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Katowice, dn. 10 lutego 2020 r.   

 

 

Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 92/2020 

ws. stanu terenu pomiędzy ul. Obroki a blokami mieszkalnymi przy ul. Obroki 

47/47abc i 43 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie stanu terenu pomiędzy ul. Obroki a blokami mieszkalnymi przy ul. Obroki 

47/47abc i 43. 

Jak wyraźnie widać na dołączonej 

dokumentacji fotograficznej, położony 

między blokami przy ul. Obroki 47/47abc 

i Obroki 43 a ulicą Obroki teren zielony 

jest regularnie zaśmiecany. Zjawisko to 

jest powszechne i nagminne, a przy tym 

uciążliwe dla mieszkańców okolicznych 

terenów. Stanowi także skandaliczną 

wizytówkę dzielnicy – znajduje się przy 

jednej z ulic wjazdowych na teren 

dzielnicy (ul. Obroki). 

       

Prawdopodobnym źródłem śmieci jest 

niezamykana altana śmietnikowa 

(koczują w niej osoby bezdomne – co 

było już tematem wcześniejszej mojej 

interwencji) położona pomiędzy blokami, 

z której regularnie, nagminnie wywlekane 

są różnego rodzaju śmieci, w tym 

składowane w altanie odpady 

wielkogabarytowe oraz zużyta odzież. 

Odpady dosłownie „walają się” pomiędzy  
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drzewami. Zarządca terenu 

w niewystarczający (by nie użyć 

bardziej dosadnych określeń) dba 

o czystość terenu. Sytuacja jest na tyle 

powtarzalna a zarazem karygodna, że 

dla jej rozwiązania nie wystarczają 

doraźnie zgłaszane przez mieszkańców 

interwencje w ramach aplikacji 

NaprawmyTo.  

Problemem winny zająć się miejskie 

służby celem skutecznego wezwania zarządcy terenu do utrzymywania terenu 

w należytej czystości. 

Nadmieniam przy okazji, że zapewne problem charakteryzowałby się mniejszą skalą, 

gdyby dokonano bezzwłocznego zastąpienia altany pojemnikami półpodziemnymi – 

według moich informacji zarządcy bloków mieszkalnych porozumieli się już w tej 

sprawie, w związku z czym proszę o ustalenie w MPGK priorytetu dla tej konkretnej 

lokalizacji w kontekście posadowienia pojemników. 

 

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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