
  Krzysztof Kraus 

  Radny Rady Miasta Katowice 

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

Katowice, dn. 2 września 2019 r.   

 

 

Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 57/2019 

ws. konieczności doświetlenia przejścia dla pieszych przy przystanku Obroki Dulęby 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie konieczności doświetlenia przejścia dla pieszych przy przystanku Obroki 

Dulęby. 

Przejście dla pieszych przy przystanku Obroki Dulęby na terenie Osiedla Witosa 

położone jest przy ruchliwej ulicy Obroki. We wczesnych godzinach porannych 

odbywają się nią dostawy do hal targowych zlokalizowanych u końca ulicy Obroki, co 

w sezonie od jesieni do wiosny, gdy wschód Słońca następuje relatywnie później, 

generuje niebezpieczeństwo dla pieszych. Analogiczna sytuacja następuje 

wieczorem. Ulica Obroki jest także trasą dojazdową i wyjazdową dla wozów miejskiej 

spółki MPGK. 

Problem zauważyli również Mieszkańcy. Ich zdaniem, które podzielam oświetlenie 

uliczne, które już w tym miejscu istnieje, jest niewystarczające. W deszczowe dni i po 

zmroku piesi na przejściu są niewidoczni. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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