
 

 

 

 

 
 

 

   Katowice, dn. 26.07.2022 r. 

Dawid Kamiński 

Radny Rady Miasta Katowice 

Prezydent Miasta Katowice 
za pośrednictwem 
Przewodniczącego 
Rady Miasta Katowice 

 

INTERPELACJA 

w sprawie: doświetlenia części ulicy Szojdy na podstawie przeprowadzanych od 2018 roku wizji 

                     lokalnych oraz działań podjętych wspólnie z miastem Ruda Śląska. 

 

          Na podstawie art. 24  ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym, przeprowadzanych od 2018 roku 

wizji lokalnych z mieszkańcami ulicy Szojdy oraz okolicy (sprawa blokady wjazdu do Lasu Panewnickiego), 

a także na podstawie wspólnie podjętych działań przez Przewodniczącego Rady Miasta Macieja 

Biskupskiego oraz przeze mnie dotyczących spotkań z przedstawicielami miasta Ruda Śląska zwracam się z 

prośbą o wykonanie oświetlenia dla drogi dojazdowej do ulicy Szojdy 24-53. Mieszkańcy tego fragmentu 

ulicy Szojdy uczestniczyli w każdej wykonywanej przez nas wizji lokalnej. Wykazali się bardzo dużym 

zaangażowaniem w lokalne działania (sprzątanie Lasu Panewnickiego). Są oni niejako poszkodowani przez 

specyficznie położony wjazd do ich bloków, który w części odbywa się przez teren miasta Ruda Śląska. Po 

odbytej wizji lokalnej z przedstawicielami miasta Ruda Śląska na wniosek Przewodniczącego Rady Miasta 

Macieja Biskupskiego oraz mój miasto Ruda Śląska jest otwarte na rozmowy w sprawie oświetlenia 

wskazanego fragmentu tej ulicy. Dodam, że według moich wyliczeń wystarczą 3-4 latarnie, które w pełni 

załatwią omawiany problem. Wspomniani mieszkańcy tej ulicy są zaangażowanymi katowiczanami, którym 

należy się bezpieczne dojście oraz dojazd do swoich bloków. Dodam także, że jest to wylotowy fragment 

ulicy z Lasu Panewnickiego, któy odwiedzany jest przez bardzo dużą liczbę mieszkańców Ligoty – Panewnik, 

dla których oświetlenie tego miejsca także zwiększy komfort i bezpieczeństwo. Do pisma dołączam zdjęcia. 

          W imieniu mieszkańców ulicy Szojdy oraz mieszkańców Ligoty-Panewnik zwracam się z prośbą o 

pozytywne rozpatrzenie ich prośby i podjęcie działań z miastem Ruda Śląska na podstawie 

przeprowadzonych przez nas wizji lokalnych i rozmów. 

                                                                                                                 Z poważaniem   

                                                                                                                                   Dawid Kamiński                                                                                                              

Załączniki: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



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: 2022-07-29 01:06:33

PODPISUJĄCY

Imię DAWID

Nazwisko KAMIŃSKI

Drugie imię ŁUKASZ

PESEL

ID profilu zaufanego

ID konta ePUAP dawkamin

Podpisano przy użyciu Profilu Zaufanego ePUAP.

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Podmiot (CN) Centrum Kwalifikowane EuroCert

Organizacja (O) EuroCert Sp. z o.o.

Identyfikator organizacji (OID.2.5.4.97) VATPL-9512352379

Kraj (C) PL

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