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Odpowiadając na interpelację Pana Radnego z dnia 08.09.2019 r. w sprawie zgłoszeń mieszkańców co do
uciążliwości prac na budowie na osiedlu Witosa w Katowicach uprzejmie informuję, iż z treścią ww. interpelacji
zapoznany został Komendant Miejski Po licji w Katowicach oraz Komendant Straży Miejskiej w Katowicach.
Z przekazanych wyjaśnień wynika, że strażnicy i po licjanci przeprowadzili rozmowę z kierownikiem budowy.
Podczas rozmowy kierownik budowy został zobowiązany do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w
zakresie blokowania chodników przez po jazdy pracowników budowy, każdorazowe usuwanie
zanieczyszczeń z jezdni pozostawione przez po jazdy wyjeżdżające z budowy, blokowania wjazdów do
posesji, a także przestrzegania ciszy nocnej. W trakcie rozmowy ustalono również, że nocne roboty
prowadzone były jedynie na początku prac budowlanych co wynikało  z procesu techno logicznego
związanego z wylewaniem fundamentowych powierzchni betonowych, a jego przerwanie mogłoby zagrozić
konstrukcji budynku, Obecnie nie są już prowadzone ani planowane prace na terenie budowy w porze nocnej.
Ponadto  informuję, że z przeprowadzonej przez Komendanta Miejskiego Po licji analizy zgłoszeń
odnotowanych w Systemach Informatycznych Po licji wynika, iż w okresie od dnia rozpoczęcia ww. budowy we
wrześniu 2018 r. do 15 września 2019 r. odnotowano 7 zgłoszeń dotyczących nieprawidłowego parkowania.
Tylko jedno zgłoszenie zostało  potwierdzone przez interweniujących funkcjonariuszy Po licji. Ponadto
po licjanci odnotowali 3 zgłoszenia związane z posto jem po jazdu w miejscu wjazd i wyjazd z posesji, jedno z
nich zostało  potwierdzone. W zakresie zanieczyszczenia jezdni przez po jazd z budowy po licjanci odnotowali
2 zgłoszenia. Żadne z nich nie zostało  potwierdzone. Ponadto  Po licja odnotowała 5 zgłoszeń w przedmiocie
głośnych robót prowadzonych w porze nocnej. Interwencje te nie zostały potwierdzone. 

Uwzględniając zasygnalizowany przez Pana Radnego w interpelacji problem, ww. rejon pozostawał będzie w
szczególnym zainteresowaniu po licjantów oraz strażników miejskich. 
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Z poważaniem
Janusz Waląg
Sekretarz Miasta Katowice

Do wiadomości:
1.Biuro  Rady Miasta
2 Wydz. OZ
3. aa
Prowadzący sprawę M.Winkler/Wydz. Zarządzania Kryzysowego
Tel. 32-705-47-33

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data
złożenia podpisu: 

2019-09-30T13:29:41.275+02:00
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Podpis 1

 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2019-09-30 13:29:41

PODPISUJĄCY

Adres (OID.2.5.4.16) Młyńska 4, 40-098 Katowice, śląskie, Polska

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Podmiot (CN) Janusz Stanisław Waląg

Imię (GIVENNAME) Janusz Stanisław

Nazwisko (SURNAME) Waląg

Numer seryjny certyfikatu: 680332040213786707199211407261750962504385182998
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2017-11-27 07:00:00 - 2019-11-27 07:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Numer (SERIALNUMBER) Nr wpisu: 6

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogolne (ePUAP).xml
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