
Zar l ądzene nr '''|'-'!''t' /20I t
P'e/yde'']ta M iasta Katow;ce

z dnia '...':!', }.'lł.:'':..r' - J \

W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dot. budowy kanaliŻacji desŻczowej Wraz Ż otwartym
zbiornikiem retencYjnym W rejonie ulic Szpaków i sikorek W Katowicach'

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samorządzie gminnym (Dz. U. z Ż0\6 r. poz. 446

z późn.zm.) w wykonaniu 5 4 Ust' 1i2 uchwaly nr XXXV||lA60/13 Rady Miasta Katowice z dnia

26 czerwca 2013 r W sprawie zasad i trybóW przeprowadzania konsułtacji z mieszkańcami miasta

Katowice (Dz. Urz. Woj. śląskiego z 201'3 r. poz. 4813|

zarządza się co następuje:

$1' Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami wydzielonego obszaru Jednostki
Pomocniczej nr 5 BrynóW Część Wschodnia * os. Zgrzebnioka W prŻedmiocie bUdowy otwartego
zbiornika retencyjnego W rejonie uIjc 5zpakóW isikorek.

s2' Kon5u|tacje społeczne mają charakter lokalny iskierowane są do mieszkańców nieruchomosci
z fragmentów ulic Sikorek, Szpaków Przepiórek oraz Skowronków, które graniczą z dZiałkami nr 89/12
i nr 64B (obręb 0003, karta mapy 39)'

53. Konsultacje spoleczne mają na celu zebranie opinii mieszkańców W sprawie planowanego Zadania

inwestycyjnego W Zakresie budowy kanalizacji deszczowej Wraz z systemem zbiorników reiencyjnych
na terenje miasta Katowice w zleWni rzeki Brynicy, rzeki MlecŻnej i rŻeki RaWy realizowanego przez
Katowicką lnfrastruktUrę Wodociągowo - Kanalizacyjną 5p. Z o.o. _ w odniesieniu do części działki
nr 89lrZ i 643.

54. Konsultacje rozpoczną się Ż dniem podjęcia nin. zarządzenia, a zakończą się W dniU 30 kwietnia 2017
roku.

55. Konsu|tacje społeczne zostaną przeprowadzone poprzez badanie ankietowe, realizowane wśród
mieszkańcóW nieruchomości z obszaru wskazanego W 52 nin. zarządzenia.

66' Ankietę konsultacyjną, która zostanie dostarczona do objętych konsu|tacjami nieruchomości, będzie
można zwrócić na jeden z wybranych sposobów:

1) wysła n ie zeskanowanej ankiety
konsultac.je @ katowice.e u;

odestanie listem pod adresem: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katow]ce, Rynek
13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne dot. budowy kanolizacji
deszczowej w rejonie ul. Szpaków iSikorek;
dostarczenie do Wydziału Komunikacji społecznej, ll piętro (pokój 204), RVnek 13, 40 003
Katowice;
WrzUcenie do urny dostępnej w filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul' Brynowskiej 53a.

57. lnformacja o prowadzonych konsultacjach zostanie ogło5zona miedzy innymi poprzez:
1) strony miejskiego portalu internetowego,

przy wykorzysta niu poczty eie[tron cznej:

2)

3)

4)



2) Biuletyn lnformacji Pu blicznej,
3) listowne zaproszenie do udziału w badaniu ankietowym, dystrybuowane wśród mieszkańcÓw

nieruchomości, ktÓre objęte są konsUltacjami społecznyml.

$8. Zebrane uwagi iopinie Zostaną prŻedstawione w postaci raportu Ż badania ankietowego, a następnie
wlączone W raport z konsu]tacji społecznych, który Zostanie Udostępniony na miejskie] stronie
internetowej oraz do wglądu w Wydziale Komunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice'

$9. Wykonanie zarządzenia powierŻa się Nacze]nikoWi Wydziału Komunikacji Spoiecznej.

$10- Zarządzenie wchodŻi W życie z dniem podpisania'


