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WNIOSEK O ZMIANĘ ORGANIZACJI RUCHU I ORGANIZACJI PRZEJŚĆ DLA 

PIESZYCH W UL. KOMBATANTÓW NA ODCINKU OD UL. SZPITALNEJ DO UL. 

OGRODOWEJ.

W związku z licznymi uwagami mieszkańców Czeladzi zwracamy się z wnioskiem o 

utworzenie na odcinku ul. Kombatantów między ul. Szpitalna a ul. Ogrodową dodatkowego 

przejścia dla pieszych na działce 120/7 lub działce 117/8 k.m. 15. Alternatywnie jeżeli takie 

rozwiązanie będzie kolidować z zapisami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 

lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania 

na drogach - wnosimy o utworzenia na ww. odcinku tzw. „strefy zamieszkania” 

wyznaczonej znakami D-40 oraz D-41.

UZASADNIENIE

Na wymienionym odcinku drogi funkcjonuje kilka „dzikich” przejść dla pieszych tzn. 

do krawędzi jezdni doprowadzone są chodniki, jednak na jezdni nie wyznaczono przejść 

dla pieszych. Dwa istniejące przejścia dla pieszych zlokalizowane są przy ul. Szpitalnej i 

Ogrodowej (w odległości około 130 metrów). Jednak nie uwzględniają one faktycznych 

realiów korzystania przez mieszkańców z ww. strefy. 

W miejscu postulowanego nowego przejścia dla pieszych odbywa się główny 

przepływ osób pomiędzy zlokalizowanym tam sklepem MILA i przystankiem autobusowym 

Czeladź Stare Miasto, a osiedlem Ogrodowa-Szpitalna i jednocześnie pasażem 

handlowym. Samo istnienie chodników doprowadzających do jezdni daje przekonanie o 

istnieniu w tym miejscu przejść. Ponadto w przypadku realizacji nowego przejścia dla 

pieszych, które skanalizuje ruch w tej strefie konieczne byłoby wykonanie obniżeń 

krawężników w celu możliwości pokonywania tego przejścia przez wszelkiego rodzaju 



wózki.

Z ww. wnioskiem zwraca się do nas jako do radnych bardzo liczna grupa 

mieszkańców funkcjonujących w obrębie osiedla Ogrodowa-Szpitalna. Dodatkową 

motywacją jest fakt, iż od pewnego czasu służby porządkowe stosują mandaty w 

przypadku zatrzymania osób przekraczających ulice z wykorzystaniem „dzikich” przejść. 

Wzbudza to wśród mieszkańców duże niezadowolenie.

W przypadku gdyby ww. rozwiązanie kolidowało z zapisami Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach zwracamy się z wnioskiem o 

utworzenie tzw. strefy zamieszkania na odcinku ul. Kombatantów od ul. Szpitalnej do ul. 

Ogrodowej i wyznaczenie jej znakami D-40 oraz D-41. Takie rozwiązanie wprowadzi 

możliwość poruszania się mieszkańców po drodze i ich pierwszeństwa przed pojazdami, w 

związku z czym „uruchomione” zostaną wszystkie „dzikie” przejścia co również wpłynie na 

realizacje postulatów mieszkańców. Wprowadzone też będą inne ograniczenia dla 

pojazdów wpływające na poprawę bezpieczeństwa przechodniów, w tym ograniczenie 

prędkości.

W załączeniu schemat ewentualnego przejścia dla pieszych lub oznaczenie strefy 

zamieszkania.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę organizacji ruchu w 2016 poprzez 

wytyczenie nowego przejścia dla pieszych lub stworzenie strefy zamieszkania.
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