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INTERPELACJA nr 110/2020 

ws. oznakowania pionowego w rejonie ul. Witosa/Sławka/Szwana w Osiedlu Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie oznakowania pionowego w rejonie ul. Witosa/Sławka/Szwana w Osiedlu 

Witosa. 

Po silnym wietrze oznakowanie pionowe w rejonie ulic Witosa/Sławka/Szwana ulega 

często przekrzywieniu lub odwróceniu, przez co nie spełnia swojej roli. Rzecz dotyczy 

znaków informacyjnych D-6 („Przejście dla pieszych”) umieszczonych wzdłuż ul. 

Witosa po północnej stronie „ronda” kończącego wylot ul. Dulęby do drogi głównej 

oraz dwu luster komunikacyjnych U-18A umieszczonych przy wyjeździe ze strefy 

zamieszkania przy Osiedlu Różanym do ul. Sławka. Lustra komunikacyjne przy 

wyjazdach z Osiedla Różanego są często jedynym sposobem umożliwiającym 

dostrzeżenie pojazdu poruszającego się po ul. Sławka (ze względu na możliwość 

parkowania pojazdów wzdłuż ulicy jest to utrudnione).  

Posadowienie oznakowania – w obu przypadkach – wymaga wzmocnienia albo 

dodatkową podporą, albo w inny możliwy sposób.  

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji w sprawie oraz 

poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. Ze względu na 

trwającą obecnie sytuację epidemiczną i możliwe w związku z tym utrudnienia w 

pełnej pracy służb miejskich zgłoszenie proszę traktować jako do rozpatrzenia przy 

okazji innych prac służb w ww. terenie. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
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