
 

 

 

 

 
 

 

  Katowice, dn. 21.07.2021 r. 

 

Dawid Kamiński 

Radny Rady Miasta Katowice 

Prezydent Miasta Katowice 
za pośrednictwem 
Przewodniczącego  
Rady Miasta Katowice 

 

 

INTERPELACJA 

 

w sprawie: 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, w związku z kolejnymi                          

i niekończącymi się zgłoszeniami mieszkańców Ligoty Panewnik, a także w nawiązaniu do odbytych 

dwóch wizji lokalnych z Przewodniczącym Rady Miasta Maciejem Biskupskim oraz Dyrektorem 

Nadleśnictwa Katowice po raz szósty zwracam się z prośbą o zablokowania szlabanami drogi biegnącej 

przez las od ulicy Szojdy w Ligocie Panewnikach oraz od strony Rudy Śląskiej. Na wstępie zaznaczam, że 

patrole Straży Miejskiej ani Policji nie pomogły i nie pomagają z problemem zaśmiecania tego urokliwego 

miejsca. W ostatnich tygodniach w Lesie Panewnickim po raz kolejny porzucono pokłady niebezpiecznych 

dla środowiska odpadów w postaci papy dachowej – do pisma dołączam zdjęcia. Wykonane wizje lokalne 

i kolejne rozmowy z przedstawicielami jednostek korzystających z tej drogi (Nadleśnictwo czy miasto 

Ruda Śląska) pozwalają według mojej opinii na podjęcie działań zmierzających do zamknięcia tej drogi, co 

wydaje się jedynym sensownym rozwiązaniem wyeliminowania problemu zaśmiecania tego urokliwego 

miejsca jakim jest Las Panewnicki przy ul. Szojdy. W trakcie odbytych wizji lokalnych wraz                            

z Przewodniczącym Rady Miasta Maciejem Biskupskim jedyną kwestią, która była niepewna to własność 

drogi, która biegnie przez las. Nie jestem jednak w stanie sam tego sprawdzić, ponieważ teren ten należy 

już do miasta Rudy Śląskiej i nie posiadam wglądu do dokumentacji tego miasta. Należałoby zatem ustalić 

właściciela omawianej drogi i podjąć kolejne kroki zmierzające do rozwiązania tego problemu. Dodam, że 

z informacji przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta Katowice Macieja Biskupskiego miasto 

Ruda Śląska nie widzi przeciwskazań do zamknięcia omawianej w piśmie drogi. Do montażu blokad 



  

 

powinno użyć się specjalnych słupków otwieranych dla wszystkich służb, takich jak policja, pogotowie czy 

straż pożarna.     

          W imieniu swoim oraz mieszkańców Ligoty Panewnik proszę po raz szósty o pozytywne 

rozpatrzenie interpelacji i podjęcie działań, mających na celu realizację wspomnianego postulatu 

zamknięcia drogi biegnącej przez las od strony ulicy Szojdy oraz od strony miasta Ruda Śląska. 

 

 

                                                                                                                 Z poważaniem   

                                                                                                                                   Dawid Kamiński 

Załączniki: 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



UPO Podpis 1
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