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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 162/2020 

ws. chodnika przy ul. Dulęby w Osiedlu Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

gminnym składam interpelację w sprawie chodnika 

przy ul. Dulęby w Osiedlu Witosa. 

Chodnik po wschodniej stronie ul. Dulęby w Osiedlu 

Witosa wymaga wykonania robót brukarskich. 

Ukorzenienie rosnących w jego sąsiedztwie drzew 

(niedawno ściętych w związku z ich 

umiejscowieniem pod linią energetyczną WN) 

rozsadziło poszczególne partie chodnika 

wykonanego z kostki. Na skutek tego poruszanie się 

po nim stanowi spore utrudnienie dla osób starszych, 

osób na wózkach inwalidzkich czy osób z dziećmi 

w wózkach (na rowerkach dziecięcych etc.). 

Niezbędne jest zatem także usunięcie rozległego 

ukorzenienia po ściętych drzewach. Miejscami 

należałoby także usunąć wrastającą w chodnik 

trawę. 

Przekazuję dokumentację fotograficzną. 

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: 2020-09-04 10:22:45

PODPISUJĄCY
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Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.
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INTERPELACJA nr 162 2020 ws. chodnika przy ul. Dulęby w Osiedlu Witosa.xml
Krzysztof Kraus_Interpelacja162.pdf


