
  Krzysztof Kraus 

  Radny Rady Miasta Katowice 

KRZYSZTOF KRAUS | +48 502 313 401 | krzysztof.kraus86@gmail.com 

Katowice, dn. 12 października 2020 r.  

 

 

Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 176/2020 

ws. dojścia od ul. Obroki 47/47abc-43 do ul. Wiśniowej 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

gminnym składam interpelację w sprawie dojścia od 

ul. Obroki 47/47abc-43 do ul. Wiśniowej. 

Nastała jesień, a wraz z nią od lat powtarzany problem 

umożliwienia przedostania się suchą stopą 

Mieszkańcom nieruchomości przy ul. Obroki 47/47abc 

(budynki SM „Załęska Hałda” i ul. Obroki 43 (budynek 

Katowickiego TBS) do ul Wiśniowej. Stan ścieżki 

prowadzącej od budynków mieszkalnych do ul. 

Wiśniowej widać na załączonej dokumentacji 

fotograficznej, nadesłanej przez jedną z Mieszkanek 

tamtejszej okolicy, a wykonanej po pierwszych 

dłuższych październikowych opadach deszczu. 

Teren, o którym piszę, nie jest własnością Miasta, lecz 

SRK (działka wystawiona jest w ofercie sprzedażowej 

na stronie www spółki). W pamięci Mieszkańców 

wciąż jednak są te lata, w których dzięki istnieniu 

wyburzonej niedawno hali sportowej i drugiego 

niskiego budynku klubu sportowego „Kleofas” teren 

wokół zabudowań klubowych był utrzymywany 

w należytym stanie. Teraz zaś, chociaż obiekty 

klubowe zburzono, naturalne, od lat wychodzone przez 

Mieszkańców okolicy ścieżki nadal są używane – tym 

bardziej, że alternatywne dojście do ul. Wiśniowej 

(i dalej – do przystanku tramwajowego Załęże 
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Wiśniowa czy do terenów rekreacyjnych na Osiedlu Tysiąclecia) wiąże się 

z nadłożeniem sporego kawałka drogi. 

Szanowny Panie Prezydencie, zdając sobie sprawę 

z tego, iż możliwości działania Miasta na terenach 

niebędących w jego zarządzie są niewielkie, ufam 

jednakże, że być może podjęcie rozmów z zarządcą 

terenu na temat uporządkowania terenu, w tym 

utwardzenia ścieżki poprzez poprowadzenie na 

brakującym odcinku chodnika (na części ścieżki są 

betonowe płyty), przyniosą pozytywne skutki. Póki co, 

wchodzących na teren dzielnicy Osiedle Witosa 

przechodniów wita zrujnowany, zaniedbany teren, do 

tego w deszczowe i podeszczowe dni mało dostępny. 

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  
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 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
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