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        Szanowny Pan  
        Marcin KRUPA  
        Prezydent Miasta Katowice  
        za pośrednictwem  
        Przewodniczącego  
        Rady Miasta Katowice  
 

 

 
INTERPELACJA 

 
 

w sprawie drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach  
 

Na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację w sprawie drogi 

łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach  

 

 

Szanowny Panie Prezydencie 

 

Zgodnie z informacjami dostępnymi na portalu emapa, miasto Katowice jest właścicielem pasa 

drogowego łączącego ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach. 

 

W związku z licznymi skargami mieszkanek i mieszkańców dotyczących tej inwestycji proszę o 

następujące informacje. 

1. W jakim trybie i po jakim koszcie miasto Katowice stało się posiadaczem wzmiankowanego odcinka? 

2. Jaki jest sens budowania tej drogi skoro i tak korek będzie się tworzył w Murckach i na przejeździe 

kolejowym pomiędzy Murckami i Kostuchną? 

3. Na co zostały wydane środki w kwocie ponad 6 milionów PLN w związku z tą inwestycją 

4. Czy inwestycja „Tramwaj na południe” nie spowoduje całkowitego braku uzasadnienia budowy tego 

odcinka? 

5. Czy na dzień dzisiejszy miasto posiada wiedzę o planowanych inwestycjach w pobliżu 

wzmiankowanej inwestycji drogowej, a jeśli tak to jakich podmiotów to dotyczy? 

6. Czy koszt podany w Wieloletniej Prognozie Finansowej jest kosztem maksymalnym, czy miasto 

przewiduje jego wzrost (jeśli tak to jakie są prognozy)? 

7. Czy miasto ma już podpisane umowy (jeśli tak to jakie i z jakimi podmiotami), z których zerwaniem 

wiązać się będą dla miasta koszty? 

8. Czy w związku z wycinką (za Gazeta Wyborcza) ponad 1600 drzew będą realizowane nowe 

nasadzenia, a jeśli tak to w jakich dzielnicach? 

 

 

  

           

         Z poważaniem 

 

 

 

         Adam Lejman-Gąska 
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