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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 65/2019 

ws. zgłoszeń Mieszkańców co do uciążliwości prac na budowie na Osiedlu Witosa 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie zgłoszeń Mieszkańców co do uciążliwości prac na budowie na Osiedlu 

Witosa. 

Mieszkańcy nieruchomości przy ul. Bardowskiego na Osiedlu Witosa nie pierwszy raz 

skarżą się na niedogodności związane z realizowaną w okolicy budową budynków 

wielorodzinnych. 

Zdaniem Mieszkańców w sposób szczególny uciążliwe jest: 

1/ parkowanie samochodów pracowników oraz pojazdów budowy na chodniku po 

północnej stronie ul. Bardowskiego bez zachowania 1,5-metrowej przestrzeni dla 

próbujących poruszać się po chodniku pieszych; 

2/ zastawianie wjazdów i wejść do nieruchomości jednorodzinnych po południowej 

stronie ul. Bardowskiego; 

3/ prowadzenie głośnych i uciążliwych prac w porze nocnej; 

4/ zabrudzanie jezdni błotem na skutek wyjazdu ciężkiego sprzętu. 

Wszyscy zgadzamy się co do tego, że Miasto i jego osiedla mają prawo a nawet 

powinny się rozwijać. Proces ten jednak nie może rażąco wpływać na obniżenie 

komfortu życia czy poczucia bezpieczeństwa obecnych Mieszkańców, już 

zasiedlających istniejące nieruchomości. Tak właśnie czuje się przynajmniej część 

Mieszkańców rejonu ul. Bardowskiego. 

Zgłoszeń w przedstawionej powyżej materii odebrałem w ciągu minionych kilku 

miesięcy sporo. Niemożliwe jest jednak w pojedynkę rozeznanie sprawy co do skali 

zjawiska i jego uciążliwości. Miasto posiada jednak narzędzia pozwalające na 

weryfikację tej i podobnych sytuacji. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji przez stosowne 

służby celem weryfikacji zgłoszonych zjawisk a w przypadku stwierdzenia  
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nieprawidłowości wdrożenie przewidzianych prawem czynności oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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