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Dane adresata

Kraus Krzyszto f

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji o raz w związku z pismem Zarządu Transportu
Metropo litalnego IK.4180.80.1.2020 uprzejmie informuję, że w zawiązku z planowanym uruchomieniem
między innymi dworca „Katowice Sądowa Dworzec”, aktualnie trwają prace nad pro jektem zmiany uchwały w
sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto  Katowice, ustalenia warunków i zasad korzystania oraz stawek opłat za korzystanie z tych obiektów. 

Uwzględniając warunki określone przez ZTM, w pro jekcie uchwały uwzględniony został także przystanek
„Katowice Osiedle Witosa Pętla 02” przy ul. Kwiatkowskiego. Pro jekt uchwały jako pro jekt aktu prawa
miejscowego podlegać będzie konsultacjom w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o
działalności pożytku publicznego i o  wo lontariacie (Dz. U. z 2019r. poz. 688 z późn. zm.). Wobec
powyższego pro jekt uchwały może zostać przedłożony Radzie Miasta najwcześniej w maju br.

Załączniki:

1. ZTM IK.4180.80.2020. PRZYSTANEK WITOSApdf(1).pdf

Do wiadomości:

1. Biuro  Rady Miasta Katowice ,
2. Wydział Organizacji i Zarządzania ,

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data
złożenia podpisu: 

2020-04-16T09:30:59.728+02:00

Po dpis e lekt ro niczny

T-III.0003.1.5.2020, T-III.KW-000106/20

[ePUAP] dotyczy: interpelacji nr 108/2020, RI-VIII/001558 ws. przystanku
autobusowego Osiedle Witosa Pętla

"Pismo ogolne (ePUAP).xml"
http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/24/4566/
System FINN 8 SQL
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Podpis 1

 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2020-04-16 09:30:59

PODPISUJĄCY

Adres (OID.2.5.4.16) Mły ńska 4, 40-098 Katowice, śląskie, Polska

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Numer (SERIALNUMBER)

Podmiot (CN) Waldemar Mieczy sław Bojarun

Imię (GIVENNAME) Waldemar Mieczy sław

Nazwisko (SURNAME) Bojarun

Numer sery jny  certy f ikatu: 509908444213518742812602896412648868033078480712
Algory tm podpisu: SHA256withRSA
Certy f ikat ważny  (od - do): 2019-10-05 07:00:00 - 2021-10-05 07:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalif ikowany

Identy f ikator organizacji (OID.2.5.4.97) VATPL-5260300517

Lista plików  podpisanych elektronicznie pow yższym podpisem:
Pism o ogolne (ePUAP).xm l

Firefox https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/2/1987876/weryfikacja.xml
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