
UCHWAŁA NR XXIV/306/2020 
RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI 

z dnia 24 czerwca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie nieprzenoszenia przystanku autobusowego „Czeladź Osiedle 
Borowa” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku 
o petycjach ( tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 870) 

Rada Miejska w Czeladzi uchwala: 

§ 1. 1.  Po rozpatrzeniu petycji w sprawie nieprzenoszenia przystanku autobusowego „Czeladź Osiedle 
Borowa”, Rada Miejska w Czeladzi uznaje petycję za bezzasadną. 

2. Uzasadnienie stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Czeladzi 

 
 

mgr Jolanta Moćko 
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Uzasadnienie

Lokalizacja przystanku „Czeladź Osiedle Borowa” bezpośrednio przed posesją Borowa 37 jest
problematyczna dla mieszkańców tej posesji, co wielokrotnie było zgłaszane do Urzędu Miasta, Zarządu
Transportu Metropolitalnego oraz Powiatowego Zarządu Dróg jako zarządcy drogi. Zatrzymujące się na
tym przystanku autobusy utrudniają wjazd na przedmiotową posesję. Podczas wizji lokalnej
przeprowadzonej w dniu 16.12.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji przystanku na tej ulicy,
przedstawiciele Urzędu Miasta Czeladź, Miejskiego Zarządu Gospodarki Komunalnej, Powiatowego
Zarządu Dróg, Zarządu Transportu Metropolitalnego, Komendy Powiatowej Policji stwierdzili, że
przeniesienie przystanku w kierunku posesji Borowa 33-35 jest konieczne i zwiększy bezpieczeństwo
drogowe dla mieszkańców ul. Borowej. Przystanek bowiem będzie znajdował się w większej odległości od
skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych i nie będzie utrudniał wjazdu na żadną z posesji.

Przeniesienie przystanku w okolice posesji Borowa 33 ma na celu przede wszystkim zwiększenie
bezpieczeństwa drogowego na ul. Borowej. Autobusy zatrzymujące się na przystanku nie będą już
ograniczały widoczności pojazdom wjeżdżającym na skrzyżowanie ul. Borowa i Aleja Róż. Dodatkowo,
zatrzymujące się autobusy nie będą zastawiały wjazdu na żadną posesję.
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