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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 121/2020 

ws. wykonania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad uciążliwości 

naprawy wiaduktu nad zjazdem z drogi zbiorczej przy autostradzie A4 w sąsiedztwie 

terenów mieszkalnych położonych na Osiedlu Witosa 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie wykonania przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad naprawy 

wiaduktu nad zjazdem z drogi zbiorczej przy autostradzie A4 w sąsiedztwie terenów 

mieszkalnych położonych na Osiedlu Witosa. 

W poprzednich latach dzięki zaangażowaniu Miasta Katowice Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad jako zarządca autostrady A-4 wykonała prace naprawcze 

w obrębie będącej źródłem emisji uciążliwego hałasu dylatacji wiaduktu nad zjazdem 

z drogi zbiorczej przy autostradzie A4 w sąsiedztwie terenów mieszkalnych 

położonych na Osiedlu Witosa. Obecnie naprawy wymagają kolejne elementy 

dylatacji. Mieszkańcy Osiedla Witosa, zasiedlający nieruchomości w bliskim 

sąsiedztwie autostrady, ponownie skarżą się na dobiegający od strony wiaduktu 

(obecnie prawie całkowicie pozbawionego istniejącej do niedawna naturalnej zapory 

w postaci gęsto porośniętego lasu) hałas. 

Celem udokumentowania aktualnej sytuacji załączam link do sporządzonego 

nagrania: https://tiny.pl/7tpsc.  

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie 

mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  

https://tiny.pl/7tpsc
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