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Dane nadawcy

Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice
Młyńska 4

Dane adresata

Kraus Krzyszto f

Odpowiadając na interpelacje Pana Radnego z dnia 22.10.2020 r. (nr 180/2020 i nr 181/2020) dotyczące
utworzenia nowego przystanku ko lejowego Osiedle Witosa oraz dostosowania istniejącego przystanku
ko lejowego Katowice Załęże do obsługi osób z niepełnosprawnościami uprzejmie informuję, że Miasto
Katowice planowało  aplikować wnioskowane przystanki w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i
Regionalnej Infrastruktury Ko lejowej – Ko lej + do 2028”, jednak z uwagi na kryteria programu, aplikacja nie była
możliwa. 
Informujemy jednocześnie, że w „Programie budowy 200 przystanków ko lejowych” ujęte są przystanki w
lokalizacji Pio trowice przy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Jankego, który to  odcinek linii ko lejowej objęty jest
również zadaniem inwestycyjnym realizowanym przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji.
W związku z powyższym, Miasto  Katowice wystąpiło  z wnioskiem do PKP PLK Zakład Linii Ko lejowych w
Sosnowcu, aby w sytuacji rezygnacji z budowy/przebudowy przystanków w Pio trowicach, do „Programu
budowy 200 przystanków ko lejowych” włączone zostały przystanki ko lejowe na linii ko lejowej nr 137, tj.:
budowa przystanku Osiedle Witosa oraz dostosowanie infrastruktury istniejącego przystanku ko lejowego
Załęże do obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Z poważaniem

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data
złożenia podpisu: 

2020-11-02T12:06:29.955+01:00

Po dpis e lekt ro niczny

INFORMACJA

T-III.0003.1.20.2020 (nr pisma T-III.KW-000309/20) odpowiedź na interpelacje nr
180/20 i 181/20 ws. przystanków na linii 137 Osiedle Witosa i Załęże.

"Pismo ogolne (ePUAP).xml"
http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/24/4566/
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Podpis 1

 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2020-11-02 12:06:29

PODPISUJĄCY

Adres (OID.2.5.4.16) Młyńska 4, 40-098 Katowice, śląskie, Polska

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Podmiot (CN) Bogumił Piotr Sobula

Imię (GIVENNAME) Bogumił Piotr

Nazwisko (SURNAME) Sobula

Numer seryjny certyfikatu: 648610223895410657614713835151601085918195647014
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2019-12-12 07:00:00 - 2021-12-12 07:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Identyfikator organizacji (OID.2.5.4.97) VATPL-5260300517

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogolne (ePUAP).xml

Firefox https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/2/2110004/weryfikacja.xml
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