
 

NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANE MERYTORYCZNIE WNIOSKI 

DO VII EDYCJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W KATOWICACH 

 

      PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE   

ID zadania Tytuł zadania Wnioskodawca Lokalizacja główna Uwagi 

M/01/VII 
Tężnia solankowa - 

dodatkowe 
wyposażenie 

Adam Łęski ul. Wczasowa, Park Zadole 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Realizacja wniosku wiązałaby się z dużą ingerencją w niedawno 

wytworzoną infrastrukturę zagospodarowaną w ramach Budżetu 
Obywatelskiego - nieracjonalne wydatkowanie środków 

publicznych. 

M/06/VII 

"Napij się wody na 
zdrowie" - stacja 
wody pitnej dla 

wszystkich (miejskie 
poidełka) 

Katarzyna Florjańska 

1. Rejon Strefy Kultury (rejon ul. Haralda, Plac 
Wojciecha Kilara, 
ul. Olimpijska, Plac Sławika i Antalla). 
2. Centrum - Rynek 
3. Plac Obrońców Katowic 

Wydział Promocji 
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach odradza montaż 
i/lub uruchomienie zdrojów ulicznych (poidełek) ze względu na 

brak możliwości stałego nadzoru tych urządzeń. Dodatkowo 
zadanie w większej swej części (Rynek i Plac Andrzeja) objęte jest 

projektem "KatoPije - system poidełek miejskich w dzielnicy 
Śródmieście" wybranym do realizacji w poprzedniej edycji BO. 

M/08/VII 
Ukraińcy. Nowi 

mieszkańcy naszego 
miasta - dobry start! 

Adrian Szymura 
Urząd Miasta Katowice - Wydział Komunikacji 
Społecznej ul.Rynek 13 

Wydział Promocji 
Na rok 2021 planowana jest rozbudowa strony katowice.eu o 

zakładki w języku ukraińskim. Z badania ankietowego 
przeprowadzonego przez Wydział Promocji wśród społeczności 

ukraińskojęzycznej miasta Katowice nie jest zasadne wydawanie 
środków publicznych na specjalne wydanie miejskiego informatora 

Nasze Katowice w języku ukraińskim. W związku z negatywną 
oceną ponad połowy wniosku, cały projekt ocenia się negatywnie 

(par. 3 ust 8 Regulaminu BO). 



M/12/VII Park Las Vegas Tomasz Koczor 

Ciąg alejek wzdłuż ul. Kościuszki od wejścia do parku 
przy ul. Gawronów do wejścia przy autostradzie A4 i 
ul. Kościuszki (na wysokości Hali Parkowej przy 
wypożyczalni rowerów miejskich), w tym również 
wylotowa alejka łącząca ul. Kościuszki (w okolicach 
basenu) z alejką prowadzącą do pomnika Tadeusza 
Kościuszki, na której zmodernizowano oświetlenie. 
- Alejki wzdłuż autostrady A4 od ul. Kościuszki do ul. 
Pięknej nr 50 oraz alejka wylotowa w stronę kładki 
nad A4 przy AWF. 
- Następnie alejka w stronę południową wzdłuż ul. 
Pięknej i szlakiem rowerowym do przejścia 
podziemnego przy ul. Zgrzebnioka (obok Cmentarza 
żołnierzy Armii Czerwonej). 
- Alejki wylotowe od kościoła Świętego Krzyża do 
szlaku rowerowego oraz w stronę Pomnika Tadeusza 
Kościuszki, oświetlenie placu (ronda) przy pomniku 
oraz alejka od placu w stronę ul. Pięknej 50. 
- Ciąg alejek wzdłuż ul. Kościuszki od wejścia do 
parku przy ul. Gawronów do wejścia przy 
autostradzie A4 i ul. Kościuszki (na wysokości Hali 
Parkowej przy wypożyczalni rowerów miejskich), w 
tym również wylotowa alejka łącząca ul. Kościuszki 
(w okolicach basenu) z alejką prowadzącą do 
pomnika Tadeusza Kościuszki, na której 
zmodernizowano oświetlenie. 
- Alejki wzdłuż autostrady A4 od ul. Kościuszki do ul. 
Pięknej nr 50 oraz alejka wylotowa w stronę kładki 
nad A4 przy AWF. 
- Następnie alejka w stronę południową wzdłuż ul. 
Pięknej i szlakiem rowerowym do przejścia 
podziemnego przy ul. Zgrzebnioka (obok Cmentarza 
żołnierzy Armii Czerwonej). 
- Alejki wylotowe od kościoła Świętego Krzyża do 
szlaku rowerowego oraz w stronę Pomnika Taduesza 
Kościuszki, oświetlenie placu (ronda) przy pomniku 
oraz alejka od placu w stronę ul. Pieknej 50. 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie zaopiniowane negatywnie ze względu na brak opinii 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod którego 
pieczą znajduje się Park Kościuszki. 



M/15/VII 
Ogród Jordanowski 
na Osiedlu Witosa 

Adrian Moskal 
ul. Kolońska, ul. Ścianowa. Strefa między ul. Kolońską 
a ogródkami działkowymi 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Wniosek częściowo pokrywa się z ofertą inwestycyjną miasta 

Katowice. Realizacja zadania byłaby niezgodna z zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Zweryfikowany, szacunkowy koszt realizacji zadania to ok. 4 mln zł, 
co przekracza pulę środków na zadania ogólnomiejskie. 

M/17/VII 

Budowa kompleksu 
tras rowerowych 

schodzących z Hałdy 
Kostuchna 

Mikołaj Goli ul. Jana Chęcińskiego, hałda pokopalniana 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

Proponowany teren znajduje się we władaniu Lasów Państwowych 

M/20/VII 
Velodrom Katowice - 
budowa betonowego 

toru kolarskiego 
Grzegorz Ossoliński 

teren dawnego boiska pomiędzy nieruchomością 
Murckowska 16, Murckowska 22 Stacja Paliw Orlen, 
Stawem Łąka 

Wydział Rozwoju Miasta 
Zadanie nie spełnia wymogów celowości i gospodarności. 

Niewspółmierne wykorzystanie obiektu do planowanych do 
poniesienia nakładów finansowych (niska aktywność klubów 
uprawiających profesjonalne kolarstwo w naszym mieście). 

W przypadku realizacji obiektu z pełną infrastrukturą techniczną, w 
tym zapleczem szatniowo-sanitarnym – brak kanalizacji sanitarnej.  

Na obszarze planowanym do zainwestowania występuje wysoki 
poziom wód gruntowych – co wiąże się z przeprowadzeniem 

dodatkowych badań, a na etapie poprowadzenia robót 
budowlanych odpowiednich zabezpieczeń. 

Biorąc pod uwagę pełny zakres przedsięwzięcia zakładana kwota 
przekracza maksymalną pulę przeznaczoną na realizację zadania 

ogólnomiejskiego, tj. 2 999 990 zł 



M/24/VII 

Budowa parkingów, 
remont ciągów 

komunikacyjnych z 
wymianą chodników, 

budowa kanalizacji 
deszczowej z 

zabudową zbiornika 
retencyjnego, w 

rejonie budynków 
przy ul. Tysiąclecia 

86,86a,86b w 
Katowicach 

Jacek Pytel 
Teren w rejonie budynków przy ul. Tysiąclecia 
86,86a,86b 
w przestrzeni ogólnodostępnej 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie ujęte przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zakończenia w 2020 roku. 

M/28/VII 

Poprawa komfortu 
jazdy rowerem - "Bez 
przeszkód przez ulice 

Jagiellońską" 

Bartosz Ciura ul. Jagiellońska 1-21 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Ulica Jagiellońska na całej swej długości znajduje się w strefie 

„Tempo 30”, w której ruch rowerowy powinien odbywać się na 
zasadach ogólnych. 

M/30/VII 
Park Maluchów przy 

Bibliotece Śląskiej 
Adam Skowron ul. Damrota, plac Rady Europy 

Zakład Zieleni Miejskiej 
Dwie z trzech wnioskowanych działek, na których miałoby zostać 

zlokalizowane zadanie nie znajdują się we władaniu miasta 
Katowice. Działka miejska jest mocno zadrzewiona - 

uwarunkowania przestrzenne uniemożliwiają realizację zadania. 

M/40/VII 
Park Maluchów przy 

Bibliotece Śląskiej 
Adam Skowron ul. Damrota, plac Rady Europy, Skwer Holtzego 

Zakład Zieleni Miejskiej 
 We wskazanej lokalizacji występuje duże zadrzewienie, 

dodatkowo w miejscu tym znajdował się kiedyś cmentarz - 
możliwe, że w toku realizacji zadania konieczne było 

przeprowadzenie ekshumacji. Wiązałoby się to z trudnymi do 
oszacowania ale wysokimi kosztami dodatkowymi. 

M/42/VII 

Aktywny Alfred. 
Tereny aktywności 

sportowej i rekreacji 
dla mieszkańców 

Wełnowca-Józefowca 
i innych dzielnic 

Północnych Katowic. 

Lidia Torbus 
Rejon ulic: Al. Korfantego, Plac Alfreda, 
ul.Daszyńskiego, Mosir Kolejarz, ul.Alfreda 1 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Duża część terenu, w tym hałda wpisana jest do rejestru 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - wymaga stosownego 
uzgodnienia. Brak racjonalności wydatkowania środków 

publicznych ze względu na szacunkowo wysokie koszty utrzymania 
powstałego parku. 



M/44/VII 
Ogród Śląskich 

Noblistów 
Marian Seremek 

Skwer pomiędzy budynkiem przy ul. Uniwersyteckiej 
12 a Bankową 14 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Część wnioskowanego terenu oddana jest w dzierżawę 

podmiotowi zewnętrznemu. Brak możliwości zachowania 
odpowiednich odległości od parkingu, dróg i budynków. 

M/46/VII 

"Park Miejski 
Ligocianie - miejsce 

rekreacji i 
wypoczynku dla 

mieszkańców Katowic 
w dzielnicy Ligota-

Panewniki 

Dorota Żywica 
Działki miejskie wzdłuż ul. Stanisława Hadyny w 
dzielnicy Ligota-Panewniki 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Wskazana we wniosku lokalizacja zadania częściowo jest niezgodna 
z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

Wskazany we wniosku teren przeznaczony jest pod inwestycje. 

M/49/VII 

Reintegracja 
Mieszkańców i 

Inicjacja Aktywności 
Obywatelskiej 

poprzez Odbudowę i 
Koordynację Relacji 

Sąsiedzkich Start 
2021 – Sąsiedzi 

Katowiccy 
Przykładem dla całej 

Metropolii! 

Marek Strzałkowski 
Social Bar którego adres zostanie ustalony w 
momencie podpisania umowy najmu 

Wydział Polityki Społecznej  
Bardzo wysokie, niewspółmierne do efektów koszty realizacji 

zadania, konieczność ponoszenia znacznych nakładów finansowych 
w przyszłości oraz bardzo ogólny opis koncepcji zadania 

przedstawiony we wniosku. Zadanie nie jest możliwe do realizacji 
w trakcie jednego roku budżetowego ze względu na złożoność 

projektu np. pozyskanie lokalu, przygotowanie i wreszcie otwarcie 
lokalu. Szereg tych czynności uniemożliwia określenie zakresu 

czasowego. Ponadto proces wdrążenie pkt. 2 zdaniem 
oceniającego wymaga znacznego nakładu czasowego co poddaje 

pod wątpliwość skuteczną realizację zadania w ciągu 1 roku 
budżetowego. 



M/53/VII 
Dron do walki z 
"kopciuchami"! 

Olaf Marek Żelazna 18 

Wydział Zarządzania Kryzysowego 
 Analiza poprzedzająca decyzję o zakupie lub wynajmie drona 

wykazała, iż wynajęcie drona jest zdecydowanie korzystniejsze i 
optymalne. Ponadto zakup zestawu drona pomiarowego wiąże się 

z obligatoryjnym przeprowadzeniem szkolenia do uzyskania 
wymaganego świadectwa kwalifikacji UAVO oraz z zakupem 

dodatkowych akcesoriów. Koszt zakupu drona to 185 tys. zł. W 
przypadku wynajmu powyższa kwota zapewnia 289 godzin lotu. 
Przy 2 godzinach lotu powierzchnia kontroli wynosi ok. 1 km2. 
Oznacza to, że przy wynajmie usługi można wykonać działania 

kontrolne na powierzchni ok. 144 km2 z zastrzeżeniem 
dodatkowego ryzyka w postaci: wystąpienia usterki technicznej 
(przy wynajmie - usługodawca musi dostarczyć nowe sprawne 

urządzenie), kosztów ubezpieczenia urządzenia, kosztów 
odszkodowania w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek mienia 

(wykonanie pomiaru smugi dymu 35 kilogramowym dronem 
wymaga zbliżenia się na odległość ok. 70-100cm do komina i wiąże 
się z dużym ryzykiem kolizji. Ponadto w obecnym stanie prawnym 

każdorazowe wykorzystanie drona do powyższych działań wiąże się 
z uzyskaniem zgody na wykonanie lotów w Urzędzie Lotnictwa 

Cywilnego. W związku z powyższym opinia w sprawie zakupu drona 
do wykonywania pomiarów i badania palenisk domowych jest 

negatywna. 



M/56/VII 

Wymiana starej 
asfaltowej 

nawierzchni 
istniejącego  boiska 

na nawierzchnie 
poliuretanową, 

ustawienie nowych 
bramek do piłki 

nożnej z uchwytami 
do koszykówki oraz 
ogrodzenie terenu 
boiska przy ulicy 

Kossak-Szczuckiej w 
Brynowie 

Barbara Wołowska ul Kossak Szczuckiej 

Wydział Rozwoju Miasta  
Zadanie nie spełnia wymogu celowości, gospodarności z uwagi na 

fakt, że dla prawidłowego funkcjonowania obiektu niezbędne 
byłoby zorganizowanie stałego dozoru oraz wykonanie 

uzupełniającej infrastruktury pozwalającej na odpowiednie 
nadzorowanie nowo powstałym majątkiem i pełniącej funkcję 

magazynowanie, co generować będzie dodatkowe koszty. 
Wyznaczona lokalizacja nie znajduje uzasadnienia ze względu na 

zbyt małą przestrzeń pod budowę boiska wielofunkcyjnego biorąc 
pod uwagę zachowanie warunków technicznych dla usytuowania 
tego typu budynków. Budowa boiska sportowego do gry w piłkę 

nożną wymaga zamontowania wysokich piłkochwytów, co 
ograniczają od południa korony istniejących drzew 

M/58/VII 
Ekrany 

dźwiękochłonne 
wzdłuż Murckowskiej 

Adam Południak ul. Murckowska 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Wniosek zaopiniowany negatywnie z powodu planowania realizacji 
praz związanych z „Programem ochrony środowiska przed hałasem 

dla miasta Katowice” przez Wydział Kształtowania Środowiska  

M/59/VII 

„Zupa w Kato” – 
podziel się dobrem”. 

Remont kuchni i 
zaplecza barowego w 
Klubie Wysoki Zamek 

Adam Lejman-Gąska ul. Gliwicka 96 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
 Wniosek dotyczy wykonania robót modernizacyjnych w lokalu, 
którego użytkownikiem jest Wspólnota Dobrego Pasterza, na 
podstawie umowy użyczenia zawartej w dniu 4.05.2004 r. Z 

zapisów umowy wynika, że "prace modernizacyjno-inwestycyjne 
będą wykonywane na koszt Biorącego do używania bez możliwości 
żądania zwrotu poniesionych nakładów". W związku z powyższym 

zadanie niezgodne z par. 3 ust 7 pkt. 6 Regulaminu BO).  



M/61/VII 
Mniej betonu, a 

więcej zieleni i tlenu 
w mieście 

Bartosz Ciura al. Korfantego 14 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Teren, którego dotyczy wniosek przeznaczony jest pod usługi 
biurowe, hotelowe, działalność konferencyjno-kongresową, 
handlu, mieszkaniowe, gastronomię i rozrywkę. W związku z 
powyższym wydatkowanie środków publicznych na realizację 

zadania z BO, które miałoby charakter tymczasowy stanowiłoby 
niecelowe wydatkowanie środków publicznych. 

M/63/VII 

Modernizacja 
przejścia pieszego 
nad rurociągiem w 

parku na Dolinie 
Trzech Stawów 

(pomiędzy stawem 
Łąka a Kajakowym) 

Krzysztof Gargula 
przy ulicy Trzech Stawów pomiędzy stawem Łąka a 

Kajakowym 

Zakład Zieleni Miejskiej 
 Tauron Ciepło, którego magistrala biegnie pod wnioskowanym 

przejściem planuje jej modernizację. Obecnie jest w fazie 
projektowej. Racjonalność wydatkowania środków publicznych 

determinuje realizację modernizacji wnioskowanego przejścia po 
zakończeniu prac przez Tauron. 

M/65/VII 
Na pomoc 

bezdomnym 
Marek Świtała 

teren całego miasta - tam, gdzie przebywają osoby 
bezdomne 

Wydział Polityki Społecznej 
 Miasto Katowice przekazuje środki finansowe na realizację zadania 

dotyczącego profesjonalnego opracowania plakatów, ulotek, 
folderów oraz innych materiałów służących osobom dotkniętym 
wykluczeniem społecznym jak również służącym mieszkańcom 

Katowic. Miasto zajmuje się również szeroko rozumianym 
rozpowszechnianiem niniejszych materiałów. Treść projektu 

prezentuje się na poziomie, który świadczy o dublowaniu 
istniejących materiałów oraz sposobu ich dystrybucji. 

M/70/VII 
Poprawa estetyki  

ulic Opolskiej i 
Dąbrowskiej 

Bartosz Ciura 
ul. Gliwicka (29, 31, 33, 37, 39), Opolska (46A, 44A, 

44, 42A, 42, 40), Dąbrówki (8, 6A, 6, 4A, 4, 2) 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Większość działek wskazanych we wniosku ma charakter 

inwestycyjny. Dodatkowo jedna z działek objęta jest umową 
dzierżawy. 

M/71/VII 
Organiczny skatepark 
w otoczeniu natury 

Dawid Tatarek ulica Bażantów 
Zakład Zieleni Miejskiej  

Wskazane we wniosku lokalizacja zadnia stanowi zabezpieczenie 
pod budowę linii tramwajowej. 



M/73/VII 
Droga rowerowa: 
Murcki - granica 

Tychów 
Tomasz Pelc 

od ulicy Lesników w okolicy przejścia dla pieszych 
przez DK86 po dawnym śladzie kolejowym 

biegnącym do Tychów-Czułowa 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
 Wnioskowane zadanie ma charakter metropolitarnego połączenia 
międzymiejskiego, a zatem jego realizacja wymaga koordynacji z 

planami Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W chwili obecnej 
nie ma również planów na budowę połączenia rowerowego o 

charakterze transportowym od strony Miasta Tychy. Istnieje zatem 
ryzyko braku spójności braku kontynuacji drogi rowerowej. 

      ŚRÓDMIEŚCIE   

L1/01/VII 

Pasy rowerowe na ul. 
Sokolskiej od pl. 
Wolności do ul. 
Chorzowskiej. 

Piotr Latusek ul. Sokolska od pl. Wolności do ul. Chorzowskiej 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
W opinii Wydziału Transportu, ze względu na wzmożony ruch 

kołowy (w tym liczne linie autobusowe) zasadnym jest utrzymanie 
istniejącej organizacji ruchu. 

L1/09/VII 
Plac zabaw przy 

Rawie 
Mateusz Sokolnicki obszar między ul. Bankową a ul. Pawła 

Zakład Zielni Miejskiej  
Projektowany, m.in. dla wskazanej we wniosku lokalizacji, 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada 
budowę podziemnego parkingu. Budowa placu zabaw możliwa 

byłaby dopiero po wykonaniu parkingu, z zastrzeżeniem, że 
pozwalałyby na to warunki techniczne. 

L1/10/VII 
Plac zabaw przy 
Rawie z rezerwą 

terenu dla UŚ 
Mateusz Sokolnicki obszar między ul. Bankową a ul. Pawła 

Zakład Zielni Miejskiej  
Projektowany, m.in. dla wskazanej we wniosku lokalizacji, 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zakłada 
budowę podziemnego parkingu. Budowa placu zabaw możliwa 

byłaby dopiero po wykonaniu parkingu, z zastrzeżeniem, że 
pozwalałyby na to warunki techniczne. 

L1/13/VII 
Zazielenienie ulicy 

Stawowej 
Mariusz Czochrowski ul. Stawowa 

Zakład Zieleni Miejskiej 
 Nasadzenia drzew w pasie ul. Stawowej są jak najbardziej zasadne 

ale tylko przy wykonywaniu kompleksowej przebudowy ulicy 
(stwarzając im odpowiednie warunki dla drzew, zapewniając im 

właściwą ilość gleby w systemie korzeniowym). 



L1/14/VII 

Sztuka na dach! 
Stworzenie muralu 
maskującego dach 

garaży miejskich przy 
ul. Francuskiej 

Katarzyna Piątek 
Wjazd do garaży przy ulicy Francuskiej między 
numerami 51 a 53 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
Zadanie ocenione negatywnie ze względu na nieracjonalność 

wydatkowania środków publicznych. Dach garaży, których dotyczy 
zadanie jest w stanie wymagającym remontu dlatego dbając o 

finanse publiczne konieczne byłoby najpierw dokonanie naprawy 
rzeczonego dachu. 

      ZAŁĘSKA HAŁDA - BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA   

L2/13/VII 

Centrum Odbudowy 
Relacji Sąsiedzkich 

Brynów - Odbudowa 
Boiska - Sąsiedzie 

Katowiccy 
Przykładem dla całej 

Metropolii! 

Marek Strzałkowski W kwadracie Kossak-Szczuckiej 45-43-41 oraz 24 

Wydział Rozwoju Miasta 
Zadanie nie spełnia wymogu celowości, gospodarności z uwagi na 

fakt, że dla prawidłowego funkcjonowania obiektu niezbędne 
byłoby zorganizowanie stałego dozoru oraz wykonanie 

uzupełniającej infrastruktury pozwalającej na odpowiednie 
nadzorowanie nowo powstałym majątkiem i pełniącej funkcję 

magazynowanie, co generować będzie dodatkowe koszty. 
Wyznaczona lokalizacja nie znajduje uzasadnienia ze względu na 

zbyt małą przestrzeń pod budowę boiska wielofunkcyjnego biorąc 
pod uwagę zachowanie warunków technicznych dla usytuowania 

tego typu budynków. 
Budowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną wymaga 

zamontowania wysokich piłkochwytów, co ograniczają od południa 
korony istniejących drzew 

      ZAWODZIE   

L3/02/VII 

Modernizacja placu 
zabaw - teren 

podwórza pomiędzy 
blokami 

mieszkalnymi przy ul. 
Bohaterów Monte 

Cassino numery 6-20 
oraz 22-26 

Aleksandra Weber 
teren podwórza pomiędzy blokami mieszkalnymi 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino numery 6-20 oraz 
22-26 

Zakład Zieleni Miejskiej 
Stan własnościowy lokalizacji zgłaszanego zadania jest niezgodny z 
obowiązującym Regulaminem Budżetu Obywatelskiego (par. 1 ust. 

4.) 



L3/08/VII 

„Mini Park” na 
Zawodziu. 

Modernizacja terenu 
skweru przy ulicy 1 

Maja – Murckowska 

Wiesław Fudalewski Rejon ulic 1 Maja – Murckowska – Waleriana 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Zadanie ma charakter kompleksowy i w takim kształcie zasadna 

jest jego realizacja. Niestety wartość kosztorysowa zadania 
przekracza dostępną pulę dla pojedynczego zadnia lokalnego w 

Jednostce Pomocniczej nr 3 Zawodzie. 

L3/14/VII 
Lepszy dojazd 

rowerem do Fabryki 
Porcelany 

Rafał Wyszyński 

Odcinek ul. Porcelanowej od Fabryki Porcelany do 
skrzyżowania z ul. Kolonia Amandy + okolice miejsca 
wylotu trasy rowerowej nr 5 na ul. Gospodarczą i ul. 
Kolonia Amandy 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Zadanie ocenione negatywnie ze względu na negatywną opinię 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 3 Zawodzie. Rada wskazuje, że ze 
względu na brak zabudowań mieszkalnych przy ul Porcelanowej, 

zadanie skierowane jest do szerszego grona mieszkańców i ma tym 
samym charakter ogólnomiejski. Ze względów techniczno-

przestrzennych realizacja zadania będzie wiązała się z 
pogorszeniem komfortu przemieszczania się pieszych na 

wnioskowanym zadaniem odcinku.  

      OSIEDLE PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC   

L4/02/VII 
Nasadzenie drzew na 
placu zabaw na placu 

Z. Klimondy 
Agnieszka Uciakiewicz 

Plac zabaw na skwerze Zofii Klimondy przy ul. 
Sowńskiego 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Stan własnościowy lokalizacji zgłaszanego zadania jest niezgodny z 
obowiązującym Regulaminem Budżetu Obywatelskiego (par. 1 ust. 

4.) 

L4/04/VII 
Bezpieczna droga 
rowerowa na ul. 

Sikorskiego 
Piotr Latusek 

ul. Sikorskiego od ul. Granicznej do ul. 
Paderewskiego. Sugerowany jest przebieg drogi dla 
rowerów po północnej stronie ul. Sikorskiego, choć 
na liście działek poniżej umieściłem również działki 
po stronie południowej, jako alternatywę. 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Przedmiotowy teren objęty jest strefą "tempo 30", a w związku z 

tym nie ma zasadności budowy ścieżki rowerowej. 

L4/06/VII 
Skwer przy 

Szeptyckiego 
Adam Południak ul. Paderewskiego 69 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wskazana lokalizacja przeznaczona jest pod 
działalność usługową. 



L4/12/VII 
Stop smog w 
Przedszkolu 

Marek Krzyżak 
Przedszkole 55 ul. Szeptyckiego 3, ZSiP nr 1 w 
Katowicach 

Wydział Edukacji i Sportu  
Proponowane we wniosku urządzenia nie wpływają w zauważalny 
sposób na poprawę jakości powietrza w placówkach edukacyjnych 

(ze względu na ich specyfikę) - zgodnie z opiniami Narodowego 
Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny (z dnia 

15.03.2017 oraz z dnia 19.03.2018). W związku z powyższym 
zadanie nie spełnia kryterium racjonalności wydatkowania 

środków publicznych.   

      
BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA - OSIEDLE 
ZGRZEBNIOKA 

  

L5/02/VII 
Park Kościuszki 
dostępny dla 

wszystkich 
Tomosz Koczor 

Park Kościuszki (alejki między autostradą A4 i ulicą 
Zgrzebnioka wzdłuż ul. Kościuszki) 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Zadanie zaopiniowane negatywnie ze względu na brak opinii 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, pod którego 
pieczą znajduje się Park Kościuszki. 

L5/03/VII 
Zgrzebnioka - ulica 
przyjazna pieszym i 

rowerzystom! 
Grzegorz Sitarz 

ul. Zgrzebnioka - od początku istniejącej drogi dla 
rowerów w rejonie ul. Kościuszki do połączenia z ul. 
Meteorologów 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Zadanie ocenione negatywnie ze względu na negatywną opinię 

Rady Jednostki Pomocniczej nr 5 Brynów część Wschodnia - 
Osiedle Zgrzebnioka. 

L5/06/VII 

Ogrody deszczowe - 
przeciwdziałanie 
skutkom suszy 

poprzez budowę 
zielonej 

infrastruktury na 
Osiedlu Zgrzebnioka 

Marek Wydrzyński 

Brynów Wschód - osiedle Zgrzebnioka: rejon między 
ulicami Zgrzebnioka - Słowików - Kościuszki. 1. Rejon 
w obrębie łączenia się ulic Kawek oraz Wróbli  2. 
Teren obok boiska przy ulicy Gawronów 

Zakład Zieleni Miejskiej 
 Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wskazana lokalizacja przeznaczona jest pod 

parkingi. Lokalizacja alternatywna nie precyzuje konkretnego 
miejsca.  Dodatkowo przy ul. Drozdów powstanie zbiornik 

retencyjny także cel Wnioskodawcy zostanie spełniony. 

      LIGOTA - PANEWNIKI   



L6/02/VII 

Budowa nowego 
chodnika wzdłuż 

bloku przy ul. 
Świdnickej 5, oraz 

utworzenie 
dodatkowych miejsc 
postojowych wraz z 

rewitalizacją 
istniejącego 
chodnika. 

Maciej Resztak 
Teren zielony bezpośrednio przylegający do bloku na 
ul. Świdnickiej 5, na przeciwko bloku przy ul. 
Świdnickiej 3 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Zadanie dotyczy terenu przylegającego do ściany szczytowej 

budynku przy ul. Świdnickiej 5. Utworzenie miejsc postojowych na 
terenie zielonym wraz z chodnikiem bezpośrednio przy ścianie jest 
niezasadne (bliskość okien, strefa zamieszkania). Możliwa byłaby 

jedynie wymiana zniszczonego chodnika, jednak stanowi ona mniej 
niż połowę wniosku. 

L6/07/VII 

„Bezpieczna droga w 
naszej okolicy”. 

Poprawa 
bezpieczeństwa na 

przejściu dla pieszych 
na ulicy Kruczej 
w Katowicach 

Łukasz Lenard 
ul. Krucza, przejście dla pieszych przy wjeździe na ul. 
Uroczą 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
 Funkcjonujące oznakowanie jest wystarczające dlatego brak 
zasadności wydatkowania środków publicznych na ten cel. 

L6/12/VII 

Psi Park - Ligota, 
stwórzmy na terenie 
zielonym (około 2000 
m2) wybieg dla psów 

Dorota Żywica Tereny zielone wzdłuż ul. Stanisława Hadyny 

Zakład Zieleni Miejskiej 
 W związku z opinią Wydziału Obsługi Inwestorów, w 

obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczono ten teren pod zabudowę mieszkaniową. 

L6/22VII 

Uporządkowanie 
skwerów ul. ul. 

Koszalińska, Słupska, 
Piotrowicka, 
Panewnicka, 

przycinka 
samosiewów drzew, 

przycinka starych, 
trzeszczących i 

niebezpiecznych 
drzew, 

uporządkowanie 
miejsc postoju 
samochodów 
mieszkańców 

Leszek Szpajcher ul. Koszalińska 2-24, Słupska 1-13, Piotrowicka 38-50 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów | Zadanie obejmuje tereny zielone 
zajęte od dawna na postój samochodów i istniejące utwardzenia. 

Na przedmiotowym terenie lokalizacja miejsc postojowych nie 
spełnia wymaganych odległości od okien budynków. Nie jest 

zasadnym wykonywanie samych utwardzeń wzdłuż dróg, gdyż cały 
teren powinien zostać objęty kompleksowym zagospodarowaniem, 

z wymianą kanalizacji i nawierzchni dróg (łączna wartość 
przekroczyłaby dostępne środki dla pojedynczego zadania w tej 

jednostce pomocniczej). 



L6/23/VII 

Uporządkowanie 
skwerów ul. ul. 

Koszalińska, Słupska, 
Piotrowicka, 
Panewnicka, 

przycinka 
samosiewów drzew, 

przycinka starych, 
trzeszczących i 

niebezpiecznych 
drzew, 

uporządkowanie 
miejsc postoju 
samochodów 
mieszkańców 

Ryszard Sikiewicz ul. Koszalińska 2-24, Słupska 1-13, Piotrowicka 38-50 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów | Zadanie obejmuje tereny zielone 
zajęte od dawna na postój samochodów i istniejące utwardzenia. 

Na przedmiotowym terenie lokalizacja miejsc postojowych nie 
spełnia wymaganych odległości od okien budynków. Nie jest 

zasadnym wykonywanie samych utwardzeń wzdłuż dróg, gdyż cały 
teren powinien zostać objęty kompleksowym zagospodarowaniem, 

z wymianą kanalizacji i nawierzchni dróg (łączna wartość 
przekroczyłaby dostępne środki dla pojedynczego zadania w tej 

jednostce pomocniczej). 

      ZAŁĘŻE   

L7/03/VII 

Moje miasto, moje 
życie, moje piękne 

Katowice! Na Załężu 
fajnie jest - nasza 
dzielnica jest the 

best! 

Ewa Pawluczuk Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2 

Wydział Promocji  
Wnioski o charakterze lokalnym zgłaszane do Budżetu 

Obywatelskiego powinny być zlokalizowane na terenie jednej 
jednostki pomocniczej miasta Katowice (par. 1 ust. 2 pkt. 6 lit. a 

Regulaminu BO) 

L7/07/VII 

Zielone wiaty 
śmietnikowe dla 
Załęża – Zielone 

Załęże 

Karol Janiak 
Ondraszka 9, Wolnego 8, Gliwicka 55, Gliwicka 95, 97 
i 97A, Gliwicka 99 Gliwicka 102 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
1) Dla budynku przy ul. Wolnego 8 KZGM wykona śmietnik w 

ramach prowadzonej obecnie termomodernizacji. 2) Dla budynków 
przy ul. Gliwickiej 95, 97, 97a, 99 nie jest uzasadniona realizacja 

wniosku, ze względu na propozycje ujęcia nieruchomości do 
kompleksowej modernizacji energetycznej do 2030 r. 3) Dla 

budynków przy ul. Gliwickiej 55, ul. Gliwickiej 102 i ul. Ondraszka 
10 brak wymaganej przepisami odległości od okien budynków dla 

usytuowania wiat śmietnikowych. 



L7/11/VII 

Plac Londzina - 
ławeczka dla matek 

karmiących, z 
przewijakiem dla 

niemowląt 

Ewa Inn Plac Ks. Londzina 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Rewitalizacja Parku Londzina zrealizowana w latach 2019/20 
wykonana została z dofinansowaniem środków unijnych. Ze 

względu na trwałość i ciągłość projektu nie ma możliwości realizacji 
dodatkowych inwestycji na terenie Parku w okresie 5 lat. 

      OSIEDLE WITOSA   

L8/05/VII 
Tężnia solankowa na 

Osiedlu Witosa 
Adrian Moskal ul. Grabskiego 27-29 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Wskazana lokalizacja objęta jest planami dotyczącymi powstania w 
tym miejscu Miejskiego Domu Kultury wraz z aranżacją otoczenia. 

L8/06/VII 

Wymiana 
nawierzchni na 
asfaltową ciągu 

pieszo-rowerowego 
wzdłuż ul. Obroki od 

ul. Witosa do ul. 
Wiśniowej 

Piotr Latusek 
Droga dla rowerów i pieszych wzdłuż ul. Obroki, 
między ul. Witosa a ul. Wiśniową+przylegający teren 
wjazdu do Lidla 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Negatywna ocena projektu w związku z negatywną opinią Rady 

Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa. 

      OSIEDLE TYSIĄCLECIA   

L9/12/VII 

Remont i wymiana 
nawierzchni terenu w 

rejonie budynków 
przy ul. Tysiąclecia 

33, 35,37,39 

Beata Krzakiewicz-
Karcz 

ul. Tysiąclecia 33, 35, 37, 39 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  

Zadanie ujęte przez Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej do zakończenia w 2021 roku. 

L9/13/VII 

Budowa miejsc 
postojowych na 

osiedlu Tysiąclecia w 
Katowicach 

Jacek Pytel 
W ciągu ulicy Tysiąclecia na odcinku od przejścia dla 
pieszych przy ulicy Tysiąclecia 86 do wjazdu na teren 
stacji energetycznej 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Wniosek oceniony negatywnie z powodu obowiązujących 

przepisów, które uniemożliwiają budowę miejsc parkingowych w 
bezpośrednim oddziaływaniu skrzyżowania. 

      DĄB   



L10/05/VII Rodzinny Festyn Grzegorz Łagódka ul. Chorzowska 160, 

Wydział Kultury 
 Negatywny wynik oceny zadania wynika ze zgłoszenia go w 

lokalizacji niezgodnej z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego 
(par. 1 ust. 4). Dodatkowo Wnioskodawca nie sprecyzował czy 

zadnie ma mieć charakter jednodniowy czy dwudniowy. W 
przypadku zadania jednodniowego, wartość zadania 

przekraczałaby maksymalną dopuszczalną Regulaminem (par. 3 
ust. 7 pkt 10). 

L10/07/VII 

Remont zabytkowej 
kapliczki z 1893 roku 

(znajdującej się na 
rogu ul. Dębowej i ul. 

Źródlanej) 

Grzegorz Łagódka 
Zabytkowa kapliczka z 1893 roku (znajduje się na 
rogu ul. Dębowej i ul. Źródlanej) 

Wydział Kształtowania Środowiska  
Stan własnościowy lokalizacji zgłoszonego zadania jest niezgodny z 

Regulaminem Budżetu Obywatelskiego (par. 1 ust. 4). 

      WEŁNOWIEC - JÓZEFOWIEC   

L11/05/VII 

Poprawa 
bezpieczeństwa 

przystanku 
Józefowiec 
Szczecińska 

Marek Świtała Józefowska 42-44 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Dla realizacji zadania niezbędna byłaby pozytywna opinia 

podmiotu zewnętrznego - ZTM. Brak takiej opinii uniemożliwia 
pozytywną ocenę projektu. 

L11/07/VII 
Poprawa 

bezpieczeństwa w 
Lasku Alfreda 

Rafał Wyszyński 
Odcinek ul. Lasek Alfreda od skrzyżowania z ul. 
Daszyńskiego do bramy wjazdowej KS Kolejarz 24 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Realizacja zadania nie jest zasadna ze względu na użytkowanie 

przedmiotowej drogi przez miejskie służby komunalne oraz 
okolicznych mieszkańców. 

L11/08/VII 

Rozbudowa, 
modernizacja i 
doposażenie 

istniejącego placu 
zabaw mieszczącego 

się przy ul. 
Gnieźnieńskiej 1 w 
Katowicach (Skwer 
Walentego Fojkisa) 

Izabela Weselska ul. Gnieźnieńska 1 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Cały skwer Walentego Fojkisa uległ przebudowie i rearanżacji w 
2018 roku. Istniejący plac zabaw jest dobrym stanie technicznym 

dlatego realizacja zadania stanowiłaby nieracjonalne 
wydatkowanie środków publicznych. Koszt realizacji zgłoszonego 

zadania w pełnym swym zakresie przekracza maksymalną wartość 
pojedynczego zadania lokalnego z jednostki pomocniczej nr 11 

Wełnowiec - Józefowiec. 

      KOSZUTKA   



L12/07/VII 

Pasy rowerowe na ul. 
Sokolskiej od ul. 

Misjonarzy Oblatów 
do ul. Chorzowskiej 

Piotr Latusek 
ul. Sokolska od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. 
Chorzowskiej. 

Miejski zarząd Ulic Mostów 
 Negatywna ocena wniosku w związku z opinią Wydziału 

Transportu utrzymania istniejącej organizacji ruchu w związku 
przebiegającą w tym miejscu trasą publicznego transportu 

zbiorowego. 

L12/11/VII 
Poidełko na 

Grunwaldzkim 
Marta Kozłowska Plac Grunwaldzki 

Wydział Promocji  
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Państwowy 

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach odradza montaż 
i/lub uruchomienie zdrojów ulicznych (poidełek) ze względu na 

brak możliwości stałego nadzoru tych urządzeń. Ponadto w opinii 
Katowickie Wodociągi S.A. najlepsze miejsca (zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.) w 
rejonie Placu Grunwaldzkiego znajdują się: w rejonie wejścia na 
Plac od strony ul. Sokolskiej, alternatywnie od strony budynków 

przy ul. Plac Grunwaldzki 4-4c. 

L12/12/VII 

Zagospodarowanie 
terenów zielonych, 
naprawa chodnika. 
Poprawa estetyki 

otoczenia. Ochrona 
przed hałasem, 
wiatrem, erozją, 
poprawa jakości 

powietrza 

Elżbieta Jaskóła 
ul. Broniewskiego 24-18 zieleń po obu stronach 
budynków, naprawa chodnika od strony wejścia do 
budynków 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
W rejonie lokalizacji dla wnioskowanego zadania planowane jest 
wykonanie drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem i chodnikami 
(Broniewskiego 18-24). Realizacja zadania nie spełnia kryterium 
celowości, gospodarności wydatkowania środków publicznych, 
gdyż zrewitalizowana zieleń uległaby degradacji podczas prac 

związanych z budową w/w drogi. 



L12/14/VII 
Remont dziedzińca 
przy ul. Okrzei 1-15 

tzw. "podkowa" 

Ewa Rudzka – 
Rakowska 

ul. Okrzei 1-15 

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
Teren przedmiotowego wniosku jest mocno uzbrojony. Znajdują 

się tu sieci podziemne: cieplne z dwiema komorami, kanalizacyjne, 
gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne. Sieci kanalizacyjne są 

zużyte technicznie i wymagają wymiany, przed wymianą 
nawierzchni dróg i chodników, w których są usytuowane. Na 

przykładzie podobnych realizacji można przewidywać, że 
wymagany będzie rozdział kanalizacji na sanitarną i deszczową. 

Kanalizacja sanitarna będzie służyć budynkom Wspólnot 
Mieszkaniowych i one powinny finansować jej budowę. 

Szacunkowy koszt realizacji zadania (bez kosztów wymiany 
kanalizacji) szacuje się na ok. 500 tys. zł co przekracza maksymalną 

wartość dla pojedynczego zadania w Koszutce. 

      BOGUCICE   

L13/09/VII 
Park kieszonkowy na 

Wajdy 
Piotr Zowada 

ul. Wiązowa / Wajdy - rejon Biblioteki nr 16 i 
parkingu strzeżonego 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Wskazana lokalizacja zadania oddana jest w dzierżawę podmiotowi 

zewnętrznemu. Ze względu na silne uzbrojenie terenu (sieci: 
mediów, techniczno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, 

energetyczna, CO) warunki techniczne uniemożliwiają realizację 
zadania.  

L13/10/VII 

Przejazd rowerowy 
przez ul. Leopolda 

Markiefki przy 
skrzyżowaniu z al. 
Roździeńskiego. 

Grzegorz Sitarz 
Skrzyżowanie ul. Leopolda Markiefki z ul. al. 
Roździeńskiego w miejscu istniejącego przejścia dla 
Pieszych. 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
 Budowa wnioskowanego przejazdu stanowiłaby nieracjonalne 
wydatkowanie środków publicznych, gdyż przejazd nie łączyłby 

istniejących ścieżek rowerowych. 

L13/13/VII 
Rewitalizcja terenów 
nieużytków przy ul. 

Na Obrzeżu 
Sebastian Taborek ul. Na Obrzeżu 

Zakład Zieleni Miejskiej 
 Szacunkowy koszt realizacji wnioskowanego zadania to ok. 300 
tys. zł. Brak zasadności wydatkowania środków ze względu na 

funkcjonujące w pobliżu place zabaw (w tym interaktywny przy ul. 
Wajdy) oraz strefę fitness. 



      SZOPIENICE - BUROWIEC   

L15/04/VII 
Dodatkowe 

oświetlenie terenów 
komunikacyjnych 

Magdalena Szymanek 
Pomiędzy ul. Pogodną a linią kolejową - przy zespole 
garażowym. 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
 Zadanie zgłoszone na terenie o stanie własnościowym niezgodnym 

z Regulaminem Budżetu Obywatelskiego. 

L15/05/VII 
Strefa Bobasa –  

Plac zabaw dla dzieci 
do 3 lat 

Arkadiusz Rutkowski ul. Ludwika Zamenhofa 

Zakład Zieleni Miejskiej 
 Realizacja wnioskowanego zadanie jest niemożliwa w lokalizacji 

głównej ze względu na stan własnościowy terenu niezgodny z par. 
1 ust. 4 Regulaminu BO. Realizacja zadania w lokalizacji 

alternatywnej stanowiłaby nieracjonalne wydatkowanie środków 
publicznych, ponieważ na przeciwko wnioskowanej lokalizacji 

funkcjonuje plac zabaw. 

L15/09/VII 
Pumptrack 
Szopienice 

Justyna Mitoraj za blokiem na ulicy Osiedlowej 15 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Wskazana lokalizacja zadania objęta jest innym zadaniem 

realizowanym przez miasto Katowice, tj. budowy "Katowickiej 
Doliny 5-ciu Stawów". 

L15/17/|VII 
Olimpijczycy z 

Szopienic 
Piotr Łączniak ul. 11 Listopada 6 

Wydział Kultury  
Zgodnie z informacją z KZGM nieruchomość przy ul. 11-ego 

Listopada 6 ujęta jest w planie działań niskoemisyjnych i 
termomodernizacyjnych w ramach projektu "Katowice - Czyste 

Powietrze".  

      JANÓW - NIKISZOWIEC   

L16/01/VII 

Pumptrack - tor do 
wyczynowej jazdy na 
rowerze, hulajnodze, 
rolkach, deskorolce 

(Park Bolina) 

Grzegorz Laska Park Bolina - przy ul. Leśnego Potoku w Katowicach 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Zadanie ma charakter kompleksowy i w takim kształcie zasadna 
jest jego realizacja. Niestety wartość kosztorysowa zadania (460 

tys. zł) przekracza dostępną pulę dla pojedynczego zadnia 
lokalnego w Jednostce Pomocniczej nr 16 Janów - Nikiszowiec. 



L16/02/VII 

Fontanna solankowa 
- pomnik pamięci 

Kopalnii KWK 
Wieczorek 

Grzegorz Laska Plac Wyzwolenia 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Decyzja o sytuowaniu nowych pomników znajduje się w 

kompetencji Rady Miasta (wymagana stosowna uchwała). 
Realizacja zadania wiązałaby się z bardzo wysokimi kosztami 

utrzymania, co w związku z sytuacją finansową miasta 
spowodowaną SARS CoV-2 stanowiłoby nieracjonalne 

wydatkowanie środków publicznych. Obie wskazane lokalizacje są 
kompleksowo zabudowane i warunki przestrzenno-techniczne 
uniemożliwiają realizację zadania. Lokalizacje objęte ochroną 

Śląskiego wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

L16/03/VII 
Parkowe ławki, leżaki 

i nowa zieleń na 
Skwerze Rybka 

Grzegorz Laska skrzyżowanie ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku 

Zakład Zieleni Miejskiej  
W ramach VI edycji Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 
zdecydowali o realizacji w tej lokalizacji parku trampolin 

(realizowane w latach 2020-21). Uzbrojenie terenu uniemożliwia 
dalszą zabudowę tego terenu. 

L16/15/VII 
Utworzenie miejsc 

postojowych przy ul. 
Szopienickiej 48 - 52 

Ireneusz Dudek 
Droga wewnętrzna wzdłuż budynków przy ul. 
Szopienickiej 48-52 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zadanie wymaga uzgodnienia ze Śląskim Wojewódzkim 

Konserwatorem Zabytków (podmiot zewnętrzny). Zgodnie z 
Regulaminem BO (par. 3 ust 7 pkt. 5) do wniosku, który wymaga 
współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, powinna 

być dołączona odpowiednia zgoda takiego podmiotu - brak.  

      MURCKI   

L18/08/VII 
Plac zabaw przy ul. 

Mruczka 5A 
Bartosz Ciura ul. Mruczka 5A 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Zadanie nie spełnia kryterium racjonalnego wydatkowania 

środków publicznych - w dzielnicy funkcjonują już 3 place zabaw 
dla dzieci: przy ul. Bielskiej, w Parku oraz najbliżej wskazanej 

lokalizacji przy ul. Bohdanowicza. 



L18/20/VII 
Podniesienie 

bezpieczeństwa na 
ulicy Kołodzieja 

Gabriel Tomczak ul. Kołodzieja 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Wniosek zaopiniowany negatywnie z powodu przepisów 

normujących budowę progów w miejscach gdzie odbywa się ruch 
komunikacji zbiorowej (Dz.U. nr 220 poz. 2181, załącznik pkt 8.1.). 

Wnioskodawca nie zgadza się na dopuszczalne w tym miejscu progi 
wyspowe. 

L18/24/VII 
IV Murckowski 

Rodzinny Festyn 
Sportowy 

Gabriel Tomczak ul. Goetla 2 

Wydział Edukacji i Sportu 
 Zadanie zweryfikowane negatywnie ze względu na 

niedostarczenie w wyznaczonym terminie oryginału oświadczenia 
placówki oświatowej, w której miałby być realizowane zadanie. 

L18/25/VII 
Podniesienie 

bezpieczeństwa na 
ulicy Kołodzieja 

Gabriel Tomczak ul. Kołodzieja 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Wniosek zaopiniowany negatywnie z powodu przepisów 

normujących budowę progów w miejscach gdzie odbywa się ruch 
komunikacji zbiorowej (Dz.U. nr 220 poz. 2181, załącznik pkt 8.1.). 

Wnioskodawca nie zgadza się na dopuszczalne w tym miejscu progi 
wyspowe. 

      PIOTROWICE - OCHOJEC   

L19/15/VII 
Plac Burka - psi 

wybieg dla każdego 
Katarzyna Frąszczak Przy ul. Radockiego i ul. Bażantów 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Wnioskowana lokalizacja zarezerwowana jest pod budowę nowej 

linii tramwajowej. 

      ZARZECZE   

L20/04/VII 

Oświetlenie i 
monitoring placu 

zabaw przy ul. 
Szarotek 

Marcin Kręgiel Plac Zabaw ul. Szarotek 

Zakład Zieleni Miejskiej  
Zweryfikowana wartość zadania to ok. 180 tys. zł co przekracza 

dopuszczalną wartość dla pojedynczego zadania lokalnego z 
Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze. Dodatkowym argumentem 

dla negatywnej oceny wniosku są kwestie społeczne - głosy 
sprzeciwu mieszkańców dzielnicy dot. realizacji wnioskowanego 

zadania. 

      KOSTUCHNA   



L21/15/VII 
Rowerowa Kostuchna 
2 - stacje rowerowe 

dla dzielnicy 
Dawid Kamiński 

1 stacja - Skwer Banasika, 2 stacja - przystanek 
Kostuchna Kościół, 3 stacja - przy Bibliotece Miejskiej 
(Szarych Szeregów 62), 4 stacja - okolice Senior 
Residence/Bażantowo Sport 

Wydział Transportu  
Tereny wskazane we wniosku uniemożliwiają realizację zadania. 
Lokalizacja przy skwerze Banasika częściowo objęta przebudową 

układu drogowego dla zadania pt. „Przebudowa trzech skrzyżowań 
na ul. Armii Krajowej wraz z infrastrukturą rowerową: Armii 

Krajowej-Jankego, Armii Krajowej-Kostki Napierskiego oraz Armii 
Krajowej-Szarych Szeregów-Stabika”. Jednakże można by rozważyć 

możliwość jej realizacji przy likwidacji części małej architektury. 
Pozostałe wnioski zostały odrzucone z powodu niewystrczającej 

przestrzeni do postawienia stacji. 
Zadanie zweryfikowano negatywnie zgodnie z 3 paragrafem pkt. 8 

Regulaminu BO. 

      PODLESIE   

L22/09/VII 

Stacja roweru 
miejskiego dla 
mieszkańców 

Kaskady, Nagietek, 
Kryształowa, 

Karasiowa 

Rafał Loska 
miejsce parkingowe przy skrzyżowaniu ulic Kaskady, 
Nagietek i Kryształowej 

Wydział Transportu 
Wskazane lokalizacje uniemożliwiają zrealizowanie zadania z 

przyczyn terenowych oraz ingerencji w istniejącą infrastrukturę 
parkingową. Ustawienie stacji we wskazanych we wniosku 

lokalizacjach w prawie całkowity sposób uniemożliwia korzystanie 
z chodnika. 

L22/16/VII 
Wiata rowerowa - na 
Parkingu przy PKP w 

Podlesiu, parkuj i jedź 
Beata Bala 

Ulica Uniczowska teren tymczasowego Parkingu przy 
PKP w dzielnicy Podlesie 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
Zakres rzeczowy zadania w bezpośrednim sąsiedztwie 

zaproponowanej lokalizacji objęty jest realizacją projektu z VI 
edycji Budżetu Obywatelskiego. 

 


