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Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

 

INTERPELACJA nr 199/2020 

ws. zapadnięcia się fragmentu ciągu pieszego od ul. Rataja do ul. Szwana 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie zapadnięcia się fragmentu ciągu pieszego od ul. Rataja do ul. Szwana. 

Fragment chodnika na ciągu pieszym od ul. Rataja do ul. Szwana – na wysokości 

jednego z dwu słupów wpuszczających 

linie WN pod ziemię – zapadł się. 

Zapadlisko jest raczej niewielkie, ale 

stwarza spore zagrożenie, zwłaszcza 

wieczorami. Do pisma dołączam także 

zdjęcia dokumentujące stan bieżący. 

Jako że prawdopodobnie za stan 

chodnika nadal do odpowiedzialności 

pociągnąć można podmiot wykonujący 

skablowanie linii WN (minęło niewiele 

czasu od inwestycji), uprzejmie proszę o 

rozeznanie sprawy i podjęcie dalszych 

kroków w stronę wyegzekwowania 

właściwego wykonania i zabezpieczenia 

chodnika. Wymagane jest także 

natychmiastowe zabezpieczenie 

zapadniętego fragmentu chodnika. 

Jak sądzę, wymagane jest także sprawdzenie najbliższego terenu w kontekście tego, 

czy chodnik jest właściwie zabezpieczony celem wyeliminowania podobnych sytuacji 

w przyszłości. 
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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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