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Krzyszto f Kraus , 2019-05-23

INNE PISMO

Interpelacja nr 23/2019 ws. stanu traktu pieszego od ul. Obroki do ul. Wiśniowej

W załączeniu przedkładam Interpelację nr 23/2019 ws. stanu traktu pieszego od ul. Obroki do ul. Wiśniowej.

Z poważaniem

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).
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  Krzysztof Kraus 

  Radny Rady Miasta Katowice 
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Katowice, dn. 23 maja 2019 r.   

 

 

Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

 

 

INTERPELACJA nr 23/2019 

ws. stanu traktu pieszego od ul. Obroki do ul. Wiśniowej 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie stanu traktu pieszego od ul. Obroki do ul. Wiśniowej. 

Kontynuując wcześniej prowadzone działania moje i Rady Jednostki Pomocniczej 

nr 8 Osiedle Witosa, na podstawie licznych zgłoszeń mieszkańców dzielnicy, 

ponownie zgłaszam konieczność wyegzekwowania przez Miasto Katowice od 

zarządcy terenu utrzymywania traktu pieszego od ul. Obroki (na wysokości posesji nr 

43) do ul. Wiśniowej (skrzyżowanie ulic Obroki / Wiśniowa / Pukowca / Kossutha) 

w należytym porządku, zwłaszcza w zakresie jego dostosowania do możliwości 

poruszania się pieszych bez względu na warunki atmosferyczne czy porę roku. 

Teren po opadach deszczu jest zalany, brak chodnika uniemożliwia przejście, a 

nadmienić należy, że istniejąca ścieżka jest elementem naturalnego i często 

uczęszczanego traktu pieszego łączącego Osiedle Witosa z Załężem i dalej – Os. 

Tysiąclecia. 

Poniżej zamieszczam materiał zdjęciowy nadesłany przez mieszkańców przy okazji 

jednego ze zgłoszeń powyższej sprawy. 



  Krzysztof Kraus 

  Radny Rady Miasta Katowice 

KRZYSZTOF KRAUS | +48 502 313 401 | krzysztof.kraus86@gmail.com 

 

 

 

Uprzejmie proszę o podjęcie interwencji w sprawie oraz poinformowanie mnie 

o podjętych działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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