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Dane nadawcy

Dane adresata

Urząd Miasta Kato wice
4 0 -0 9 8 Kato wice
Młyńska 4

Kraus Krzyszto f

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 Z ałęże.
Odpo wiadając na interpelacje Pana Radnego z dnia 22.10 .20 20 r. (nr 180 /20 20 i nr 181/20 20 ) do tyczące
utwo rzenia no wego przystanku ko lejo wego Osiedle Wito sa o raz do sto so wania istniejącego przystanku
ko lejo wego Kato wice Załęże do o bsługi o só b z niepełno sprawno ściami uprzejmie info rmuję, że Miasto
Kato wice plano wało apliko wać wnio sko wane przystanki w ramach „Pro gramu Uzupełniania Lo kalnej i
Regio nalnej Infrastruktury Ko lejo wej – Ko lej + do 20 28”, jednak z uwagi na kryteria pro gramu, aplikacja nie była
mo żliwa.
Info rmujemy jedno cześnie, że w „Pro gramie budo wy 20 0 przystankó w ko lejo wych” ujęte są przystanki w
lo kalizacji Pio tro wice przy ul. Armii Krajo wej o raz przy ul. Jankego , któ ry to o dcinek linii ko lejo wej o bjęty jest
ró wnież zadaniem inwestycyjnym realizo wanym przez PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji.
W związku z po wyższym, Miasto Kato wice wystąpiło z wnio skiem do PKP PLK Zakład Linii Ko lejo wych w
So sno wcu, aby w sytuacji rezygnacji z budo wy/przebudo wy przystankó w w Pio tro wicach, do „Pro gramu
budo wy 20 0 przystankó w ko lejo wych” włączo ne zo stały przystanki ko lejo we na linii ko lejo wej nr 137, tj.:
budo wa przystanku Osiedle Wito sa o raz do sto so wanie infrastruktury istniejącego przystanku ko lejo wego
Załęże do o bsługi o só b z niepełno sprawno ściami.
Z po ważaniem
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Kato wice
Bo gumił So bula
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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
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