
p"lrl .,rłos. l ( . z-ząt Katowice, dnia 30 kwietnia 2015 r.

PREZYDENT MIASTA KATOWICE
PAN MARCIN KRUPA
ul. Mfyńska 1' 40 - 098 Katorr ice

przez Biuro Rady Miasta Katowice

Wnioskodawcy:
1.

2.

3.'.

WNIoSEK o PRZEPRoWADZENIE KoNSULTACJI SPoŁECZNYCH

My, nizej podpisani mieszkańcy Miasta Katowice, działając na podstawie art. 5a ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorzpdzie gminnym oraz na podstawie $ 1ust 1,$ 2 ust. 4 pkt. 3, $ 3 ust. 1

uchwały Rady Miasta Katowice z dnia 26 czeIwea 2013 r. o numelze XXXVIIV860/l3 w spravt ie

zasad i trybów przeprowadzania konsrrltacji z mieszkańcami miasta Katorvice składamy wniosek

o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Cel konsultacji

Ce1em przeprowadzenia konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii nrięszkańcÓw Miasta

Katowice' a w szczególności mieszkańców dzielnic Katowic Kostuchna i ochojec , w sprawie

budowy drogi na odcinku od ulicy Bżantów do ulicy Szarych Szeregów oraz ingerencji rv tereny

leŚne Leśnictwa ochojec'

Przedmiot konsultacji

Przedmiotęm konsultacji społecznych są załozenia do projektu budowy drogi na odcinku od

ul' Bżantów do ul. Szarych Szeregów' a w szczególności stopleń ingerencji w tereny leśne

Leśnictwa ochojec, możliwe korekty trasy drogi, alternatywne połączenia osiedli w dzielnicy

Katowice Kostucłrna.

Zasięg konsultacji

Wnioskodawcy proponują przeprorvadzenie konsultacji społecznych o zasięgu ogólnomiejskim

oraz dzielnicowym.

Proponowany termin konsultacji
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Wnioskodawcy proponują przeprowadzenie konsultacji społecznych w maju / czerrł'cu 2015 r.

Proponowane formy przeprowadzenia konsultacji

Wnioskodawcy proponują wymienione nizej formy przeprowadzenia konsrrltacji społecznych lub

ich połączenie:

l. otwafię, protokołowane spotkania z mieszkańcami miasta, w tym również odbyrł ające się

w j ednostkach pomocniczych,

2. powołanie zespołów roboczych składających się z przedstawicieli mieszkańców

i przedstawicieli Prezydenta Miasta Katowice,

3. badania ankietowe,

4. walsztaty i debaty z udziałęm eksper1ów reprezentuj ących Urząd Miasta Katowice, jak również

eksper1ów zewnętrznych.

Uzasadnienie

ogłoszony ptzezUrząd Miasta Katowice projekt budowy drogi w dzielnicach Katowic Kostuchna i

ochojec na odcinku od ul. Bażanlów do ul. Szarych Szeregów' zakładający wycięcie terenów

leśnych Leśnictwa ochojec' spotkał się ze zdecydowanym protestem mieszkańców Miasta

Katowice 'tj' 
nie tylko mieszkańców zamieszkujących dzielnice Kostuchna i ochojec , ale rór.miez

wśród mieszkańcÓw irrnych dzielnic Katowic licznie odwiedzaj ących w celach rekeacyjnych

tereny zna.jduj ące się na trasie planowanej drogi. Rzeczony proj ekt pozostaje w sprzeczności z

deklaracjami Urzędu Miasta Katowice oraz Pana Prezydenta Marcina Krupy, które zakładały

rozwój południowych dzielnic Miasta Katowice z poszanowaniem ich walorólv przyrodniczych.

W ocenie wnioskodawców trudrrości komunikacyjne występujące w dzielnicach Katowic

Kostuclrna i ochojec nie powinny prowadzić do tak istotnej i nieodwracalnej ingerencji w tereny

leśne oraz ekosystem Rezerwaty ochojec. Tym bardziej, ze ogólnodostępne place studialne

przeprowadzone przez Urząd Miasta Katowice wskazują na mozliwość wielu alternatywnych

kierunków drogi. Dodatkowo jesteśmy w posiadaniu opinii środowisk ekologicznych z których

rł1'niJ.a ze przeprorładzenie śladu drogi rłg obecnego uarianlu może "ię ll'iązac z naruszeniem

przepisÓw środowiskowych wymaganych przy projektowaniu nowyclr dróg.

Przeprowadzone dotychczas konsultacje społeczne nie przyniosły zamierzonego skutku, bowiem

informacja zamieszczona na Platformie Konsultacji Społecznych jedynie przez krótki okres czasu

nie dotarła do jej adresatÓw. Mieszkańcy Miasta Katowice nie mieli wystarczającej możIiwości

pozyskania wiedzy o przeprowadzanyclr konsultacjach społecznych.

Strona 2 z 3



Liczni rnieszkańcy l(atowic dali temu wylaz w protestach skierowanyclr do Prezyderrta Miasta

Katowice p. Piotra Uszoka pismenr z dnia 3I.0'/.2014 oraz odrębna grlrpa nrieszkańców w piśmie

do Prezydenta Miasta Katowice p. Marcina Krupy z dnia 1 3.02.2015. To drugie pismo było

przedmiotem obrad Komisji Infrastruktury i Srodowska Rady Miasta Katowice w dniu 25.02.2015 i

zakończyło się uchwałą rł'zywaj ącą Urząd Miasta do przeprcwadzenia konsultacji społecznych na

temat planowanej nowej drogi łączącej ulice Bazantów i Szarych Szeregów co niestety nie zostało

zrealizowane do dnia dzisiej szego.

Przeprowadzenie rzeczywistych konsultacji społecznych _ połączone z odpowiednią kampanią

medialną i informacyjną _ umożliwi mieszkańcom Miasta Katowice wzięcie aktywnego udziału w

debatach nad tak istotnym i doniosfym w skutkach projektem.

Osoba odpowie dzialna za kontakt

1.

Załączniki:

1. lista osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych.

Strona 3 z 3


