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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 155/2020 

ws. wdrożenia przez ZTM zmian w kursowaniu linii autobusowej nr 900 bez zbędnej 

zwłoki 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie wdrożenia przez ZTM zmian w kursowaniu linii autobusowej nr 900 bez 

zbędnej zwłoki. 

Jak wynika z ostatnio otrzymanych dokumentów w sprawie, zarówno MZUiM, jak 

i ZTM, wykonały prace pozwalające na wdrożenie zmian w kursowaniu linii 

autobusowej nr 900 polegających zwłaszcza na zmianie jej charakteru z linii okrężnej 

na dwukierunkową. Przygotowany został rozkład jazdy, a także wykonane zostało 

malowanie oznakowania poziomego wzdłuż ul. Pukowca. Ponadto, umowa 

z przewoźnikiem pozwala na wprowadzenie zmian bez konieczności rozpisywania 

nowego przetargu na obsługę rzeczonej linii. 

Jako że zbliża się rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2020/2021, a następnie 

akademickiego, zasadnym jest podjęcie decyzji o wprowadzeniu postulowanych 

i spodziewanych zmian bez zbędnej zwłoki, o co niniejszym wnoszę. 

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.).

Data i czas złożenia podpisu: 2020-08-13 12:20:57
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ID prof ilu zauf anego

ID konta ePUAP Krzy sztof Kraus

Podpisano przy  uży ciu Prof ilu Zauf anego ePUAP.
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