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Dane nadawcy

Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice
Młyńska 4

Dane adresata

Biskupski Maciej

W odpowiedzi na złożone w dniu 13.01.2020 r. zapytanie w sprawie wskazania miejsca pod budowę nowej
zajezdni autobusowej dla PKM Katowice Sp. z o .o ., uprzejmie informuję, że dotychczasowe plany
zlokalizowania bazy w rejonie ulic 1-go Maja i Bagiennej, ze względu na planowane przez PKP inwestycje w
tym rejonie, musiały ulec zmianie. 

W tej sytuacji, Spó łka rozpoczęła rozmowy z Wydziałem Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice w celu
pozyskania terenu na usytuowanie bazy przy ul. Obroki w Katowicach, gdzie właścicielem gruntu jest Skarb
Państwa – w zarządzie Spó łki Restrukturyzacji Kopalń S.A. z siedzibą w Bytomiu. Teren ten jest rozległy i nie
ko liduje z innymi inwestycjami w tym rejonie. Zarząd PKM Katowice Sp. z o .o . zgłosił akces nabycia tego
terenu z przeznaczeniem pod budowę nowej bazy autobusowej.

Ponadto , rozważane są także inne lokalizacje na terenie miasta Katowice, a mianowicie teren przy ul.
Krakowskiej, a także przy ul. Lwowskiej o raz ul. Siwka.
Spółka PKM Katowice Sp. z o .o . podejmuje działania formalno-prawne celem uzyskania tytułu prawnego dla
najkorzystniejszej lokalizacji przedmiotowej inwestycji.
Informuję jednocześnie, że dla zlokalizowania bazy dla 250 autobusów (w tym 100 przegubowych) istnieje
potrzeba pozyskania terenu o  powierzchni ok. 10 ha w zależności od kształtu działki.

Z poważaniem

Pierwszy Wiceprezydent
Miasta Katowice
Bogumił Sobula

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data
złożenia podpisu: 

2020-01-30T14:54:53.811+01:00
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"Pismo ogolne (ePUAP).xml"
http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/24/4566/
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Podpis 1

 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2020-01-30 14:54:53

PODPISUJĄCY

Adres (OID.2.5.4.16) Młyńska 4, 40-098 Katowice, śląskie, Polska

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Imię (GIVENNAME) Bogumił Piotr

Nazwisko (SURNAME) Sobula

Numer seryjny certyfikatu: 648610223895410657614713835151601085918195647014
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2019-12-12 06:00:00 - 2021-12-12 06:00:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogolne (ePUAP).xml

https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/2/1944658/weryfikacja.xml
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