
KHTOWICE
dla odmiany

Rapo rt z konsultacji społecznych
dotyczących budowy drogi
na odcinku od u!. Bażantów
do ul. Szarych Szeregów



lnformacje ogólne

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXXV|||/861/1"3 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad i trybów
przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice (DŻ. Urz. Woj. Sląskiego z 2073 l. poz.

4873 z dn.09.07.2013 r. ).

Zarządzenie nr 32612015 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 |ipca 2015 r. w sprawie
przeprowadzenia konsu|tacji społecznych dotyczących budowy drogi na odcinku od Ulicv Bażantów

do ulicy Szarych Szeregów.

Przedmiot konsultacji:

Proces konsultacyjny dedykowany był planowanej inwestycji drogowej _ budowie łącznika pomiędzy

uljcami Baża ntów iSzarych Szeregóul.

Cel konsultacji:

celem konsultacji społecznych było zebranie opinii mieszkańców z terenu objętego procesem

w sprawie realizacji inwestycji pt.: ,,Budowa układu komunikacyjnego W południowych dzielnicach
miasta Katowice", polegającego na budowie drogi powiatoWej łączącej rejon Ul' Bażantów z uJ' Szarych

Szeregów w KatoWicach.

zasię8 terytorialny konsultacji:

Konsultacje miały charakter iol<alny iobejmowały swoim Zasięgiem teren Jednostki PomocnicŻej nr 19

Piotrowice - Ochojec oraz Jednostki Pomocniczel nr 21 Kostuchna.

Termin przeprowadzenia konsultacji:

od 3 (poniedziatek) do 1a {piątek) sierpnia 2015 r'

Akcja informacyjna;

lnformacja o rozpocŻęcju konsUltacji została opublikowana na stronach BiUletynu lnformacji
Publicznej, stronie konsultacje.katowice.eu oraz na internetowym forum - Platformie Konsultacji

Społecznych UrzędU Miasta KatoWiCe. Badanie poprzedziła akcja informacyjna przeprowadzona
W ostatniCh dniach lipca 2015 rokU w dzieinicach oojętych konsultac.jami tj. Piotrowicach, ochojcu
i Kostuchnie. Plakaty oraz ulotki zostały rozdystrybuovlane w punktach handlowo
usługowych, przychodniach, filiach bibIiotecznych, miejsl<ich domach kultury i na słupach
ogłoszeniowych '
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PUnkty dystrybucji ulotek i plakatóW:

o Filie Miejskiej Biblioteki PubIicznej W Katowicach - ul' Szarych Szeregów 62, ul. Radockiego

70a, ul. gen. Jankego 183

o Miejski Dom Kultury,,Południe'' _ ul. Boya-Zeleńskiego 62 ' u|' gen. Jankego 136

. Parafie _ ul. Fredry 26, ul. Radockiego 251, ul. Boya-Zeleńskie8o 24, u1. Bukszpanowa 26

. spółdzielnia Mieszkaniowa _ ul. Fredry 5, ul. Radockiego 152, ul. Hierowskiego 2 (BażantóW)

. ośrodek Sportu Bażantów
o BaŹantóW - sklep Piotra i PaWła , centrum Medyczne signum
. ul. Tymiankowa, Fojcika, Jałowcowa, Maków, Czarnuszki _ ulotki do skrzynek
o Sklepik osiedlowy przy ul' sŻarych Szeregów _ w okolicy ul. Maków
o 2 słupy ogłoszeniowe przy ul' Szarych Szeregów, słup przy ul' Armii Krajowej , słup przy

Biedronce _ osjedie odrodzenia, słup przy u|' Boya-ZeIeńskiego
. Fryzjer i piekarnia Kłos przy u|. Boya-Zeleńskiego (obok MDK na Kostuchnie)
. Sklep spożywczy przy ul. Armii Krajowej
. Przychodnia przy u|. Boya leIersł'ego
. Kosmetyczka, fryzjer, stomatolog w okolicach ul. Radockiego 152

. Tesco - Os'edle Odrodzenia

. sklep FRAC - Osiedle Odrodzenia

Formy przeprowadzenia konsultacji:

Kon5ultacje społeczne przeprowadzono poprzez badanie ankietowe zreaIizowane wśród 500

mieszkańców Piotrow'c, ocho]ca i Kostuchny' Badaniem objęto pięć grup wiekowych, a dobór próby

badawczej miał charakter celowy i kwotowy. Działania podejmowane w ramach badania zostały

opisane w Raporcie Z badania opinii mieszkańców na temat układu komunikacyjnego rejonu osiedla

odrodzenia, osjedla Bażantowo olaz KoStuchny, przygotowanym przez podmiot zewnętrzny, któremu

zlecono jego przeprowadzen ie.

ll. lnformacjepozostale

Konsultacje społeczne dot. budowy drogi na odcinku od ul. BaŹantóW do ul' Szarych Szere8óW zostały

uruchomione na wniosek grupy mieszkańcóW, którzy zgodnie z zapisami uchwały Rady Miasta

Katowice w sprawie zasad itrybóW prŻeprowadŻenia konsultacji z mieszkancami miasta Katowice

skorzysta|i z prawa zawnioskowania do PreŻydenta o zorganizowanie konsultacji W interesującej ich

s p ra wie.

Załączniki:

Wniosek mieszkańców o przeprowadzenie konSultacji społecznych (za non imizowa ny)

zarządzenie nr 326/201'5 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 14 |ipca 2015 r'

Kwestiona riusz a n kietowy

Raport Z bddanid opinii mie:zkańców

1il.
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