
UCHWAŁA nr 200/2022 

Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa 

z dnia 08 lutego 2022 r. 

 

w sprawie: wystąpienia do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o wykonanie 

bezpiecznego przejścia dla pieszych w ciągu ul. Obroki 

 

Na podstawie § 8 ust. 1 pkt 6 Statutu Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa, 

Rada Dzielnicy 

uchwala 

§1 

Wystąpić do Prezydenta Miasta Katowice z wnioskiem o wykonanie bezpiecznego przejścia 

dla pieszych w ciągu ul. Obroki. 

§2 

Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Zarządu. 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa 

 
Krzysztof Kraus 

 

Uchwałę podjęto 8 głosami za, przy 0 głosach przeciw, 0 głosach wstrzymujących się, 

w obecności 8 Radnych. 

  



Załącznik do Uchwały nr 200/2022 Rady Dzielnicy nr 8 Osiedle Witosa z dn. 08 lutego 

2022 r. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Ponownego rozpatrzenia wymaga kwestia zwiększenia bezpieczeństwa pieszych na ul. Obroki 

– w sposób szczególny pieszych poruszających się w rejonie tzw. wysokich numerów przy ul. 

Obroki (posesje nr 81/83, 82-86, 90-90abc, 97-99, 101-103). Mimo zastosowania tam znaków 

ograniczających prędkość do 30 kmh, zagrożenie jest wciąż spore. 

 

Ulica Obroki pełni obecnie rolę ulicy dojazdowej dla: biurowców na granicy Katowic 

i Chorzowa, hal targowych, bazy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, 

obiektów przemysłowych zlokalizowanych przy Drodze do MPGK i innych. Generuje to spory 

ruch pojazdów oraz w jego konsekwencji uciążliwości i zagrożenie dla pieszych.  

 

Dotychczas Miejski Zarząd Ulic i Mostów wraz z Wydziałem Transportu UM Katowice 

zaproponował i wdrożył kilka rozwiązań, które w pewnym stopniu wpłynęły pozytywnie na 

sytuację. 

 

Jednakże Mieszkańcy wciąż oczekują podjęcia kolejnych działań: likwidacji istniejącego 

przejścia oraz stworzenia w zamian za nie nowego, kilkadziesiąt metrów bliżej wejścia na teren 

szkoły. Nowe przejście powinno być doświetlone dodatkowymi latarniami, opatrzone znakami 

na tablicach odblaskowych. Ponadto Mieszkańcy artykułują słuszne w opinii Rady oczekiwanie 

co do stworzenia przejścia wyniesionego albo z sygnalizacją świetlną. 

 

Postulaty Mieszkańców w bezpośredni sposób mają na celu doprowadzenie do powstania 

bezpiecznego przejścia dla pieszych w miejscu ich zamieszkania i codziennego poruszania się 

po i z wykorzystaniem ciągów pieszych wzdłuż ul. Obroki. 

 


