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INTERPELACJA 

 
 

w sprawie terenu zielonego przy projekcie L6/04/VI 
Na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację w sprawie usunięcia 

resztek asfaltu i ustanowienie terenu zielonego 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie 

 

Na osiedlu Kokociniec w chwili obecnej realizowany jest projekt V edycji do Budżetu Obywatelskiego 

o charakterze lokalnym "Strefa gier i zabaw - Kokociniec" - strefa edukacji i rozrywki dla dzieci w 

jednym miejscu ”. Od strony ulicy tuż przy realizowanej inwestycji pozostają resztki po spękanym 

chodniku, który od lat nie spełnia swojej funkcji. Proszę w imieniu mieszkańców i autorki projektu o 

usunięcie wzdłuż inwestycji resztek asfaltu po dawnym chodniku, gdyż ze względu na deficyt miejsc 

parkingowych służy kierowcom jako parking. Proszę aby teren ten ( ok 30 m 2 ) obsiano trawą, jeśli 

środki finansowe pozwolą proszę również o dokonanie nasadzeń. Gdyby jednak budżet na to nie 

pozwalał proszę o umożliwienie dokonania nasadzeń grupie mieszkanek i mieszkańców we własnym 

zakresie. Takowe zagospodarowanie tego małego terenu komponowałoby się z nową inwestycją 

powstającą właśnie na osiedlu powodując zwiększenie komfortu życia w tym rejonie Katowic  

 

 

 

 

           

         Z poważaniem 

 

 

 

         Adam Lejman-Gąska 



UPO Podpis 1

 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.).

Data i czas złożenia podpisu: 2020-09-15 13:21:17

PODPISUJĄCY

Imię Adam

Nazwisko Lejman-Gąska

Drugie imię Tadeusz

ID konta ePUAP alegan2

Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Unizeto Technologies S.A.

Organ poświadczający certyfikat (OU) Certum Certification Authority

Podmiot (CN) Certum Digital Identification CA SHA2

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogólne do urzędu - Pismo ogólne do urzędu.xml


