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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 111/2020 

ws. warunków na ul. Ossowskiego w sąsiedztwie budowy kompleksu biurowo-

handlowego przy ul. Kolońskiej 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie warunków na ul. Ossowskiego w sąsiedztwie budowy kompleksu biurowo-

handlowego przy ul. Kolońskiej. 

Przy ul. Kolońskiej trwa realizacja inwestycji biurowo-handlowej. Mieszkańcy ul. 

Ossowskiego już kilkakrotnie zwrócili się do mnie z prośbą o zainteresowanie 

sytuacją w rejonie budowy. Pojazdy (w tym ciężki sprzęt) dojeżdżają do budowy z 

wykorzystaniem ul. Ossowskiego; ulicą tą prowadzone są także dostawy materiałów 

budowlanych na budowę. 

Powyższa sytuacja wiążę się z dużymi niedogodnościami dla Mieszkańców oraz 

prowadzących działalność gospodarczą w tym rejonie. Mieszkańcy skarżą się na 

hałas, zabrudzenie ulicy skutkujące w konsekwencji sporym zapyleniem. Budowa 

nastręcza wielu kłopotów ludziom mieszkającym w tej okolicy od lat – czyli tym 

podmiotom, które są tam w myśl idei miasta zorientowanego na mieszkańców de 

facto gospodarzami miejsca. Zrozumiałe jest stawiane przez Mieszkańców pytanie, 

dlaczego wydano decyzję o wjeździe na budowę od strony ul. Ossowskiego, podczas 

gdy inwestycja de facto prowadzona jest przy ul. Kolońskiej, która także 

skomunikowana jest z autostradą A4 oraz ul. Bocheńskiego (a dalej do DTŚ). 

Przyłączenie się budowy do ul. Kolońskiej oszczędziłoby Mieszkańcom Osiedla 

Witosa codziennego przejazdu samochodów na budowę – i nie chodzi tu o pojazdy 

pracowników, ale dostawy materiałów budowlanych. Na ul. Ossowskiego znajdują 

się progi zwalniające, a nominalnie prawo wjazdu dla pojazdów ciężarowych jest 

tylko do wysokości wjazdu na teren bazy spedycyjnej. Zapewne wykonawca budowy 

posiada zezwolenie czasowe na dojazd do terenu budowy, lecz jest to przecież 

wyjątek, zresztą w związku z tym, co wyżej napisałem, niezrozumiały – nie sądzę, by 

konieczność dojazdu do terenu budowy od ul. Kolońskiej wiązała się np. z 
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nadkładaniem przez kierowców drogi. Zjazd z autostrady dla pojazdów jadących od 

strony Katowic z wykorzystaniem ul. Bocheńskiego byłby porównywalnej długości, a 

zjazd od strony Wrocławia również poprzez ul. Bocheńskiego też nie wiązałby się z 

jakąś drastyczną w skutkach koniecznością nadłożenia drogi. 

Występując tym pismem na prośbę i w imieniu Mieszkańców chcę także wyrazić 

oczekiwanie, iż konsekwencją tego swoistego „przetarcia szlaku” dla pojazdów 

ciężarowych nie będzie zmiana organizacji ruchu po zakończeniu budowy tak, by na 

stałe umożliwić od ul. Ossowskiego wjazd samochodów dostarczających towar na 

sprzedaż w budowanej w obrębie kompleksu nowej hali hurtowego handlu owocowo-

warzywnego. Chcę także przywołać fakt, iż niezgoda lokalnej społeczności na takie 

potencjalne przyszłościowe rozwiązanie została wyrażona w podjętej jednogłośnie 

Uchwale tutejszej Rady Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa (Uchwała nr 

108/2019 z dn. 17.09.2019 r. podjęta na 16. posiedzeniu Rady bieżącej kadencji). 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o: 

1/ podjęcie przez podległe Panu Prezydentowi służby interwencji celem zbadania 

opisanych wyżej okoliczności (hałas, zabrudzenie drogi) i ewentualne 

zmobilizowanie wykonawcy do ograniczenia ich uciążliwości dla Mieszkańców; 

2/ przedstawienie uzasadnienia dla umożliwienia pojazdom budowy wykorzystania 

ul. Ossowskiego jako drogi dojazdowej dla pojazdów prowadzących dostawy na 

budowę z uwzględnieniem wpływu takiego działania na komfort i warunki życia 

Mieszkańców; 

3/ zabezpieczenie interesu Mieszkańców Osiedla Witosa poprzez zagwarantowanie 

w przyszłości uniemożliwienia prowadzenia poprzez ulicę Ossowskiego jako ulicę 

położoną w obrębie osiedla mieszkalnego i w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 

mieszkalnej ruchu pojazdów ciężarowych, to jest utrzymanie stanu bieżącego w 

zakresie organizacji ruchu na wspomnianej ulicy (ruch pojazdów ciężarowych 

dopuszczalny tylko od strony ul. Witosa dla dojazdu do bazy spedycyjnej – jako że 

pierwsze zabudowania mieszkalne położone są już na wschód od wjazdu na teren 

bazy); 

oraz poinformowanie mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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