. wnosi, aby nowe przejście dla pieszych było: 

1. przejściem z sygnalizacją świetlną wymuszającą tym samym zatrzymanie się 

pojazdów poruszających się w rejonie przejścia z prędkością powyżej 

dopuszczalnej (analogicznie do przejścia dla pieszych z sygnalizacją wzdłuż 

ul. Witosa) lub 

2. wyniesionym przejściem dla pieszych; 

III. postuluje, aby w rejonie nowego przejścia dla pieszych: 

1. zamontowano jego dodatkowo oświetlenie, 

2. znaki dot. przejścia dla pieszych umieszczone zostały na tablicach 

odblaskowych, 

3. domalowane zostało oznakowanie poziome „Uwaga, Szkoła!” oraz dot. 

ograniczenia prędkości do 30 kmh, 

4. ustawione zostały oznakowanie pionowe informujące o miejscu przechodzenia 

przez jezdnię młodzieży szkolnej; 

5. ustawione zostały barierki ochronne wzdłuż chodnika na wysokości ul. Obroki 

90 zachodzące łukiem, jednym przęsłem za naroże budynku od strony 

ogródków działkowych. 

  



Uzasadnienie 

 

Na skutek przeprowadzonych z Zarządami wspólnot mieszkaniowych oraz Zarządcą 

Nieruchomości przy ul. Obroki 90/90abc, 97/99, 101/103 konsultacji Rada Jednostki 

Pomocniczej opiniuje zaproponowany przez Wydział Transportu UM Katowice projekt zmian 

organizacji ruchu w rejonie ul. Obroki 90 zgodnie ze Stanowiskiem przyjętym w niniejszej 

uchwale. 

 

Ponadto, Rada podtrzymuje, że tam, gdzie jest to możliwe, należy realizować przejścia dla 

pieszych z azylem bezpieczeństwa dla pieszych w postaci wysepek rozdzielających pasy ruchu. 

Jednakże przedmiotowy projekt zmiany organizacji ruchu z zastosowanym azylem dla pieszych 

wymuszałby wejście na teren niebędący w zarządzie miasta, co nie jest możliwe. Ponadto w 

opinii Mieszkańców mogłoby to skutkować zwiększeniem zagrożenia dla Mieszkańców 

nieruchomości nr 90 – podobnie jak zagrożeniem byłaby zmiana promienia skrętu i jego 

wypłaszczenie. 

 

Stąd Rada po konsultacji z Zarządami i Zarządcą proponuje zastosowanie rozwiązań 

wskazanych w uchwale. 

 


