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WNIOSEK

interpelacja ws. środków budżetowych na 2020 dot. infrastruktury rowerowej

Na podstawie art. 24  ust. 3 i 4  ustawy o  samorządzie gminnym składam interpelację ws. środków budżetowych 

na 2020 dot. infrastruktury rowerowej

Szanowny Panie Prezydencie piszę ws. rozdysponowania środków na drogi rowerowe w 2020. Poniższe 

wynika z konsultacjami ze stowarzyszeniem Rowerowe Katowice

Pilną sprawą jest stworzenie w końcu na ul Kościuszki drogi rowerowej, pro jekt był już zatwierdzany i czeka na 

aktualizację. Obejmuje odcinek od wysokości ul Ceglanej do pętli Brynowskiej, jest również zatwierdzony pro jekt 

drogi rowerowej na ul Korfantego od ul. Konduktorskiej do Siemianowic Śląskich, podobnie jest zatwierdzony i 

czekający na realizację pro jekt drogi rowerowej wzdłuż ulicy Chorzowskiej od wysokości "Żyrafy" w Parku 

Śląskim do granicy z Chorzowem. Dalej środowisko rowerowe nie wie, co  dzieje się z kontynuacją budowanej 

pod koniec roku 2018 drogi rowerowej wzdłuż ul Armii Krajowej. Wydaje się za zasadne uwzględnienie 

przejazdu pod rondem - pochylnia z wyjazdem na Niebieskie Bloki, tu też temat zamarł a sprawa równie pilna jak 

Kościuszki czy Korfantego, ludzie wnoszą rowery po schodach z pochylni dla wózków mało  kto  korzysta

Osobną i równie pilną sprawą jak powyższe jest remont i dostosowanie do aktualnie przyjętych standardów 

dróg rowerowych wybudowanych przed laty tj: drogi rowerowej wzdłuż Bulwarów Rawy od Uniwersytetu 

Śląskiego do wysokości ul Bohaterów Monte Cassino (po łączenie z drogą rowerową na Dąbrówkę Małą), drogi 

rowerowej na ul Jankego od ulicy Prusa do marketu Leclerc oraz od ul Armii Krajowej do ul Barcelońskiej, 

budowa przejazdu rowerowego w ciągu drogi rowerowej na ul Chorzowskiej przez ulicę Ściegiennego.

W w/w przypadkach należałoby zabezpieczyć w ramach corocznego budżetu stałą kwotę przeznaczoną na 

remonty istniejącej już infrastruktury rowerowej zbudowanej przed laty a nie dostosowanej do przyjętych przez 

miasto  standardów rowerowych tj braku przejazdów rowerowych, zniszczonej nawierzchni i wymiany 

nawierzchni z kostki na asfaltową (standardy rowerowe). Cóż z tego że przybywa nam nowych dróg rowerowych 

skoro  łączą się ze starymi często  uciążliwymi do przejechania jak ul Jankego czy Bulwary Rawy. Przyjęcie 

takiego rozwiązania stawiałoby Katowice jako pierwsze w regionie które odnawiają starą infrastrukturę 

rowerową. 

Interpeluję o  uwzględnienie powyższych postulatów.

Z wyrazami szacunku

Dawid Durał

Korespondencję w tej sprawie proszę kierować do mnie za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art.

39' ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

późn. zm.).
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Podpis 1 UPO

 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: 2019-11-26 07:49:53

PODPISUJĄCY

Nazwisko Durał

Imię Dawid

Drugie imię

ID konta ePUAP Duras82

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
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