
 

 

 

 

 
 

 

  Katowice, dn. 30.10.2019 r. 

 

Dawid Kamiński 

Radni Rady Miasta Katowice 

Prezydent Miasta Katowice 
za pośrednictwem 
Przewodniczącego  
Rady Miasta Katowice 

 

INTERPELACJA  

 

w sprawie: modernizacji targowisk zarządzanych przez Zakład Targowisk Miejskich. 

 

          Na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku ze zgłoszeniami 

mieszkańców Katowic składam interpelację w sprawie modernizacji targowisk zarządzanych przez Zakład 

Targowisk Miejskich. Obecny stan targowisk miejskich pod względem wizualnym jest wysoce 

nieestetyczny - przejścia między straganami są wąskie, same stragany są zbudowane ze starej i brzydkiej 

blachy falistej. Są one po prostu przestarzałymi obiektami. Modernizacja targowisk polegałaby na : 

- budowie nowych straganów, które zaopatrzone byłyby w system ogrzewania i klimatyzację oraz 

oświetlenie LED i instalacje fotowoltaiczne; utworzenie stref gastronomicznych na terenie wybranych 

targowisk np. na Placu Miarki; modernizację terenu utwardzonego targowisk; modernizację oświetlenia; 

wprowadzenie elementów małej architektury oraz zieleni urządzonej; usytuowanie stacji rowerów 

miejskich wraz z rowerami cargo; uwzględnienie przystanków autobusowo i tramwajowych w pobliżu 

targowisk tak, aby zminimalizować ruch samochodowych; zapewnienie dostępności do targowisk dla 

osób niepełnosprawnych np. poprzez stosowanie podjazdów o niskim nachyleniu oraz brak krawężników; 

zainstalowanie kamer KISMIA celem poprawy bezpieczeństwa. Miejskie targowiska mogą być bardzo 

ciekawymi punktami na mapie Miasta Katowice. Niestety obecne targowiska nie spełniają swojej roli. 

Rewitalizacja/modernizacja tych miejsc może je zdecydowanie ożywić z korzyścią dla Miasta i 

mieszkańców oraz przedsiębiorców.  

          W imieniu swoim oraz mieszkańców Katowic zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie 

interpelacji.                                                                                                                

                                                                                                                 Z poważaniem        

                                                                                                                                   Dawid Kamiński                                                                                                                             
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