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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 138/2020 

ws. zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych przy realizacji inwestycji 

mieszkaniowych w rejonie ul. Kossutha 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie zapewnienia odpowiedniej ilości miejsc postojowych przy realizacji 

inwestycji mieszkaniowych w rejonie ul. Kossutha. 

W niedalekiej przyszłości w rejonie ul. Kossutha realizowane będą kolejne inwestycje 

mieszkaniowe. Obecnie, na placach w sąsiedztwie nieruchomości przy ul. Kossutha 7 

– 11 rozmieszczone są liczne miejsca postojowe wykorzystywane w ciągu dnia przez 

pracowników sąsiednich firm i instytucji, a w godzinach popołudniowo-wieczorno-

nocnych – przez mieszkańców okolicy. Z punktu widzenia interesu obecnych 

mieszkańców tej części dzielnicy jest zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc 

postojowych zarówno na etapie realizacji nowych inwestycji (spodziewać się można, 

że część obecnych miejsc może zostać wyłączona na czas budowy), jak i po ich 

zrealizowaniu, tak by możliwie liczba miejsc postojowych wzrosła na tyle, by 

obsłużyć dotychczasowych mieszkańców obecnie wykorzystujących parkingi 

w rejonie ul. Kossutha oraz lokatorów nowych nieruchomości mieszkalnych (w tym 

zapewnić miejsca dla ich okazyjnych gości oraz ewentualnych klientów lub 

interesantów drobnych punktów handlowych/usługowych czy też instytucji – jeśli 

takowe mają być lokowane w nowo zrealizowanych inwestycjach). 

To rzecz kluczowa z punktu widzenia interesu mieszkańców dzielnicy – nowych 

i dotychczasowych. 

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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 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
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