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Grupa Mieszkańców  
Inicjatywa Mieszkańców Osiedla Kokociniec  w Katowicach    
Dzielnica Panewniki-Ligota  
https://www.facebook.com/inicjatywamieszkancowosiedlakokociniec 
reprezentowana przez: 
 

[PETYCJA] 
W sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa dzieci i ich 
opiekunów, korzystających z drogi w przy ul. Józefa Płochy, prowadzącej do 
budynków szkoły i przedszkola, oraz modernizację chodników prowadzących do tej 
drogi na osiedlu Kokociniec od ul. Kruczej i Kijowskiej. 

https://www.facebook.com/inicjatywamieszkancowosiedlakokociniec
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     Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa  

Adres: ul. Młyńska 4, 43-098 Katowice 

Katowicki Holding Węglowy SA 

Adres: ul. Damrota 16, 40-022 Katowice 

 

PETYCJA 
w sprawie podjęcia działań zmierzających do: 

poprawy bezpieczeństwa dzieci i ich opiekunów, korzystających z drogi przy 
ul. Józefa Płochy, prowadzącej do budynków szkoły i przedszkola, w tym 

modernizacji chodników prowadzących do tej drogi na osiedlu Kokociniec 
od ul. Kruczej i Kijowskiej. 

 

My, mieszkańcy osiedla Kokociniec zwracamy się do Pana Prezydenta, oraz zarządcy drogi 

z apelem o pomoc w kompleksowym uporządkowaniu i oznakowaniu drogi przy ul. Józefa 

Płochy w Katowicach, z uwzględnieniem chodników prowadzących do tej drogi przez Osiedle 

Kokociniec, od strony ulic Kruczej i Kijowskiej.  

Wyżej wymieniona droga jest ważnym szlakiem, którym dzieci i ich opiekunowie 

przemieszczają się w kierunku Szkoły Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. 

Komisji Edukacji Narodowej, mieszczącej się przy ul. Zielonej 5, oraz Miejskiego Przedszkola 

nr 99 mieszczącego się przy ul. Józefa Płochy 6. 

Szczególną wagę w naszej petycji przywiązujemy do kwestii zwiększenia bezpieczeństwa, 

poprzez oznakowanie informujące, że droga ta jest uczęszczana przez dzieci zmierzające do 

szkoły i przedszkola, a także przez wytyczenie i oznakowanie dodatkowych przejść przez jezdnię 

oraz zastosowanie innych rozwiązań z zakresu inżynierii drogowej (jak sygnalizacja świetlna, 

progi zwalniające, szykany, itp.). 

Ulica Płochy jest drogą dwukierunkową. Ze względu na niedostatek miejsc parkingowych w tej 

okolicy, mieszkańcy osiedla parkują samochody na jednym z pasów ruchu. Stwarza to 

dodatkowe niebezpieczeństwo, gdyż ogranicza widoczność zarówno kierowcom jak 

i poruszającym się pieszo mieszkańcom. Co więcej, chodniki i istniejące trakty dla pieszych (od 

ul. Kruczej i Kijowskiej), którymi przemieszczają się dzieci, są zniszczone, spękane i posiadają 

znaczące ubytki w nawierzchni. W kilku przypadkach natomiast, z powodu zarośnięcia trawą 

i degradacji, kończą się kilka metrów od ulicy, z którą nie mają utwardzonego połączenia. 

Kolejnym ważnym argumentem, przemawiającym za naszą inicjatywą jest fakt, że osoby 

starsze i ogół mieszkańców osiedla, tj. budynków przy ul. J. Płochy, Kijowskiej, Kruczej i Małej, 

przemieszcza się tą drogą, lub przekracza ją, udając się w kierunku przychodni zdrowia, apteki, 

sklepów, placów zabaw, boisk, i innych miejsc użyteczności publicznej.  
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Nasza petycja jest dodatkowo motywowana faktem, że natężenie ruchu kołowego na 

przedmiotowym odcinku jezdni ogromnie nasila się w godzinach od 7:00 do 9:00 oraz od 15:00 

do 17:00, czyli w godzinach kiedy dzieci idą do lub wracają ze szkoły i przedszkola. Istniejące 

oznakowanie „strefa zamieszkania” wydaje się być zupełnie niezauważane przez kierowców, 

z których większość skraca sobie drogę pomiędzy ulicą Ligocką a Panewnicką, korzystając z 

ulicy Hadyny i naszej lokalnej osiedlowej jezdni przy ul. Płochy. Brak chodnika, oznakowania 

pionowego i przejść dla pieszych sprawia, że wszyscy nasi mieszkańcy narażeni są na ryzyko 

potrącenia przez rozpędzone samochody. Duże natężenie ruchu powoduje także uciążliwy 

hałas, szczególnie dotkliwy dla mieszkańców budynków sąsiadujących z odcinkiem ulicy 

Płochy, łączącym ulicę Kruczą z ulicą Kijowską. 

Jesteśmy przekonani, że zarządcy i/lub właściciele wyżej wskazanych terenów, za inspiracją 

i z merytorycznym wsparciem Władz Miasta oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 

Miejskiej Policji, staną na wysokości zadania i przychylając się do petycji Mieszkańców Osiedla 

Kokociniec dołożą wszelkich starań aby zwiększyć bezpieczeństwo w tej okolicy.  

Mamy nadzieję, że wesprą Państwo nasze wysiłki, i ukierunkują wspólne działania mające na 

celu dobro i bezpieczeństwo lokalnej społeczności. Ze swej strony wyrażamy gotowość udziału 

w spotkaniach i konsultacjach społecznych, mających na celu wypracowanie możliwie 

najlepszych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w omawianym zakresie. 

Korespondencję dotyczącą niniejszej petycji prosimy kierować do niżej wymienionych osób 

reprezentujących społeczność Mieszkańców os. Kokociniec: 

1. Sylwia Bacia, ul. ……, tel.  

2. Włodzimierz Zielosko, Przewodniczący Rady Osiedla Kokociniec SM Górnik, 

40-754 Katowice, ul. Kijowska 51/58 tel.  

       .........…………………….………………………..…………. 
       Podpisy osób reprezentujących społeczność 

Załączniki :  

1. Podpisy mieszkańców ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu zamieszkania – ZAŁ. 1 

2. Zdjęcia drogi i chodników ul. Józefa Płochy KATOWICE (od ul. Kijowskie do Kruczej) – ZAŁ.2 

3. Mapka ul. Józefa Płochy KATOWICE– ZAŁ. 3 

Otrzymują: 

• Prezydent M. Katowice, KHW,  Katowicki Holding Węglowy SA,  

• d/w - Wydział Ruchu Drogowego KMP KATOWICE, ŚDSM 

• a/a 


