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INTERPELACJA nr 75/2019 

ws. zwiększenia ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. 

Grabskiego na Osiedlu Witosa 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie zwiększenia ilości ogólnodostępnych miejsc parkingowych wzdłuż ul. 

Grabskiego na Osiedlu Witosa. 

Na terenie Osiedla Witosa wzdłuż ul. Grabskiego przy jej wschodniej krawędzi (na 

wysokości przystanku autobusowego Osiedle Witosa Centrum w stronę południową) 

znajduje się kilkumiejscowe stanowisko postoju taksówek. Zasadniczo jest ono 

niewykorzystywane, a jeśli już, to przez jeden pojazd. Jednocześnie na Osiedlu 

Witosa permanentnie brakuje miejsc parkingowych – jako że osiedle projektowane 

było w czasach, gdy stosunek ilości samochodów do osób był zgoła odwrotny 

i raczej (proszę wybaczyć uproszczenie) jeden samochód przypadał na co 3 rodzinę, 

a nie trzy samochody na jedno gospodarstwo domowe. 

Z punktu widzenia interesów Mieszkańców pożądane jest ograniczenie strefy dla 

taksówek do 1 miejsca, a resztę zatoki przeznaczenie na ogólnodostępne miejsca 

parkingowe. 

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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