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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 193/2020 

ws. odpowiedzi na Interpelację 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 odpowiedzi na Interpelację ws. dojścia od ul. Obroki 47/47abc-43 do ul. 

Wiśniowej. 

W mojej interpelacji sygn. RI-VIII/001999 z dnia 13.10.2020r., w sprawie dojścia od ul. 

Obroki 47/47abc-43 do ul. Wiśniowej, po raz kolejny zwróciłem uwagę na od lat 

powtarzający się problem umożliwienia przedostania się suchą stopą Mieszkańcom 

nieruchomości przy ul. Obroki 47/47abc i ul. Obroki 43 do ul Wiśniowej. Ścieżka 

prowadząca od budynków mieszkalnych do ul. Wiśniowej jest w opłakanym stanie. 

Teren, na którym ścieżka jest położona, nie jest własnością Miasta, lecz SRK (działka 

wystawiona jest w ofercie sprzedażowej na stronie www spółki). Zaznaczyłem, że 

możliwości działania Miasta na terenach niebędących w jego zarządzie są niewielkie, 

lecz 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. W pełni 

rozumiem, że Miasto ma swoje ograniczenia. Miasto ma jednak też możliwości 

wpływu na inne podmioty, zwłaszcza, gdy są to podmioty publiczne. Dla mnie jest to 

spory problem zarówno w aspekcie dyskomfortu Mieszkańców, którzy grzęzną w 

błocie, jak i wizerunkowy dla Miasta – wchodzących na teren dzielnicy Osiedle 

Witosa przechodniów wita zrujnowany, zaniedbany teren, do tego w deszczowe i 

podeszczowe dni mało dostępny. 

W udzielonej mi przy piśmie o sygn. BD-IV.0003.133.2020.LC z dn. 22.10.2020 r. 

odpowiedzi poinformowany zostałem, że „brak jest podstaw prawnych do 

wydatkowania środków publicznych na wykonanie remontów na terenie 

nieruchomości, która nie pozostaje we władaniu Miasta”. W istocie rzeczy jednak 

w moim piśmie nie występowałem o wykonanie przez Miasto remontu 
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wspomnianego traktu pieszego, lecz o podjęcie rozmów z władającym terenem, by 

w myśl respektowania interesu publicznego przy ponoszeniu minimalnych kosztów 

ułatwił Mieszkańcom wygodne korzystanie z traktu pieszego. 

Niniejszym pismem wnoszę o to samo. 

Jednocześnie zwracam się z prośbą o pomoc w zorganizowaniu spotkania zarządcy 

terenu z przedstawicielami lokalnej społeczności, tj. Zarządem Jednostki 

Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa. 

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.
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