Załącznik
do zarządzenia nr SP.0050.2.211.2012
z dnia 25 maja 2012 r.

Sprawozdanie z konsultacji społecznych
w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ulicach Kędzierzyńskiej i Dunajewskiego

W dniu 20 kwietnia 2012r. Prezydenta Miasta GraŜyna Dziedzic podjęła zarządzenie
nr SP.0050.2.162.2012 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia
ruchu jednokierunkowego na ul. Kędzierzyńskiej. Zarządzenie to powoływało do Ŝycia zespół
roboczy pod przewodnictwem Zastępcy Prezydenta Miasta Jacka Morka oraz wyznaczało terminy
realizacji kolejnych działań. Jako termin konsultacji wyznaczony został okres od 2 do 16 maja br.
W zarządzeniu tym nalazł się równieŜ opis projektu rozwiązania zgłaszanych przez mieszkańców
problemów dotyczących ul. Kędzierzyńskiej i Dunajewskiego oraz jego wizualizacja.
Zgodnie z wymogami w dniu 25 kwietnia br. treść ww. zarządzenia wraz z informacją na
temat uczestnictwa w konsultacjach została opublikowana w lokalnym tygodniku społecznokulturalnym „Wiadomości Rudzkie” (Nr 17/1017 z dnia 25 kwietnia 2012r., str. 15).
W dniu rozpoczęcia konsultacji tj. 2 maja br. informacje te znalazły się równieŜ
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta oraz zostały wywieszone w gablocie informacyjnej
na parterze budynku A Urzędu. Dodatkowo kserokopie dokumentów do wydania zainteresowanym
stronom udostępnione zostały w Biurze Obsługi Mieszkańców.
W ciągu dwóch tygodni prowadzonych konsultacji do Urzędu Miasta nie zgłosiła się Ŝadna
osoba z zapytaniem dotyczącym przedmiotu konsultacji. Na podany adres e-mail równieŜ nie
wpłynęło Ŝadne zapytanie w tej sprawie.
Przed końcem konsultacji, w celu zwiększenia moŜliwości dotarcia do mieszkańców, za
pośrednictwem MPGM Sp. z o.o. rozwieszono informacje o spotkaniu kończącym konsultacje.
Ponadto dzięki uprzejmości proboszcza Parafii św. Józefa informacja o spotkaniu przekazywana była
równieŜ podczas naboŜeństw w dniu 13 maja br.

W dniu 16 maja 2012r. w Szkole Podstawowej nr 41 przy ul. Gierałtowskiego 15 odbyła się
ostatnia część konsultacji. Na spotkanie to przyszła grupa 34 mieszkańców. Urząd Miasta
reprezentowany był przez zespół roboczy któremu jednak w zastępstwie Przewodniczącego Zespołu
liderowała Prezydent Miasta. Ponadto w spotkaniu udział wzięli: Radna Rady Miasta Pani Ewa
Błąkała-Zawronek, przedstawiciel Policji Tomasz Parzonka oraz przedstawiciele StraŜy Miejskiej
i Wydziału Dróg i Mostów.
Zainteresowani mieszkańcy otrzymali mapę z opisem projektowanego rozwiązania.
Informacje te były równieŜ prezentowane za pośrednictwem rzutnika. Spotkanie rozpoczęła
Prezydent Miasta od przedstawienia istoty oraz powodów prowadzenia konsultacji społecznych.

Prezentacji i omówienia przedstawionej propozycji dokonali członkowie zespołu, pracownicy
Wydziału Dróg i Mostów. Następnie wywiązała się dyskusja podczas której głos zabierali wszyscy
uczestnicy spotkania. W trakcie rozmów pojawiło się wiele wątków z których wyróŜnić moŜna:
- progi zwalniające,
- prędkość pojazdów poruszających się drogami z ruchem jednokierunkowym,
- moŜliwość ograniczenia prędkości do 30 km/h,
- reorganizacja wyjazdu z ul. Torowej,
- problem jazdy pod górę w zimie na ul. Kędzierzyńskiej,
- organizacja dodatkowych parkingów,
- problem traktowania ul. Kędzierzyńskiej jako tranzytowej przez mieszkańców Zabrza,
- ukierunkowanie ruchu na ul. Ogrodowej,
- problem
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bezpieczeństwa pieszych w tym głównie dzieci,
- wprowadzenie strefy zamieszkania w rejonie konsultowanych ulic.

Trwająca ponad godziną dyskusja została zakończona głosowaniem nad przedstawionym
projektem. Mieszkańcy głosowali kolejno kaŜdy z trzech punktów.

Punkt 1. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Kędzierzyńskiej, na odcinku od
ul. Gierałtowskiego do ul. Czempiela, z kierunkiem ruchu od ul. Gierałtowskiego –
mieszkańcy przegłosowali (w liczbie głosów 18 do 10) wprowadzenie tego punktu
z zastrzeŜeniem, Ŝe z kierunkiem odwrotnym niŜ w projekcie tj. w dół ul. Kędzierzyńskiej
(w liczbie głosów 20 „za” oraz 1 „przeciw”),
Punkt 2. wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Dunajewskiego, z kierunkiem ruchu od
ul. Gierałtowskiego (z uwzględnieniem ruchu jednokierunkowego na odcinku ulicy
równoległym do ul. Gierałtowskiego) - mieszkańcy przegłosowali wprowadzenie tego
punktu z godnie z projektem (w liczbie głosów 23 „za” oraz 2 „przeciw”),
Punkt 3. uporządkowanie parkowania pojazdów na ul. Kędzierzyńskiej, tj. wprowadzenie pasa
postoju na południowej części jezdni - mieszkańcy odrzucili ten punkt projektu (w liczbie
głosów 4 „za” oraz 21 „przeciw”),

Dodatkowo z inicjatywy mieszkańców poddano pod głosowanie moŜliwość usytuowania na
ul. Kędzierzyńskiej progów zwalniających. W głosowaniu 26 osób opowiedziało się za tym pomysłem
i nie zgłaszano głosów sprzeciwu.

Na tym konsultacje zakończono.

Zastępca Prezydenta Miasta
Jacek Morek

