
Zał' 1 Kwestionariusz ankietowy
Ankjeta ,'PodZ]el się pomysłem na Katowice|''

ANKIETA

''P0DzlEL 
slĘ PoMYSŁEM NA KAToW|cE''

PoniŻsza ankieta realizowana jest w ranach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Katowice 2030' Jej glównyn celem
jest poznanie opinii nieszkańcÓw na temat propozycji projektów do realizacji w perspektywie do roku 2030'

Wypełnioną ankietę nożna oddać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz w Centrum lnformacji Turystycznej
(Rynek 13) do 15 kwietnia 2015 r' Ankieta jest dostępna takŻe w wersji on]ine na stronie konsu|tacje'katowice.eu,
lnformacje na temat prac nad strategią rozwoju moŻna znaleŹć na stronie internetowej Miasta katowice'eu w zakładce

,,o mieście"'

1' W jakim stopniu realizacja poniższych projektów jest według Państwa istotna dla rozwoju Katowic
w perspektywie roku 2030? Prosimy o postawienie znaku ',X'' odpowiednio w kolumnie ,,bardzo istotny', ,,mało
istotny'', ,,nie mam zdania'' pny każdym z zaproponowanych projektów

Propozycje projektów w polu strategicznym ,,Jakość życia'' bardzo
stotny

malo
jstotny

nte mam
zdania

] ' RoZWój komUnalnego bUdownictwa mieszkanioWego' ze szczególnym uWZględnieniern mieszkań dla ludzi
młodych

tr tr tr

2' Termomodern]Zacja iusuWanie aZbeStU Z budynków użytecznoŚci pUblicznej j mieszkaniowych zasobÓW
komunalnych

tr tr tr

3' Proekologjczna przebudowa systemów grZeWCZych W bUdynkach mieszkalnych i użyteczności publicŻnej u tr !

4' Stworzenie dzielnicowych CentróW SpołecznościoWych i sportowo-rekreacyjnych tr ! !

5' TWorzenie dZielnicowych domÓW dzlennej opiekj nad osobami w wieku senioralnym iniepełnosprawnymi tr tr tr

6' TWOrzenie W szkołach klas międZynarodowych na Wszystkich poz]ornach edukacji tr tr tr

7' Stwor7e'']ie syslemL pracy 7 J7dolnioną *Jodz'ezą w szhołach tr tr tr

8' Uruchomienie multimedlalnego programU edUkacji regionalnej' W tym dla katowickich przedszko]i i szkÓł u tr tr

9' Uruchomienie programóW ekologicznych i kUlturowych Zajęć edUkacyjnych dla dZiecl i młodZieży oraz osÓb
dorosłych

tr tr tr

10. Rozbudowa sieci żłobkóW iprzedszko]i na terenie miasta' W tym W szczegó]noŚci W nowych Zespołach
mieszkaniowych

! tr tr

1 1' Wykreowanie sportowej marki miasta Z Wykorzystan em akadernlckiego i lokalnego potencjału SpońOwego ! tr n

12' Stworzenie katowickiego SystemU monitorowania i poprawy iakoŚci powietrza i WÓd ! tr tr
13' Urządzenie atrakcyjnych przestrzeni przyrodn]czo'rekreacyjnych na terenach Zielonych (np' Park Boguck]'

Parki ]\,4urckowsk]) oraz w sąsiedztwie akwenów i cieków wodnych (np' DOlina Trzech StaWóW, akweny
dzielnicv Szopienice, Slepjotka, Kłodnica)

tr tr tr

1 4' ReWitalizacja obsZarÓW poprzemysłoWych tr tr n

15. Rewita zacja zabytkowych osledli w dzielnicach tr tr tr



An'ieta ' Pod7ie s:ę pomysłem na KatowiCe| '

Propozycje projektów w polu strategicznym ,,Metropolitalność i obszar śródmiejski'' bardzo
istotny

mało
stotny

nre mam
zdan a

1. Utworzenie centrum transferu technologii biomedycznych tr tr tr

2. Utworzenie cenkum transferu technologii energooszczędnych tr tr !
3' UrJc'o- erie syslemL USlJg te emedyc7nycr w m eŚcie tr tr tr
4' BUdowa Teatru Wielkiego opery i Baletu _ obiektu o funkcjach muZycznoJestjwa owy]h (prajekt Wynikający

z aktualnej Strategii) n tr tr
5. Utworzenie nowych muZeÓW We WspÓłdziałaniu Z iStniejącymi instytucjami mUzea nicŻymi oraz instytucjami

kultury inaukl w mieŚcle
tr D n

6. Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek u tr D

7' PrzywrÓcenie mieszkańCorr] starego Dworca Kolejowego jako nowej pŻestrzeni kulturowej tr tr tr

8. Wprowadzenie nowych Wydarzeń o randze m]ędzynarodowej W obSZarZe kultury, designu' gier
komputerowych i sportu

tr n tr

9' Utworzenie Ś ąskiego Centrum Nauki W Katowicach tr tr tr

10' Ukształtowanie dzielnicy akademickiej W obsŻarze śródnriejskim oraz kampusÓW akademickich na terenie
miasta tr n tr

'1 1' Urządzenie oraz ożyw]enie placóW i Skwerów w obszarze ŚrÓdmiejskim f] tr tr

'12' lJtworzenie zadaszeń głÓWnych pasaży ulicznych L ! tr

13' Wykreowanie sirefy 
'Życia miejskiego'': DWorZeC PKP _ Rynek _ Rondo _ Strefa Kultury tr tr tr

14' Przebudowa tkanki mleszkaniowej obszaru śrÓdrniejskiego Z wykorzystaniem technologii proekologicznych tr tr D

15' Wykreowanie nowych stref mieszkaniowo-Usługowych o Wysokim standardzle Zamieszkania W obszarze
ŚrÓdmiejskim

tr tr n

16' odnowienie Zabytków architektury' w tym rnodernistycznej i funkcjonalistycznej tr tr tr

Propozycje projektów w polu strategicznym ,,Przedsiębiorczość i rozwój gospodarczy'' bardzo
stotny

malo
istolny

nemam
zdanla

1. Wspieranie rozwoju sektora flrm nanotechnologicznych tr tr tr

2' Wspieranie rozwoju Zaawansowanych technologii, procedur iuslug inżynier]] medycznej n tr tr

3' Wspieranie rozwoju klastra producentów gier komputerowych n tr tr

4. Wsp]eranie rozwoju sztuk audioW]Zua]nych' W tym katowick]ejfilmówki j mediÓw tr u tr

5' WspJeranie rozwoju przemysłu muzycznego oraz sektora festiwali muZyCZnych tr tr !

6. Wzmacnianie potencjalu rozwojowego branż kreatywnych (archltektury' designu igier komputerowych) tr ! !



Ankreta na Katowice

Propozycje projektów w polu strategicznym ,,Pzedsiębiorczość i rozwój gospodarczy'' bardzo
istotny

mało
istotny

nte mam
zdania

7. Utworzenie strefy aktywności gospodarczej na terenie Huty Metali Nleżelaznych W Szopienlcach tr u u

8. RozwÓj parkÓW przemysłowych i naukowo _ technologicznych W obszarze efektywnoŚci energetycznej tr tr tr

9' Utworzenie parkóW przemysłowych i technologicznych zagospodarowujących tereny iob]ekty poprzernyslowe tr tr tr

10. Utworzenie centrum flrm start-up'owych oraz rozwoju przedslębiorczości młodych osÓb z Wykorzystaniem
postindLSt.ialrel przesrrzeni ku tLrowe_

n tr tr
']1. Wzbogacenie katowickie] ofeńy tUrystyki biznesowej i kUlturalne] poprzez organizację Wielkich Wydarzeń

isieciowanie obiektÓW kongresowych, obiektóW dZiedZictwa kulturowego i postindUstrialnego tr tr tr

Propozycje projeKów W polu strategicznym ,,Transpoń i logistyka miejska''
bardzo
stotny

mało
stotny

nte maflt

zdania

1' Budowa Zintegrowanego węZła transportowego o znaczeniu reg]onalnym j krajowym (Katowick] Węzeł
Komunikacyjny)

! D !
2' Budowa Katowickiego systemU Zintegrowanych WęZłÓW Przesiadkowych tworzonego pŻez' węzel

,,zawodzie", WęZeł 
''BrynóW 

Pętla''' WęZeł ,'Ljgota'', Węzeł 
',sądowa''' 

Węzel 
''Podlesie''' 

Węzeł 
''Piotrowice'

tr fI !
3. Rozbudowa Drogi Krajowej 81 od Węzła autostrady A4 z Drogą Krajową 86 do budowanego WęZła Z ul. Arm]]

Krajowej (WęŻeł Giszowiec _ Ul. 73 Pułku Piechoty_ul. Ko]ejowa-ul T' KoŚciuszki-Ul' Armii Krajowej)
tr tr tr

4' Budowa drÓg na kierunkU pÓłnoc - połUdnie d a odc ążen a obszarU ŚrÓdmiejskiego tr tr tr

5' RoZWÓj jnfrastruktury mie]skiej obsługUjące] zwiększony ruch samochodÓW e ektrycznycn @-mability) tr tr tr

6' BUdowa intel]gentnego systernU zarządzan]a ruchem i miejscami parklngowymi tr tr tr

7' Wspieranje stworzenia linii szybkjego pocią9u podmiejskiego w relacji Katowice _ Tychy _ Bieruń i Sosnowiec
Dąbrowa Górnicza

tr tr !

8. Wspieranie budowy nowych oraz renowacja istnie]ących dworców kolejowych na terenie miasta u tr u

9' l\lodernizacja linii koJejowych i wykorzystanie kolejowych korytarzy tranSpońowych dla kamwaju rniejskiego tr tr tr

10' Wspieranie budowy Kole] Dużych PrędkoŚc] W kierunku na poludnie, łączącej 0strawę, Brno iWedeń
z Katowicami

tr tr !
'11 ' Budowa katowlcklego szybkiego tramwajU na południe do Piotrowic i Kostuchny tr tr tr

12' Rozbudowa WeWnątrzrnlejskiej sieci tramwajowej tr tr tr

'13' RozwÓj lotniska na l\.4Uchowcu jako lotniska biznesowego i medyczno-ratunkowego n u u
14' Rozwój systemu transportu i rekreacji rowerowej (obejmujący budowę sieci drÓg iścieżek rowerowych'

parkingów, wypożyczalni i stacjI napraw rowetów)
tr tr tr

15' Wdrożenie systemu typu 
'smart 

grid'' (inieligentne sieci)w sferze dystrybUcji nrediów komunalnych tr ! tr

16' Stworzenie systemu ZarządZania informacją miejską oraŻ jej dystrybucja na urządzenja mobilne n tr !



Arkieta 
''oodziel 

s'ę pomysłe- na (atowice|'

2. Jakie inne projekty Państwa zdaniem mogą przyczynió się do rozwoju Katowic w perspektywie roku 2030?

JeśIi mająPaństwo własne propozycje projektÓW, prosiny o zapisanie ich nazw oraz krótkiego opisu poniżej. Jeśli

nie mająPaństwo Własnych pomysłóW, prosimy pozostawić pytanie bez odpowiedzi'

METRYCZKA

Wiek

< 18 1B-25 26-35 36-50 5't-65 66<

tr tr tr tr tr tr

Płeó tr Kobieta n MęŻczyzna

Wykształcenie

podstawowe gimnazjalne
zasadnicze
zawodowe

średnie wyzsze

tr tr tr tr tr

Miejsce zamieszkania
(nazwa dzielnicy)

Dziękujeny za wzięcie udziału w ankiecie!



Zał' 2 Kwestionariusz ankietowy ze spotkania 27 kwietnia 2015 r'

ANKIETA

"PoDZlEL slĘ P0MYSŁEM NA KAToWlcE"

PoniŻsza ankieta realizowana jest w ramach prac nad Strategią Rozwoju Miasta Katowice 2030. Jej głÓwnym celem
jest poznanie opinii mieszkańcÓw na temat propozycji projektÓw do realizacji w perspektywie do roku 2030' ktÓre

zaproponowali mieszkańcy w ramach badania ankietowego przeprowadzonego w dniach 1-15 kwietnia 2015r.

Które z poniższych projektów Państwa zdaniem mogą przyczynić się do rozwoju Katowic w perspektywie roku
2030?

Prosiny o postawienie znaku ,,X" odpowiednio w kolunnie ,,mało istotny", ,,bardzo istotny", ,,nie mam zdania" pzy
każdy m z zaproponow anych projelłów

Propozycje projeKów w polu strategicznym ,,Jakość życia'' bardzo
istotny

n]ało

stotny
nre mam
Tdania

] ' Budowa infrastruktury miejskiej W obszarach nowych kompleksÓW mieszkanioWych W dz]elnicach południowych
(przeskzenie imiejsca publiczne w dŻielnicach południowych' lnfraskuktura społeczna).

tr tr tr

2' Utworzenie Domu Placy Twólczej im' Hilarego Krzysztofiaka W Szopienicach' u u tr

3.,,N,4ulticentrurn Katowlce'- utworzenie interaktywnego centrurn edukacji ikultury. tr tr tr

4' Zagospodarowanie przyrodn]czo _ kulturowe doliny rzeki Kłodnicy' D ! n

5' Budowa szlaku kajakoweQo W Dolinie Trzech StaWÓW' tr D tr

6 Budowa Rodzinnego Centrur Rozrywtiw dzie ricacl- poludniowycl'. tr n tr

Propozycje projektów w polu strategicznym ,,MetropolitalnośĆ i obszar śrÓdmiejski"
bardzo
jstotny

malo
jslotny

nle maTn

zdan a

'' Budowa s'Ód.niejskiej hali ta'gowej (ŚwieŻa' zdrowa ŻywnoŚć)' tr tr tr

2. Budowa Stadionu l\.4iejskiego. tr tr tr

3. Utwo'zerie s7 aku kultJrowego ..Ka- en ce Karowic' (odtworzerie i wp'owadzen e rowycl fun\c' ). tr ! tr

4' Wprowadzenie stref uspokojonego ruchu sarnochodowego o Wysokirn poziorn]e bezpieczeństwa i priorytecie
dla pieszych i rowerzystÓW W obszarach ZabUdoWy strefy Sródnr]eiskiei (Wooneń' ! f] tr

Propozycje projektóW W polu strategicznym ,,Transpoń i logistyka miejska'' bardzo
jstotny

malo
stotny

nte marn

Tdaria

']' Budowa nowych przystankóW kolejowych na terenie mjasta' u n tr

2' Przebudowa i rozbudowa sieci Ciepłowniczej oraz gazowej na obszarach zabudowy mieszkaniowej' tr tr tr



METRYCZKA

Wiek

< 18 1B-25 26-35 36-50 51-65 66<

tr tr tr tr tr tr

Płeć tr Kobieta tr MęŻczyzna

Wykształcenie

podstawowe gimnazjalne
zasadnicze
zawodowe

śred n ie wyzsze

u tr tr tr tr

Miejsce zamieszkania
(nazwa dzielnicy)

Dziękujemy za wzięcie udziału w ankiecie!


