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Dane nadawcy

Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice
Młyńska 4

Dane adresata

Kraus Krzyszto f

BD-IV.0003.80.2020.WN

Szanowny Pan
Krzyszto f Kraus
Radny Rady Miasta Katowice
e-PUAP

Odpowiadając na interpelację Pana Radnego nr 138/2020 z dnia 18.06.2020r. w sprawie zapewnienia
odpowiedniej ilości miejsc posto jowych przy realizacji przez Katowickie TBS Sp. z o . o . inwestycji
mieszkaniowych w rejonie ul. Kossutha, informuję, że dla pro jektowanego na  nieruchomości przy ul.
Kossutha 7 budynku mieszkalno-usługowego, który zostanie wybudowany w miejscu przeznaczonego do
rozbiórki istniejącego budynku biurowego, przewidziano 110 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i 61
miejsc posto jowych w terenie.
Odnośnie budynku planowanego do wybudowania na nieruchomości przy ul. Kossutha 11, KTBS Sp. z o . o .
jest obecnie na etapie przygotowywania wstępnej koncepcji architektonicznej, wobec czego liczba
przewidzianych do wykonania miejsc posto jowych nie została aktualnie zdefiniowana, niemniej będzie
ustalona w ilości podobnej jak dla budynku, który zostanie wybudowany przy ul. Kossutha 7.
W związku z powyższym realizacja przez Katowickie TBS SP. z o . o . inwestycji przy  ul.  Kossutha 7 i 11 nie
powinna wpłynąć negatywnie na dostępność miejsc parkingowych dla użytkowników innych nieruchomości w
tym rejonie. Nie przewiduje się również zajęcia na potrzeby realizacji prac budowlanych sąsiednich
nieruchomości.

Z poważaniem

Do wiadomości:
1. Wydział Organizacji i Zarządzania
2. Biuro  Rady Miasta Katowice

Prowadzący sprawę:
Wito ld Nawrocki/Wydział Budynków i Dróg
tel. 32 259 36 85

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

BD-IV.0003.80.2020.WN [ePUAP] INTERPELACJA nr 138/2020 ws. planów
inwestycyjnych spółki Katowickie TBS Sp. z o.o. na Osiedlu Witosa
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Pismo wysłano wyłącznie w drodze elektronicznej

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

2020-07-09T13:44:44.770+02:00
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Podpis 1

 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2020-07-09 13:44:44

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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