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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 170/2020 

ws. umożliwienia wyjazdu z parkingu przy Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ do ul. 

Rataja 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie umożliwienia wyjazdu z parkingu przy Śląskim Oddziale Wojewódzkim 

NFZ do ul. Rataja. 

Przy okazji planowanej realizacji drogi łączącej nowo powstające Osiedle Premier 

Park na terenie byłego nasypu kolejowego po kolei piaskowej z układem drogowym 

rzeczą pożądaną w kontekście interesu Mieszkańców okolicznych nieruchomości 

byłoby umożliwienie wyjazdu z parkingu przy Śląskim Oddziale Wojewódzkim NFZ do 

ul. Rataja. Zwłaszcza chodzi tu o umożliwienie rozładowania porannego 

i popołudniowego szczytu skutkującego sporym obłożeniem ulicy Sławka, obecnie 

służącej jako droga dojazdowa do biurowca NFZ i trasa wyprowadzająca w stronę 

autostrady A-4. W kontekście realizacji inwestycji mieszkaniowej otwiera się szansa 

na rozwiązanie uciążliwego dla Mieszkańców problemu przeładowania ulicy Sławka. 

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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