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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 146/2020 

ws. zalegającego drewna w lesie oraz przy pętli na terenie Osiedla Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie zalegającego drewna w lesie oraz przy pętli na terenie Osiedla Witosa. 

W ostatnich dniach przyjąłem kilka 

interwencji Mieszkańców Osiedla Witosa 

dot. zalegającej w lesie pod linią wysokiego 

napięcia oraz przy pętli autobusowej sporej 

ilości drewna, pozyskanego – jak wnosić 

można z tabliczek znamionowych – przez 

PGL Lasy Państwowe z terenu 

otaczającego dzielnicę lasu. 

Drewna jest naprawdę spora ilość; część 

z materiału zalega w lesie już bardzo długo. 

Drewno w żaden sposób nie jest 

zabezpieczone.  

Na niezabezpieczonych kłodach bawią się 

dzieci. W minionych dniach media obiegły 

relacje z tragicznego wypadku będącego 

następstwem takich zabaw w innej części 

kraju. 

Interweniujący u mnie Mieszkańcy wnoszą o zgłoszenie sprawy w PGL LP 

Nadleśnictwo Katowice, a w przypadku gdyby monit nie skutkował usunięciem 

drewna – uruchomienie służb miejskich celem wyegzekwowania od właściciela 

drewna zapewnienia bezpieczeństwa w rejonie jego składowania. 

Popieram wniosek Mieszkańców oraz przekazuję materiał fotograficzny 

przygotowany przez jedną z interweniujących osób. 
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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  



UPO Podpis 1

 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).
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