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Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 16 kwietnia 2020 roku dotyczącą panujących warunków na ul.
Ossowskiego w Katowicach powstałych wskutek prowadzonej inwestycji tj. budowy kompleksu biurowo –
handlowego przy ulicy Ko lońskiej uprzejmie informuję, iż z treścią interpelacji zapoznany został Komendant
Straży Miejskiej w Katowicach w celu zbadania sprawy i podjęcia stosownych działań oraz zarządca drogi tj.
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach. 
Z przesłanych wyjaśnień wynika, że z uwagi na przedstawioną Miejskiemu Zarządowi Ulic i Mostów
w Katowicach przez Inwestora techno logię realizacji budowy, do jazd od strony ul. Ossowskiego był jedynym
możliwym sposobem transportu materiałów budowlanych i urobku w początkowej jej fazie. Taka trasa
uzyskała akceptację Zarządu. Inwestor również na nią uzyskał zezwolenie kat. I na przejazd
ponadnormatywny.
W związku z o trzymywanymi skargami mieszkańców, i po  przeprowadzonej wizji w terenie przez MZUiM
Katowice podczas, której stwierdzono nieprawidłowości w realizacji warunków uzgodnienia, zarządca dróg
po informował o  nich pisemnie w dniu 02.08.2019 r. odpowiednie służby jak i Inwestora. Jednak mając na
uwadze interes mieszkańców oraz nieso lidność Inwestora w realizacji warunków uzgodnienia, zezwolenie na
przejazd ponadnormatywny wygasający z dniem 9 czerwca bieżącego roku nie zostanie przedłużony
Inwestorowi robót oraz MZUiM Katowice nakazał od dnia następnego prowadzenie dowozu wyłącznie od
strony ul. Ko lońskiej.
Dodatkowo informuję, że w dniu 29 kwietnia br. strażnik dzielnicowy dokonał kontro li rejonu ww. ulicy
w sąsiedztwie budowy kompleksu biurowo handlowego. W trakcie przeprowadzonych oględzin stwierdził, iż
jezdnia przy ul. Ossowskiego była czysta, a z budowy przy ul. Ko lońskiej nie wyjeżdżały po jazdy o  masie
powyżej 3,5 tony, które by zanieczyszczały jezdnie, nie stwierdzono również uciążliwego hałasu. Ustalono, iż
na miejscu wykonywane są prace ziemne, a przewidywany termin zakończenia robót wypada na 31 grudnia
2020 r. Ponadto  Straż Miejska nie posiada uprawnień pozwalających na zatrzymywanie kierujących
popełniających omawiane wykroczenia na drodze publicznej, a tym samym brak podstaw do skutecznego
sankcjonowania przedmiotowego wykroczenia po legającego na zanieczyszczanie drogi publicznej przez
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pojazdy wyjeżdżające z budowy. W związku z tym w dniu 29 kwietnia br. Straż Miejska w Katowicach zwróciła
się pisemnie do Komisariatu Po licji VII w Katowicach oraz do Komendy Miejskiej Po licji w Katowicach –
Wydział Ruchu Drogowego z wnioskiem o przeprowadzenie kontro li pod kątem naruszeń dyspozycji z art. 91
Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz.U.2019.0 .821. t.j).

Z poważaniem,
Bogumił Sobula
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Do wiadomości:
Biuro  Rady Miasta,
Wydział Organizacji i Zarządzania,
Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK.ZD-00213/20)
Miejski Zarząd Ulic i Mostów (WD.445.934.2017/2020.KM-4284)
Prowadząca sprawę 
Lidia Chrzanowska/Wydział Budynków i Dróg /tel 32 25 93 154

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

2020-05-26T10:20:33.734+02:00

Po dpis e lekt ro niczny

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

Strona 2 z 2

Data wydruku: 26.05.2020



Podpis 1

 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2020-05-26 10:20:33

PODPISUJĄCY

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

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Podmiot (CN) Bogumił Piotr Sobula

Imię (GIVENNAME) Bogumił Piotr

Nazwisko (SURNAME) Sobula

Numer seryjny certyfikatu: 648610223895410657614713835151601085918195647014
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2019-12-12 06:00:00 - 2021-12-12 06:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Identyfikator organizacji (OID.2.5.4.97) VATPL-5260300517

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogolne (ePUAP).xml
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