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Katowice, dn. 5 lutego 2021 r.   

 

 

 

Szanowny Pan     

dr Marcin Krupa     

Prezydent Miasta Katowice   

za pośrednictwem      

Przewodniczącego      

Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 214/2021 

ws. stanu nawierzchni na ul. Obroki 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

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

w sprawie stanu nawierzchni na ul. Obroki. 

 

Ulica Obroki na odcinku od zabudowań mieszkalnych (Obroki 101-103) w stronę hal 

targowych wymaga wykonania niezbędnych prac naprawczych. Liczne ubytki 

w nawierzchni przy północnej krawędzi, zapadnięcia jezdni sprzyjają gromadzeniu się 

wody, która poza dalszą erozją nawierzchni skutkuje także znacznym obniżeniem 

komfortu pieszych, niejednokrotnie ochlapywanych zmąconą piachem i ziemią wodą 

podeszczową. Wbrew pozorom, mimo położenia tego odcinka drogi już poza 
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terenem zabudowań mieszkalnych, z traktu pieszego korzysta sporo osób, zaś sama 

ulica Obroki na tym odcinku używana jest przez ciężkie pojazdy, m.in. w związku 

z dojazdem do spółki miejskiej MPGK, hal targu spożywczego oraz innych firm 

i podmiotów prowadzących działalność w okolicy. 

Powyżej załączam dokumentację fotograficzną – widok od strony skrzyżowania 

z drogą do MPGK w stronę zabudowań mieszkalnych. 

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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