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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 134/2020 

ws. konieczności przycięcia zieleni w rejonie skrzyżowań na drodze zbiorczej przy 

autostradzie A-4 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie konieczności przycięcia zieleni w rejonie skrzyżowań na drodze zbiorczej 

przy autostradzie A-4. 

Natychmiastowego przycięcia przez zarządcę drogi wymaga zieleń rosnąca w rejonie 

skrzyżowań drogi zbiorczej (ul. Droga Kochłowicka) przy autostradzie A-4 po 

północnej stronie autostrady (od strony Osiedla Witosa), zwłaszcza w rejonie zjazdu 

z drogi zbiorczej w ul. Witosa oraz skrzyżowania z ul. Barlickiego. Wysoko wyrosłe 

krzewy i trawa ograniczają widoczność, co sprowadza zagrożenie w ruchu drogowym 

– czego przykładem chociażby zdarzenie drogowe z dn. 9 czerwca br. 

Ze względu na to, że problem pojawia się rok do roku, być może poza koniecznie 

potrzebną doraźną reakcją zarządcy (przycięcie zieleni) rozważyć należałoby 

instalację lustra drogowego – o ile przepisy na to pozwalają – w rejonie zjazdu z 

drogi zbiorczej w Drogę Kochłowicką. 

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  
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