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brak odpowiedzi/propozycji/pomysłu/opinii 



  

Rozmowy o Księżu – organizacja ruchu drogowego 

 

52% 
48% 

Tak (69) Nie (64) 
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78% 

22% 

Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem  
organizacji ruchu drogowego na ulicy 

Rybnickiej/Czechowickiej? 

Tak (104) Nie (29) 
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88% 

12% 

Jak na pytanie o organizację  
ruchu drogowego przy  

ul. Rybnickiej / Czechowickiej 
odpowiadali mieszkańcy  

tych ulic 

za utrzymaniem organizacji ruchu (61) 
przeciw utrzymaniu organizacji ruchu (8) 

64% 

36% 

Jak na pytanie o organizację ruchu drogowego 
przy ul. Rybnickiej / Czechowickiej odpowiadali 

pozostali mieszkańcy osiedla. 

za utrzymaniem organizacji ruchu (41) 
przeciw utrzymaniu organizacji ruchu (23) 
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Lp. PROPOZYCJE   MIESZKAŃCÓW 

1 budowa progów zwalniających na różnych ulicach – 32 osoby (szczegóły w kolejnych slajdach) 

2  wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rybnickiej – 19 osób 

3  przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Rybnickiej – 18 osób 

4  usunięcie nakazu jazdy prosto/w prawo na ul. Opolskiej na wys. ul. Siemianowickiej – 13 osób 

5  utworzenie strefy zamieszkania na ul.: Popielskiego, Myszkowskiej, Kochłowickiej znak D-40 – 6 osób 

6  wydłużenie/wprowadzenie na stałe zielonej strzałki w prawo z ul. Świątnickiej w ul. Opolską – 6 osób  

7  instalacja szykan/mijanki na ul. Rybnickiej – 6 osób 

8  likwidacja słupków na chodniku naprzeciwko apteki przy skrzyżowaniu ul. Katowickiej/Chorzowskiej  – 5 osób 

9  umieszczenie słupków uniemożliwiających parkowanie na chodnikach przy ul. Rybnickiej – 5 osób 

10  zakaz parkowania na całej długości ul. Rybnickiej – 5 osób 

11 

 ruch jednokierunkowy na ul. Myszkowskiej w kierunku od ul. Popielskiego do ul. Opolskiej 

wraz z jednoczesnym ruchem jednokierunkowym w kierunku od ul. Kochłowickiej do ul. Myszkowskiej 

– 4 osoby 

12  budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolska/Tyska/Brochowska – 3 osoby 

13  budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolska/Pszczyńskiej – 2 osoby 

14 

wprowadzenie drogi jednokierunkowej na ul. Rybnickiej oraz na odcinku ul. Świątnickiej  

(od ul. Opolskie do Księskiej) oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Pszczyńskiej  

(od ul. Opolskiej do ul. Wadowickiej)  – 2 osoby 

15 oznakowanie wszystkich dróg wewnętrznych i stref ruchu na Księżu – 2 osoby 

16 
wprowadzenie oznaczenie „nie dotyczy rowerów” na wszystkich drogach jednokierunkowych  

– 2 osoby 

17 budowa progów zwalniających na różnych ulicach – 32 osoby (szczegóły w kolejnych slajdach) 
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Lp. 

Lokalizacja progu 

zwalniającego 

(ulica) 

Ilość 

głosów 

1 Rybnicka 6 

2 Gliwicka 6 

3 Księska 5 

4 Pszczyńska 4 

5 Chorzowska 2 

6 Raciborska 2 

7 Cieszyńska 2 

8 Świątnicka 1 

9 Bytomska 1 

10 Głubczycka 1 

11 Popielskiego 1 

12 Starodworska 1 
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Lp. Inne pojedyncze propozycje 

1 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Opolska / Rybnicka  

2 Lewo i prawoskręty na ul. Opolskiej mające na celu udrażnianie ruchu na tej ulicy 

3 Ruch jednokierunkowy na ul. Popielskiego 

4 Umożliwienie parkowania na ul. Katowickiej i ul. Chorzowskiej, tylko po jednej stronie 

5 Wyznaczenie/utwardzenie miejsc parkingowych na ul. Chorzowskiej 

6 Budowa przejść dla pieszych na ul. Rybnickiej 

7 Wprowadzenie zakazu wjazdu ciężarówek na osiedle 

8 Wydłużenie godzin obowiązywania zakazu wjazdu w ul. Rybnicką przy strzelnicy, w godz. 6-10 

9 Utworzenie lewoskrętu z ul. Opolskiej w ul. Światnicką/ul. Tarnnogórską 

10 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Bytomskiej, od ul. Opolskiej do szkoły  

11 Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Księskiej i ul. Starodworskiej 

12 Instalacja szykan na ul. Głubczyckiej, ul. Bytomskiej, ul. Księskiej i ul. Starodworskiej 

13 Wprowadzenie zakazu skrętu w lewo z ul Opolskiej w ul. Rybnicką 

14 Wydzielenie pasa ruchu dla pieszych przy ul. Popielskiego 

15 Ograniczenie prędkości z 30 km/h na 20 km/h na ul. Rybnickiej 

16 Przywrócenie ruchu dwukierunkowego na ul. Rybnickiej z jednoczesnym zakazem postoju / 

parkowania od ul. Zabrzańskiej do ul. Opolskiej po obu stronach oraz zastosowaniem  

tzw. mijanek czyli zwężeń jezdni 

17 Wprowadzenie ograniczenia możliwości parkowania samochodów wzdłuż ul. Kochłowickiej 

18 Zmiana godzin obowiązywania zakazu wjazdu w ul. Rybnicką przy strzelnicy: całodobowo  

z wyjątkiem weekendów i świąt  



Lp. Inne pojedyncze propozycje 

19 Oznakowanie wszystkich dróg wewnętrznych i stref ruchu na Księżu - brak oznakowania powoduje 

wymuszanie pierwszeństwa  

20 Przejście dla pieszych na ul. Bytomskiej w okolicach wjazdu na teren SP 99 

21 Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na wszystkich ulicach osiedla  

22 Zakaz zatrzymywania się na ul. Bytomskiej, od szkoły do ul. Opolskiej  

23 Strefa zamieszkania na ul. Rybnickiej 

24 Miejsce postojowe przy ul. Bytomskiej przy szkole 

25 Jednokierunkowa ul. Czechowicka 

26 Miejsca postojowe na ul. Księskiej 

27 Zakaz wjazdu z ul. Opolskiej w ul. Myszkowską w godz. 6:00-9:00 

28 Jednokierunkowa ul. Księska 

29 Montaż lustra przy wyjeździe z ul. Krakowskiej 180 (dawna pralnia) 

30 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Rybnicka/ul. Opolska 

31 Wydzielenie pasa dla pieszych od ul. Zagłebiowskiej do estakady 

32 Utworzenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych w okolicach skrzyżowań 

Wodzisławska/Rybnicka, Pszczyńska/Czechowicka 

33 Zakaz zatrzymywania się na ul. Bytomskiej – od szkoły do ul. Opolskiej 

34 Jednokierunkowa ul. Bytomska od ul. Opolskiej do szkoły 

35 Wszystkie ulice dwukierunkowe 

36 Zakaz skrętu w lewo z ul. Opolskiej w ul. Rybnicką 

  
Rozmowy o Księżu – organizacja ruchu drogowego 

 



W analizie ankiet nie wpisano tzw. „zadań inwestycyjnych”, 

czyli m.in. działań obejmujących budowę/remont chodników, budowę/remont ulic, 

budowę rond, budowę ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych,  

przebudowę skrzyżowań, budowę oświetlenia ulic i chodników, itp. 
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Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom,  

którzy wzięli udział w konsultacjach. 


