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Szanowny Pan     
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za pośrednictwem      

Przewodniczącego      
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INTERPELACJA nr 190/2020 

ws. przeanalizowania możliwości wyjazdu z parkingu przy Śląskim OW NFZ do ul. 

Rataja 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie przeanalizowania możliwości wyjazdu z parkingu przy Śląskim OW NFZ do 

ul. Rataja. 

W związku z udzieloną mi przy piśmie Pierwszego Wiceprezydenta Miasta Katowice 

Bogumiła Sobuli z dn. 12.10.2020 r. o sygn. T-I.0003.70.2020.AB | T-I.KW-001864/20 

odpowiedzią na moją interpelację o sygn. RI-VIII/001972 z dnia 22.09.2020r., 

w sprawie umożliwienia wyjazdu z parkingu przy Śląskim Oddziale Wojewódzkim 

NFZ do ul. Rataja, ponownie zwracam się o rozpatrzenie umożliwienia wyjazdu 

zparkingu położonego na terenie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 

Funduszu Zdrowia przy ul. Kossutha 13 do mającego powstać nowego łącznika ulic 

Rataja i Szwana. Uściślając, chodzi o parking pracowniczy, położony na tyłach 

budynków Funduszu, a nie parking dla klientów/petentów, zlokalizowany przed 

frontami budynków. 

Korzyści z możliwości wyprowadzenia parkingu do nowego łącznika w kontekście 

odciążenia wąskiej ul. Sławka, opisałem w poprzednim piśmie. Podniosę jednak i tym 

razem, że 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. 

Według obserwacji zapełnienia parkingu pracowniczego przy oddziale NFZ jest to 

minimum kilkadziesiąt pojazdów. Co prawda w skali całego dnia to niewielka ilość, 

lecz uwzględniając niemal jednoczesny przyjazd pracowników do pracy i powrót 

z niej do domu, wiąże się to ze sporym utrudnieniem dla wyjeżdzających o poranku 

i wracających popołudniu do mieszkań lokatorów TBS oraz wspólnoty mieszkaniowej 

przy ul. Sławka – wszystkie parkingi posiadają wyjazd jedynie do ul. Sławka. Każde 

rozwiązanie zmniejszające ruch w godzinach obu szczytów jest na wagę złota.  
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Istotnym jest także, jak sądzę, fakt, że – według mojej wiedzy – Śląski Oddział 

Wojewódzki NFZ wystąpił z wnioskiem o umożliwienie połączenia parkingu z nowym 

łącznikiem drogowym powstającym w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowej 

na terenie po nasypie byłej kolei piaskowej. 

Powyższe jest jak najbardziej zbieżne z oczekiwaniami Mieszkańców okolicy, coraz 

częściej skarżących się na niedogodności związane z nadmiernym ruchem na ul. 

Sławka, a przy tym w zasadzie nie wymaga ponoszenia kosztów po stronie Miasta – 

co jak sądzę w dobie kryzysu jest argumentem bardzo istotnym. 

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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