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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

 

INTERPELACJA nr 96/2020 

ws. sytuacji w sąsiedztwie budowy w rejonie ul. Bardowskiego 1 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie sytuacji w sąsiedztwie budowy w rejonie ul. Bardowskiego 1. 

Od dłuższego czasu Mieszkańcy okolicy ul. Bardowskiego, przy której prowadzone są 

prace budowlane w związku z realizacją nowej inwestycji mieszkaniowej, skarżą się 

na liczne dogodności związane z prowadzonymi pracami. Z perspektywy i przy 

możliwościach czy to Radnego Rady Miasta, czy Rady dzielnicy, nie sposób 

zweryfikować skali i częstotliwości występujących uciążliwości. Możliwe jest jednak 

przeprowadzenie działań przez służby miejskie. 

Do najczęstszych i najbardziej uciążliwych niedogodności należą: 

1/ zajmowanie pasa ruchu na ul. Bardowskiego (po wschodniej i północno-

wschodniej stronie ulicy, w zależności od odcinka drogi); 

2/ uniemożliwianie przejścia pieszym poruszającym się przepisowo po chodnikach 

ze względu na zastawienie traktów pieszych przez pojazdy; 

3/ parkowanie pojazdów budowy na chodniku lub ścieżce rowerowej przy ul. Rataja; 

4/ zastawianie kontenerów na śmieci i altany na odpady wielkogabarytowe 

w praktyce uniemożliwiające korzystanie z nich; 

5/ zastawianie wyjazdu z posesji przy nieruchomościach mieszkalnych 

jednorodzinnych skutkujące niemożnością wyjazdu pojazdów. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji, w tym: 

1/ sprawdzenie, czy prowadzący budowę posiada zgodę na trwałe lub doraźne 

zajmowanie pasa ruchu; 
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2/ kierowanie rutynowych patroli Straży Miejskiej, codziennie w kilkudniowej 

perspektywie, celem monitoringu i ukarania winnych popełnienia ewentualnych 

wykroczeń wyżej opisanych  

oraz następnie poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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