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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

 

INTERPELACJA nr 33/2019 

ws. pilnego przycięcia roślinności przy wylocie Ronda Aleksandry Śląskiej do ul. 

Witosa po stronie południowej w związku z koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa na nowo budowanej ścieżce rowerowej na Osiedlu Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie pilnego przycięcia roślinności przy wylocie Ronda Aleksandry Śląskiej do 

ul. Witosa po stronie południowej w związku z koniecznością zwiększenia 

bezpieczeństwa na nowo budowanej ścieżce rowerowej na Osiedlu Witosa. 

 

Wykonawca na zlecenie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów finalizuje budowę ścieżki 

rowerowej łączącej trasę rowerową 103 ze skrzyżowaniem ścieżek rowerowych  
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wzdłuż ul. Rataja i wzdłuż ul. Szwana. Mimo jeszcze nieskończonej inwestycji 

Mieszkańcy już teraz słusznie interweniują w sprawie sporego zagrożenia, jakim jest 

poprowadzenie przejazdu rowerowego w sąsiedztwie ronda. Szczególne zagrożenie 

tworzy porastająca obrzeże ronda gęsta roślinność (krzewy).  

    

Dla zwiększenia bezpieczeństwa (a raczej zapewnienia go w jakimkolwiek stopniu) 

na przejeździe rowerowym konieczne jest usunięcie na długości ok. 5-6 metrów 

krzewów – tak, by kierowcy poruszający się po rondzie i planujący zjazd po 

południowej stronie Ronda Aleksandry Śląskiej w ulicę Witosa mieli możliwość 

dostrzeżenia zbliżającego się po ścieżce do przejazdu rowerzysty. 
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Uprzejmie proszę o podjęcie pilnej interwencji w sprawie oraz poinformowanie mnie 

o podjętych działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  



Podpis 2

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).

Data i czas złożenia podpisu: 2019-06-18 01:36:01

PODPISUJĄCY

Nazwisko Kraus

Imię Krzysztof

Drugie imię Eugeniusz

ID konta ePUAP KrzysztofKraus

Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Unizeto Technologies S.A.

Organ poświadczający certyfikat (OU) Certum Certification Authority

Podmiot (CN) Certum Digital Identification CA SHA2

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogólne do urzędu - Pismo ogólne do urzędu.xml


