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Dane nadawcy

Dane adresata

Urząd Miasta Kato wice
4 0 -0 9 8 Kato wice
Młyńska 4

Kraus Krzyszto f

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
W nawiązaniu do pro wadzo nej ko respo ndencji o raz w związku z pismem Zarządu Transpo rtu
Metro po litalnego IK.4 180 .80 .1.20 20 uprzejmie info rmuję, że w zawiązku z plano wanym urucho mieniem
między innymi dwo rca „Kato wice Sądo wa Dwo rzec”, aktualnie trwają prace nad pro jektem zmiany uchwały w
sprawie o kreślenia przystankó w ko munikacyjnych i dwo rcó w, któ rych właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Kato wice, ustalenia warunkó w i zasad ko rzystania o raz stawek o płat za ko rzystanie z tych o biektó w.
Uwzględniając warunki o kreślo ne przez ZTM, w pro jekcie uchwały uwzględnio ny zo stał także przystanek
„Kato wice Osiedle Wito sa Pętla 0 2” przy ul. Kwiatko wskiego . Pro jekt uchwały jako pro jekt aktu prawa
miejsco wego po dlegać będzie ko nsultacjo m w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 20 0 3r. o
działalno ści po żytku publicznego i o wo lo ntariacie (Dz. U. z 20 19 r. po z. 6 88 z pó źn. zm.). Wo bec
po wyższego pro jekt uchwały mo że zo stać przedło żo ny Radzie Miasta najwcześniej w maju br.
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Do wiado mo ści:
1. Biuro Rady Miasta Kato wice ,
2. Wydział Organizacji i Zarządzania ,
Do kument zo stał po dpisany, aby go zweryfiko wać należy użyć o pro gramo wania do weryfikacji po dpisu. Data
zło żenia po dpisu:
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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
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