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INNE PISMO

ZAPYTANIE

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).
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  Katowice, dn. 27.04.2020 r. 

 

Dawid Kamiński 

Radni Rady Miasta Katowice 

Prezydent Miasta Katowice 
za pośrednictwem 
Przewodniczącego  
Rady Miasta Katowice 

 

 

ZAPYTANIE  

 

w sprawie: projektu budowy drogi łącznika ulic Bażantów z Szarych Szeregów. 

 

          Na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym oraz w związku ze zgłoszeniami 

mieszkańców Katowic składam zapytanie:  

- Która firma robi raport środowiskowy i według jakiej procedury wyboru? Na podstawie przetargu czy     

z wolnej ręki? 

- Czy będzie to nowy raport czy uzupełnienie poprzedniego? 

- Jaką kwotę zapłaciło miasto Lasom Państwowym za wszystkie procesy związane z przejęciem 

omawianej drogi na podstawie decyzji ZRID-owskiej, tj. wszystkie koszty, w tym opłata za wyłączenie        

z produkcji leśnej w związku z przejęciem drogi? 

- Jakie są kolejne etapy działania związanego z tą inwestycją? Jeśli to możliwe proszę o nakreślenie 

przypuszczalnych terminów. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, iż mogą one się zmienić na 

późniejszych etapach.  

        W imieniu swoim oraz mieszkańców Katowic zwracam się z prośbą o odpowiedź na powyższe 

zapytania.                                                                                      

 

 

 

                                                                                                                 Z poważaniem        

                                                                                                                                   Dawid Kamiński 
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 Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).
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