
 

 

 

 

 
 

 

  Katowice, dn. 22.05.2020 r. 

 

Dawid Kamiński 

Radny Rady Miasta Katowice 

Prezydent Miasta Katowice 
za pośrednictwem 
Przewodniczącego  
Rady Miasta Katowice 

 

 

INTERPELACJA 

 

w sprawie: apelu do miasta Ruda Śląska dotyczącym zablokowania szlabanami drogi biegnącej przez  

                     las od ulicy Szojdy w Ligocie Panewnikach oraz od strony Rudy Śląskiej.  

 

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

zgłoszeniami mieszkańców Katowic Ligoty Panewnik zwracam się z prośbą o wystosowanie apelu do 

miasta Ruda Śląska w celu zablokowania szlabanami drogi biegnącej przez las od ulicy Szojdy w Ligocie 

Panewnikach oraz od strony Rudy Śląskiej. Z uzyskanych przeze mnie informacji z różnych instytucji 

wynika, iż droga wraz z poboczem biegnąca przez las należy do miasta Rudy Śląskiej. Wielokrotnie pisane 

przeze mnie pisma na razie nie przyniosły skutku, ponieważ Nadleśnictwo Katowickie nie zarządza ww. 

drogą oraz jej poboczem. Nie odpowiada zatem także za porzucone tu sterty śmieci. Chciałbym 

przypomnieć, że teren ten był wielokrotnie sprzątany przez mieszkańców Katowic. Notorycznie jednak 

podrzucane są tam różnego typu odpady i śmieci. Postawiony znak zakazu nie pomaga. Dlatego zwracam 

się z prośbą do miasta Katowice, aby wystosowało apel do miasta Rudy Śląskiej, które wedle uzyskanej 

wiedzy jest właścicielem tej drogi wraz z jej poboczem. Doprecyzowując - chodzi o zamontowanie 

uniwersalnego szlabanu do którego dostęp mają służby. Do pisma dołączam najnowsze zdjęcia z tego 

rejonu, na których widoczne są notorycznie wywożone odpady i śmieci. 

          W imieniu swoim oraz mieszkańców osiedla zwracam się z prośbą o pozytywne rozpatrzenie 

interpelacji.                                                                                                

 

 

 



 

 

Załącznik: 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                               

                                                                                                                Z poważaniem 

                                                                                                                                  Dawid Kamiński  
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