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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 86/2019 

ws. funkcjonowania altany śmietnikowej przy ul. Obroki (posesja nr 43-47/47abc) 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie funkcjonowania altany śmietnikowej przy ul. Obroki (posesja nr 43-

47/47abc). 

Zlokalizowana w rejonie ul. Obroki pomiędzy nieruchomościami o nrach 43 

(nieruchomość w zarządzie spółki Katowickie TBS sp. z o.o.) i 47/47abc (bloki 

mieszkalne w zasobie SM „Załęska Hałda) od dłuższego czasu jest źródłem 

uciążliwości i zagrożeń dla korzystających z niej Mieszkańców. Uciążliwości 

i zagrożenia związane są zwłaszcza z użytkowaniem altany – wbrew jej 

przeznaczeniu – przez osoby dotknięte kryzysem bezdomności, które, 

niejednokrotnie będąc pod wpływem środków odurzających, w altanie śpią, 

załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne (w tym defekują), oddają się innym 

czynnościom nieobyczajnym. Nadto zalegające, ze względu na przepełnienie 

niewielkich pojemników, w i przy altanie śmieci często są rozrzucane wokół, psując 

estetykę miejsca, stając się także – w przypadku rozrzucania resztek jedzenia – 

pożywką dla zdziczałej i dzikiej zwierzyny. 

Sprawa wymaga interwencji w trybie pilnym, przy skoordynowaniu działań z 

zarządcami obu nieruchomości – w tym ustawienia przez spółkę MPGK 

półpodziemnych pojemników na odpady segregowane celem utrudnienia ich 

wydobywania z kontenerów i rozrzucania. Rozważyć należy także likwidację altany 

i zmianę sposobu gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie pilnej interwencji oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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