
 

 

NEGATYWNIE ZWERYFIKOWANE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE 

 

ID zadania 
Tytuł zadania 

Skrócony opis zadania Wnioskodawca Lokalizacja 

Szacunkowy koszt 
realizacji zadania 
wskazany przez 
wnioskodawcę 

Uzasadnienie odrzucenia 

M/2/2016 
 

Skatepark dla Katowic 

„Skatepark dla Katowic”: to obiekt 
sportowy wykonany z nawierzchni be-
tonowej wraz z nowoczesnym, ener-
gooszczędnym oświetleniem LED oraz 
elementami małej architektury.  
Z obiektu mogą korzystać zarówno 
dzieci jeżdżące na hulajnogach czy de-
skorolce, a także dorośli i młodzież ko-
rzystająca z jazdy wyczynowej na ro-
werach BMX. Jest to miejsce spotkań 
pasjonatów jak i amatorów jazdy na 
ww. sprzętach sportowych. 

Anna Malik 
anna_malik 
@poczta.fm    

GŁÓWNA: 
przy ul. Na Obrzeżu  

w sąsiedztwie okolicy ogród-
ków działkowych „Słoneczne 

Wzgórze”  
 

ALTERNATYWNA: 
rejon ul. Leopolda,  

teren nieużytków pomiędzy 
ulicami : Leopolda –  

Bohaterów Monte Cassino - 
Wiertnicza 

825 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Przez wskazaną podstawową loka-
lizację przebiega napowietrzna linia 
wysokiego napięcia (kV 110), od któ-
rej należy zachować odpowiednią 
odległość, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, ponadto teren uzbrojony 
jest w sieć gazową (Dn 400). Ww. in-
frastruktura uniemożliwia realizację 
zadania. 
• Lokalizacja alternatywna cechuje 
się wg posiadanych ekspertyz nieod-
powiednimi warunkami geologicz-
nym. Doprowadzenie podłoża do od-
powiedniej grupy nośności wymaga-
łoby licznych nakładów finansowych. 
Dodatkowo teren jest podmokły  
i okresowo zalewany. Konieczne wy-
konanie specjalistycznej ekspertyzy 
w celu uzyskania dodatkowej opinii 
hydrogeologicznej dla lokalizacji 

mailto:anna_malik@poczta.fm
mailto:anna_malik@poczta.fm


tego typu obiektu, co spowoduje 
wzrost kosztów zadania oraz wy-
dłuży termin jego realizacji. Badania 
mogą także wykluczyć realizację za-
dania we wskazanej lokalizacji. Jed-
nocześnie zaznacza się, że w bliskim 
sąsiedztwie przebiega linia wyso-
kiego napięcia (kV 110). 

 

M/12/2016 
 

Remont elewacji 
i dachu zabytkowego 

budynku przy ulicy  
Hetmańska 1 (poczta) – 

koło pomnika 
Powstańców Śląskich 

Niech najstarszy budynek Starej Ligoty 
z 1880 r. nabierze ponownie blasku 
i będzie perełką architektoniczno-za-
bytkową na skrzyżowaniu ulic Ligocka 
i Hetmańska! Wnioskowany remont 
pozwoli nam – Katowiczanom być 
dumnym z pięknych, wyremontowa-
nych budynków! 

Norbert Gawlik ul. Hetmańska 1 282 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Komunalny Zakład 

Gospodarki Mieszkaniowej 
 

• Zadanie jest dwuletnie. Wymaga 
opracowania dokumentacji technicz-
nej w uzgodnieniu ze służbami kon-
serwatorskimi, a następnie uzyska-
nia pozwolenia budowlanego.  
• Budynek wymaga kompleksowej 
przebudowy wraz z termomoderni-
zacją, dostosowaniem dla osób nie-
pełnosprawnych, wykonaniem izola-
cji przeciwwilgociowej, dobudową 
przewodów wentylacyjnych, remon-
tem dachu, wymianą instalacji, za-
bezpieczeniem przeciwpożarowym, 
remontem otoczenia. Rozpoczyna-
nie remontu od dachu i elewacji jest 
niewłaściwe bez likwidacji zagrożeń 
jakie obecnie istnieją w budynku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
M/16/2016 

 

Izba Pamięci 
Kazimierza Świtonia  

założyciela  
Wolnych Związków 
Zawodowych w PRL 

Promocja miasta i Kazimierza Świtonia 
założyciela pierwszych Wolnych Związ-
ków Zawodowych w PRL – niezłom-
nego patrioty, posła na Sejm III RP. 

Adam Słomka 
503 814 900 

GŁÓWNA: 
Mieszkanie historyczne  
Kazimierza Świtonia to  
ul. Mikołowska 30 m 5,  

mieszkanie syna Ryszarda  
to Katowice  

ul. Plebiscytowa 15/3 
 

ALTERNATYWNA: 
Wskazana przez UM  

w centrum, podobnie jak Izba 
Pamięci Prezydenta Sławika 

200 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

Wydział Budynków i Dróg 
 

• Lokale wskazane przez Wniosko-
dawcę nie są dostępne na zadanie 
wskazane we wniosku oraz brak jest 
sprecyzowanej lokalizacji alterna-
tywnej.  
• Wydział Budynków i Dróg: Nieru-
chomość położona przy ul. Mikołow-
skiej 30 stanowi własność osoby fi-
zycznej (niezgodne z § 1 ust 4 Regu-
laminu Budżetu Obywatelskiego Ka-
towice 2017), natomiast lokal przy 
ul. Plebiscytowej 15/3 z uwagi na ni-
ski standard wydzielony został 
z mieszkaniowego zasobu Miasta 
z przeznaczeniem na wynajem jako 
lokal socjalny. Wolne lokale miesz-
kalne przeznaczone są na realizację 
ustawowych obowiązków Miasta 
w zakresie zapewniania lokali socjal-
nych, lokali zamiennych, a także za-
spokajania potrzeb mieszkaniowych 
gospodarstw domowych o niskich 
dochodach i wynajmowane są oso-
bom uprawnionym na podstawie 
przepisów obowiązującej uchwały 
nr XLI/950/13 Rady Miasta Katowice 
z dnia 30 października 2013 r. w spra-
wie przyjęcia „Zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszka-
niowego zasobu miasta Katowice”. 

 
 
 
 
 
 
 



M/19/2016 
 

Indeks  
#czystepowietrze 
 w Katowicach – 

 system alarmowania 
 o stanie jakości  

powietrza  
w Katowicach 

Masz trudności z oddychaniem jesie-
nią i zimą, a Twoi bliscy skarżą się na 
dolegliwości układu oddechowego? 
Zagłosuj na projekt „Indeks #czystepo-
wietrze w Katowicach”, dzięki któremu 
w 33 miejscach publicznie dostępnych 
(publiczne szkoły podstawowe, rynek 
w Katowicach), również w dzielnicach 
Katowic, będziesz mógł/mogła spraw-
dzić na dużych ekranach aktualny 
i prognozowany stan jakości powietrza 
w zrozumiałej wizualnie formie (np. 
uśmiechniętej lub zasmuconej „buźki”, 
z wykorzystaniem infografik). Projekt 
jest pierwszą fazą tworzenia w Katowi-
cach społecznego indeksu #czystepo-
wietrze, a więcej informacji o nim 
można znaleźć na www.katowickia-
larmsmogowy.pl oraz profilu Face-
book – www.facebook/czystepowie-
trze. 

Patryk Białas 
606 739 037 

bpatrol 
@poczta.onet.pl  

• 1. SP nr 1 ul. Jagiellońska 18,  
• 2. SP nr 10 ul. Stawowa 6,  
• 3. SP nr 12 ul. Paderewskiego 
46, • 4. SP nr 15 ul. KS. bpa S. 
Adamskiego 24, • 5. SP nr 17 ul. 
Dekerta 1, • 6. SP nr 19 ul. 
Agnieszki 2, • 7. SP nr 2 ul. Roź-
dzieńskiego 82, • 8. SP nr 20 ul. 
Zarębskiego 2, • 9. SP nr 22 ul. 
Wolskiego 3, • 10. SP nr 27 ul. 
Łętowskiego 18, • 11. SP nr 29 
ul. Lepszego 2, • 12. SP nr 31 ul. 
Marcinkowskiego 17, • 13. SP 
nr 34 ul. Zielonogórska 3, • 14. 
SP nr 36 ul. Iłłakowiczówny 13, 
• 15. SP nr 37 ul. Lompy 17,  
• 16. SP nr 42 ul. Wiosny Ludów 
22, • 17. SP nr 44 ul. Morawa 
86, • 18. SP nr 45 ul. J Korczaka 
11, • 19. SP nr 48 ul. Bielska 14, 
• 20. SP nr 5 ul. Gallusa 5, • 21. 
SP nr 53 Plac Wyzwolenia 18,  
• 22. SP nr 59 ul. B. Chrobrego 
5, • 23. SP nr 65 ul. Kukułek 2a, 
• 24. SP nr 66 ul. B. Krzywous-
tego 7, • 25. SP nr 9 ul. Panew-
nicka 172, • 26. Urząd Miasta 
Katowice ul. Rynek 13, • 27. Ze-
spół Szkół Ogólnokształcących 
nr 7 ul. Witosa 23, • 28. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 4 ul. 
Wróblewskiego 42, • 29. Zespół 
Szkolno–Przedszkolny Nr 3 ul. 
Grzegorzka 4, • 30. SP nr 51  
z Oddziałami Integracyjnymi ul. 
Przyjazna 7a, • 31. Zespół 
Szkolno-Przedszkolny nr 2 ul. 
Sobańskiego 86, • 32. Pałac 
Młodzieży ul. Mikołowska 26,  
• 33. MDK „Koszutka” ul. Gra-
żyńskiego 47 

980 135,14 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział 

Kształtowania Środowiska 
 

• Zgłoszony projekt jest powiązany z pro-

jektem uchwały w sprawie podjęcia dzia-

łań związanych z poprawą jakości powie-

trza w latach 2017-2027, zgłoszonego 

16 maja 2016 r. przez Pana Patryka Bia-

łasa – pełnomocnika komitetu inicjatywy 

uchwałodawczej. Projekt uchwały został 

odrzucony na posiedzeniu Rady Miasta 

27 lipca 2016 r.  Odnosząc się do § 2 pro-

jektu uchwały „Mając na celu poprawę 

jakości powietrza należy przyjąć za za-

sadne podjęcie przez Prezydenta Miasta 

Katowice wszelkich niezbędnych działań 

mających na celu przygotowanie i wdro-

żenie w latach 2016-2017 systemu infor-

mowania i alarmowania mieszkańców 

miasta Katowice o przekroczeniu norm 

jakości powietrza w Katowicach.”: 

1. Miasto Katowice, jako jedno z nielicz-

nych miast w Polsce, posiada „Plan dzia-

łań krótkoterminowych w przypadku wy-

stąpienia nadmiernej emisji szkodliwych 

substancji w powietrzu” (PDK), który bez-

pośrednio powiązany jest z „Planem za-

rządzania kryzysowego miasta Kato-

wice”. Dokument ten definiuje poziomy 

wprowadzania PDK, wraz z określeniem 

procedur informowania społeczeństwa 

oraz realizacji zadań przez poszczególne 

komórki i jednostki organizacyjne miasta 

Katowice.  

2. W ramach międzynarodowego pro-

jektu o nazwie „AWAIR” miasto Kato-

wice, wraz z partnerami z innych miast 

europejskich, złożyło wniosek o dofinan-

sowanie zadania z programu INTERREG 

EUROPA CENTRALNA. 

http://www.katowickialarmsmogowy.pl/
http://www.katowickialarmsmogowy.pl/
mailto:bpatrol@poczta.onet.pl
mailto:bpatrol@poczta.onet.pl


W ramach projektu, istniejący PDK zostanie zaktualizowany, uzupełniony oraz wyposażony w procedury wdrażania i monitorowania zadań. Dodatkowo, wszelkie informacje  

i działania realizowane w ramach PDK, rozpowszechnione zostaną w mieście Katowice w sposób zwyczajowo przyjęty oraz z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań SMART. 

PDK dostosowany będzie do wdrożenia, w zależności od możliwości finansowych oraz organizacyjnych, na terenie gmin Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Jednocześnie 

w ramach projektu, planuje się realizację zadania pilotażowego, polegającego na montażu w wybranych lokalizacjach (żłobki, przedszkola, domy dziecka, domy pomocy społecznej) 

czujników zanieczyszczeń powietrza i ich prezentacja multimedialna na utworzonej platformie internetowej oraz w poszczególnych lokalizacjach jednostek (ok. 140 lokalizacji). 

Odnosząc się do treści projektu zadania: 1. Projekt po szczegółowe informacje odsyła na strony internetowe oraz profil FB – na podanych stronach brak szczegółowych informacji. 

2. Projekt podaje informację o wskaźniku jakości powietrza oraz prognozowanym wskaźniku, dla województwa śląskiego, przyjętych podobnie jak dla całego kraju, w celu unik-

nięcia niejednoznaczności, tymczasem w projekcie autorzy chcą, by zamiast na przedziałach krajowych, opierać się na przedziałach Europejskiej Agencji Środowiska, oraz propo-

nują używanie „uśmiechniętych buziek”, chociaż zarówno wg krajowych jak i europejskich wytycznych, używa się odpowiedniej skali kolorów. 3. Ponad 50% kosztów projektu 

pochłania ściana LED o powierzchni 15  m2 budynku UM przy Rynku 1. 4. Autorzy projektu podają, że na podstawie wartości indeksu będzie można ustalić w jaki sposób rozwijać 

sieć ciepłowniczą oraz jakie gatunki drzew będzie można sadzić w poszczególnych częściach miasta – tymczasem autorzy zakładają uzyskiwanie danych o stopniu zanieczyszczenia 

z WIOŚ, który posiada tylko 2 stacje pomiarowe na terenie Katowic, a wyniki mają być prezentowane w 33 lokalizacjach. W związku z powyższym niemożliwe jest podawanie 

lokalnej informacji o jakości powietrza w podanych lokalizacjach, a tym samym wykorzystywanie wskaźnika w sposób wskazany w projekcie. 5. Jednym z przytoczonych argumen-

tów przemawiających za projektem, jest informacja, że takie tablice zostały zamontowane w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Po przeprowadzeniu rozmów telefonicznych  

z urzędami miast wymienionych powyżej, uzyskano informację, że w tych miastach znajdują się pojedyncze tablice (po jednej sztuce na miasto), które nie są własnością urzędów, 

lecz regionalnych WIOŚ-ów. Od wielu lat WIOŚ w Katowicach dane dotyczące jakości powietrza prezentuje także na tablicy świetlnej znajdującej się w centrum Katowic, na 

budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach (zbieg ulicy Plebiscytowej i Jagiellońskiej). 6. Kolejnym argumentem podanym przez 

autorów, jest informacja, że osoby starsze i dzieci nie wiedzą jaki jest stan powietrza, gdyż informacje te znajdują się wyłącznie na stronie internetowej. Tymczasem od 5 lat, dzięki 

współpracy WIOŚ i TVP Katowice, aktualny oraz prognozowany stan powietrza podawany jest codziennie o godz. 19:20  w programie „Eko prognoza”. Weryfikacja merytoryczna 

NEGATYWNA Uzasadnienie: zakres rzeczowy zadania jest objęty innym zadaniem planowanym do realizacji przez Miasto w latach kolejnych. Obecne sposoby informowania  

o jakości powietrza są znacznie szersze, niż podawane przez autorów projektu. Obowiązujący PDK, w zależności od wprowadzonego poziomu, przewiduje dodatkowe przekazy-

wanie informacji o złej jakości powietrza, nie tylko w internecie, ale i na wyświetlaczach w Urzędzie Miasta, na drzwiach żłobków, przedszkoli, szkół, ośrodków sportowych, 

ośrodków pomocy społecznej, domach kultury oraz przekazywanie informacji do lokalnej prasy, telewizji i radio. Niemniej jednak planuje się rozwinięcie PDK w ramach projektu 

„AWAIR” m.in. o monitory umieszczone w ok. 140 lokalizacjach (w porównaniu do 33 w ocenianym projekcie), które podawać będą poziomy stężeń zanieczyszczeń w powietrzu 

dla warunków lokalnych, z uwagi na przewidywany montaż czujników w tych lokalizacjach (w porównaniu do 2 miejsc pomiarowych w ocenianym projekcie). Informacje mają być 

tez zbierane i prezentowane na specjalnej platformie internetowej. Oznacza to, iż działania miasta Katowice są bardziej zaawansowane, niż proponowane w projekcie obywatel-

skim oraz niż w wymienianych jako przykład miastach. Projekt obywatelski zakłada wprowadzenie na terenie miasta wskaźnika europejskiego. Na podstawie opisu projektu, można 

domniemywać, że do wizualizacji przewiduje się zastosowanie „uśmiechniętych buziek”. Oznacza to, że wskaźnik ten ma różnić się wyglądem oraz klasyfikacją jakości powietrza, 

co będzie kolidowało z informacjami przekazywanymi przez WIOŚ oraz informacjami przekazywanymi na podstawie PDK, który bazuje na informacjach WIOŚ. Tym samym dopro-

wadzi to do dezinformacji mieszkańców miasta. Urząd Miasta Katowice nie jest właściwym miejscem, do wprowadzania zmian w ogólnopolskim wskaźniku jakości powietrza. 

Autorzy projektu powinni ewentualne zmiany we wskaźniku uzgadniać z WIOŚ oraz GIOŚ. Dodatkowo, na podstawie „Zasad korzystania z informacji w zakresie jakości powietrza 

udostępnianych na stronie http://powietrze.katowice.wios.qov.pl” p. 9: „Zakazane jest korzystanie z danych pomiarowych i łączne z nimi powoływanie się na administratora  

(w tym jego logo) w sytuacji publikowania przez Państwa danych zmodyfikowanych lub niepochodzących od administratora, które rozpowszechniają nieprawdziwe informacje  

o jakości powietrza. […]”. Należałoby zwrócić się pisemnie do WIOŚ z prośbą o interpretację p. 9 w świetle niniejszego projektu, gdyż zachodzi ryzyko, że podawanie odmiennej 

wartości wskaźnika jakości powietrza może być rozpowszechnianiem nieprawdziwej informacji. W proponowanej formie, projekt nie może być wykorzystywany do celów zapro-

ponowanych w opisie, z uwagi na tylko dwa miejsca pomiarowe, które nie pozwalają na podawanie indywidualnej informacji o jakości powietrza na terenie miasta.  

Z uwagi na bardzo wysoki koszt, należy zastanowić się nad celowością umieszczania na elewacji budynku Urzędu Miasta instalacji LED o tak dużej powierzchni. 

 



M/20/2016 
 

TRASA NARCIARSTWA 
BIEGOWEGO W SEZONIE 

ZIMOWYM STYCZEŃ 
2017 – MARZEC 2017  

w DOLINIE TRZECH  
STAWÓW  

na trasie rolkowej 
wzdłuż lotniska  

Muchowiec 

TRASA NARCIARSTWA BIEGOWEGO 
W SEZONIE ZIMOWYM STYCZEŃ 2017 
– MARZEC 2017  w DOLINIE TRZECH 
STAWÓW na trasie rolkowej wzdłuż 
lotniska Muchowiec. 

Ewelina Plata 
ewelina_plata 

@yahoo.fr  

GŁÓWNA: 
Dolina Trzech Stawów  

na trasie rolkowej wzdłuż  
lotniska Muchowiec,  

długość ok. 700m 
 

ALTERNATYWNA: 
Łąka przy stawie od strony 

ulicy Trzech Stawów  
w pobliżu kompleksu biuro-
wego Green Park przy ulicy 

Murckowskiej 14 

93 220,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

 
• Zbyt wysokie koszty utrzymania, 
biorąc pod uwagę warunki pogo-
dowe w okresie zimowym. Wartość 
przedstawiona we wniosku nie 
uwzględnia wszystkich kosztów 
utrzymania przez okres 3 miesięcy 
(m.in. koszty wody, prądu, środków 
chemicznych). Zadanie nie spełnia 
warunków celowości i gospodarności 
wydatkowania środków publicznych. 

 

M/23/2016 
 

Budowa sztucznego  
lodowiska 

Zakup lodowiska. Następnie jego mon-
taż w Parku Murckowskim. 

Jan Broda 
506 325 872 

Park Murckowski 
ul. Kołodzieja 

2 800 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Budowa nowego lodowiska wyma-
gałaby odpowiedniego przygotowa-
nia podłoża (obecnie nawierzchnia 
asfaltowa) oraz zapewnienia nie-
zbędnej infrastruktury technicznej. 
Z uwagi na znaczne zużycie prądu ko-
nieczne jest wykonanie odpowied-
niego przyłącza elektroenergetycz-
nego, co wymaga opracowania doku-
mentacji projektowej oraz realizacji 
przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne. Wobec powyższego realiza-
cja zadania nie jest możliwa w ciągu 
1 roku. Eksploatacja boiska generuje 
bardzo wysokie koszty utrzymania 
(m.in. koszty wody, prądu). Dodat-
kowo dla tego typu obiektu należy 
również wykonać zagospodarowanie 
terenu, w tym przewidzieć odpo-
wiednią ilość miejsc parkingowych. 

 

mailto:ewelina_plata@yahoo.fr
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M/26/2016 
 

Budowa Stanicy  
10 Harcerskiej Drużyny 

Żeglarskiej im. Gen.  
Mariusza Zaruskiego  

w Katowicach –  
Szopienicach. 

 Bezpieczna Przystań  
dla mieszkańców  

Katowic 

Celem zadania jest budowa nowocze-
snej i bezpiecznej stanicy harcerskiej 
dla 10 Drużyny Harcerskiej nad Sta-
wem Morawa w Katowicach – Szopie-
nicach. Pomóżmy harcerzom zmieniać 
Świat, dając młodym ludziom alterna-
tywę i bezpieczną przystań. Nasza Sta-
nica – nasz drugi dom. 10 Drużyna Har-
cerska – Szopienice – Kreatywna 
Strona Katowic. 

Anna Kopka 
668 476 680 

oran23 
@poczta.onet.pl  

ul. Morawa 119 
 

(Inwestycja będzie  
zlokalizowana w Szopienicach 
nad stawem Morawa, który 

stanowi kluczową rolę  
w funkcjonowaniu drużyny 

oraz UKS Junga) 

1 886 725,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Aktualnie wnioskowany obszar za-
inwestowania ma ograniczony do-
stęp do drogi publicznej, dojazd od-
bywa się od ul. Sosnowieckiej istnie-
jącym zjazdem poprzez działkę pry-
watną nr 1613/87. Dla prawidło-
wego skomunikowania przyszłego 
budynku stanicy konieczne byłoby 
wykorzystanie ww. zjazdu. W tej sy-
tuacji należałoby pozyskać nierucho-
mość (nr 1613/87 – 14 właścicieli). 
Dodatkowo duży problem tech-
niczny stanowi wysoka skarpa znaj-
dująca się na działce nr 143/87 
wzdłuż ul. Sosnowieckiej.  
• Podany we wniosku koszt inwesty-
cji jest zdecydowanie zaniżony. Sza-
cunkowa wartość realizacji zadania 
wyniosłaby ok. 4 200 000,00 zł. 
• Mając na uwadze powyższe (zakres 
i charakter przedsięwzięcia) przed-
miotowe zadanie nie jest możliwe do 
wykonania w ciągu 1 roku budżeto-
wego. 
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Skatepark dla południa 
Katowic 

Projekt Skatepark dla południa Kato-
wic obejmuje budowę na terenie dziel-
nicy Podlesie skateparku, z którego 
mogliby korzystać  wszyscy miłośnicy 
jazdy na rolkach, deskorolce, BMX 
z Katowic, a w szczególności z połu-
dniowych dzielnic naszego Miasta. Po-
łożenie skateparku pozwoli na komfor-
towy dojazd do niego (m.in. położenie 
przy ścieżce rowerowej numer 1), 
a także ze względu na oddalenie od do-
mów mieszkalnych nie będzie zakłócał 
ciszy okolicznych mieszkańców. 

Jacek 
Szymik-Kozaczko 

 503 133 461 

okolice ulicy Zaopusta 
obok oczyszczalni ścieków  

500 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• Zadanie znajduje się na terenie ob-
jętym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego południo-
wych dzielnic miasta Katowice, któ-
rego zapis brzmi – tereny oznaczone 
symbolami: P – teren przeznaczony 
na działalność wytwórczą i usługową, 
S – tereny składowania i magazyno-
wania oraz UC – tereny usług komer-
cyjnych. Zadanie jest niezgodne  
z ustaleniami miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego po-
łudniowych dzielnic miasta Kato-
wice. 

 

M/32/2016  
 

„Park-Załęska Hałda-
Brynów” 

Teren zielony bardzo atrakcyjny rekre-
acyjnie pod park znakomity. Park 
umożliwi mieszkańcom Katowic odpo-
cząć, zrelaksować się na ławeczkach, 
swobodnie ukształtowanego ogrodu 
z alejami spacerowymi podziwiać florę 
i faunę. Pojeździć na rowerze, w przy-
szłości kluczowy przystanek pod bu-
dowę ścieżki rowerowej – „Velo-
strady”. Bardzo atrakcyjne miejsce 
pod względem zielonych płuc Miasta. 

Przemysław 
Pietrzyk  

przemas48 
@op.pl  

Obszar Załęskiej Hałdy teren 
okalają ulice: 

 Dobrego Urobku, Wrębowa, 
Załęska Hałda, Przodowników, 

Brygadzistów 

300 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Zakład Zieleni Miejskiej 

Doradca Prezydenta 
ds. Architektury i Urbanistyki 

- Architekt Miasta 
 

• Wniosek jest niezgodny ze Studium 
Ukierunkowań i Kierunków Zagospo-
darowania Przestrzennego miasta 
Katowice, które określa wskazane te-
reny jako "obszary zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej niskiej". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:przemas48@op.pl
mailto:przemas48@op.pl
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ART MUSZLOWNIK 
FESTIWAL 

Duży festiwal muzyczny, na którym 
wystąpią znane gwiazdy estrady. Pod-
czas festiwalu usłyszeć będzie można 
największe hity, które z pewnością tra-
fią w gusta każdego mieszkańca Kato-
wic, niezależnie od wieku. 

Janusz Brzozowski 
665 254 904 
j.brzozowski 
@poczta.fm  

GŁÓWNA: 
Park Murckowski  

 
ALTERNATYWNA: 
Plac Kasprowicza 
(Rynek Murcki) 

170 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Kultury 

Zakład Zieleni Miejskiej 
 

• Brak możliwości wykonania zada-
nia we wskazanych przez Wniosko-
dawcę lokalizacjach. 
• Zakład Zieleni Miejskiej: Lokalizacja 
główna: przebudowa Parku Murc-
kowskiego ujęta w WPF na lata 2017-
2018. Lokalizacja alternatywna: brak 
możliwości organizacji zadania na 
Rynku w Murckach z uwagi na ogra-
niczoną powierzchnię i możliwość 
zniszczenia zieleni miejskiej. 

 

M/35/2016 
 

Budowa boiska 
do hokeja na rolkach 

Budowa boiska do gry w hokeja na rol-
kach, które pozwoli mieszkańcom oraz 
drużynom hokejowym na rozgrywanie 
meczy w danej dyscyplinie. 

Adam Mrozek 
730 999 414 

ninjadj@interia.pl  

GŁÓWNA: 
ul. Zamkowa 

(teren mniejszego boiska)  
 

ALTERNATYWNA: 
ul. Bielska 1a 

(Murcki Kostuchna Górnik. 
Klub sportowy) 

270 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Rozwoju Miasta 

 
• W żadnej ze wskazanych lokalizacji 
nie ma możliwości pełnienia pełnego 
nadzoru nad utworzoną infrastruk-
turą. Zastosowana nawierzchnia roz-
bieralna w miejscach niepozwalają-
cych na stały nadzór sprzyja licznym 
dewastacjom obiektu, co w później-
szym czasie związane jest z więk-
szymi nakładami finansowymi. Nie 
jest również możliwe zapewnienie 
bezpieczeństwa przyszłym użytkow-
nikom. 
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Trawniki bez 
samochodów –  

przywracanie zieleni  
w miejscach 

zniszczonych przez  
nielegalnie parkujące 

pojazdy 

Akcja „Trawniki bez samochodów” to 
przywracanie zieleni w miejscach, 
w których została ona zniszczona przez 
nielegalnie parkujące samochody. Aby 
sytuacja się nie powtórzyła, wytypo-
wane tereny zostaną zabezpieczone 
słupkami, ozdobnymi kamieniami lub 
nasadzeniem drzew. W większości 
przypadków, trawa będzie rozkładana 
z rolek, dzięki czemu efekt będzie na-
tychmiastowy i bardziej trwały. 

Grzegorz Żądło 
 grzegorz.zadlo 

@katowice24.info  

• ul. Ceglana - odcinek pomię-
dzy ul. Wita Stwosza i Meteoro-
logów (mniej więcej wzdłuż 
szpitala okulistycznego) oraz od 
ul. Wita Stwosza w kierunku ul. 
Kościuszki (na wysokości 
ośrodka sportowego); • ul. Ka-
towicka 62-62a, 41-41a i 43-
43a; • ul. Pogodna 4; • ul. Pod 
Kasztanami 33, 34; • ul. Zamen-
hofa 30, 32, 34; • ul. Ratuszowa 
4; • ul. Wiosny Ludów 23-27, 26 
i 32; • ul. Tysiąclecia 86b;  
• ul. Gliwicka 56 i 60-64; • ul. 
Mieszka I 5; • ul. Bronisławy 29; 
• ul. Świdnicka 28-36; • ul. Zie-
lonogórska 25b, 36, 14; • ul. 
Piotrowicka 20, 38-46, 50, 22, 
24, 30, 26a, 30a; • ul. Koszaliń-
ska 2-22, 34a, b, c, d, 36b, c, d; 
• ul. Słupska 1-13; • ul. Koło-
brzeska 1; • ul. Panewnicka 
19a, b, 11a, b, 180, 374b; • ul. 
Świdnicka 2, 4, 6, 13; • ul. 
Bromboszcza 13, 15, 17; • ul. 
Emerytalna 13, 13a, 15, 15a, b; 
• ul. Zamiejska 3, 5; • ul. Het-
mańska 1; • ul. Wajdy 15-17;  
• ul. Misjonarzy Oblatów (naj-
bliższy adres Grażyńskiego 74); 
• ul. Grażyńskiego 68-74; • ul. 
Okrzei 2  • ul. Bażantów 47, 49, 
59 

351 700,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Rozwoju Miasta 
 

• Wskazane we wniosku miejsca 
w części są już przewidziane na inne 
cele. Niektóre lokalizacje są intencjo-
nalne, gdzie nie istnieje możliwość 
wykonania wniosku np. ul. Świd-
nicka. Wszystkie miejsca wskazane 
we wniosku, gdzie następuje nie-
przepisowe parkowanie zostaną 
przekazane do Straży Miejskiej celem 
podjęcia działań restrykcyjnych. Jed-
nocześnie w lokalizacji ul. Ceglana 
i Wita Stwosza planowana jest bu-
dowa parkingów przez MZUiM Kato-
wice. 
• Wydział Rozwoju Miasta: Lokaliza-
cje przy ul. Bażantów 47, 49, 59 
wchodzą w zakres inwestycji pn. „Bu-
dowa układu komunikacyjnego w po-
łudniowych dzielnicach miasta Kato-
wice - połączenie ul. Bażantów 
z ul. Szarych Szeregów”, dla której 
opracowana została dokumentacja 
projektowa. Aktualnie realizację 
przedsięwzięcia przewiduje się w la-
tach 2016-2017. Wobec powyższego 
na chwilę obecną nie jest możliwe 
przeprowadzenie przedsięwzięcia 
w ww. lokalizacjach, pozostałe wy-
mienione tereny opiniuje się bez 
uwag. 
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M/37/2016 
 

Budowa chodnika  
od kładki nad Rawą  
do ulicy Pawła wraz 

z wykonaniem 
trawnika po obu 

stronach chodnika 

Budowa chodnika od kładki nad Rawą 
do ulicy Pawła wraz z wykonaniem 
trawnika po obu stronach chodnika 
i ustawieniem gazonów zabezpieczają-
cych trawnik. 

Bożena Mazanek- 
Belibassakis 
601 876 238 
bbelibassakis 
@gmail.com, 

 katowice@tumk.pl  

od kładki na Rawą 
 na wysokości ul. Wodnej 

 do ul. Pawła 
19 500,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów 

Wydział Rozwoju Miasta 
 

• Omawiany teren został pozyskany 
przez Miasto Katowice pod przyszły 
układ drogowy, aktualnie w trakcie 
opracowywania jest miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Śródmieścia Katowic, 
w którym ustalone zostaną parame-
try oraz przebieg przyszłego układu 
dróg publicznych w tej części miasta. 
Wobec powyższego na chwilę 
obecną nie jest możliwe przeprowa-
dzenie przedsięwzięcia wskazanego 
we wniosku. 

 

M/38/2016 
 

Sąsiedzki Bank Czasu 
i Informacji, czyli nowe 

technologie 
w zapobieganiu  

społecznej izolacji. 
Centrum  

Przedsiębiorczości,  
Innowacji i Wiedzy 

Chcemy stworzyć Sąsiedzki „Bank 
Czasu” i Informacji dla dobra wspól-
nego i w celu dostosowania się do 
szybko zmieniającej się rzeczywistości. 
Pokażemy jak zadbać o przyjazne oto-
czenie wokół siebie oraz zorganizu-
jemy cykliczne spotkania integracyjne, 
które pomogą wspólnie wypracować 
rozwiązania naszych małych proble-
mów w ramach samopomocy dobrosą-
siedzkiej. Będziemy wymieniać się in-
formacjami, usługami i ogłaszać lo-
kalne sprawy w „Banku Czasu”. 

Roman Sieroń 
794 195 556 
bankczasu 

@jestsuper.pl 
bankczasublog.word

press.com  

GŁÓWNA: 
Plac Sejmu Śląskiego 2 

Katowice Miasto Ogrodów. 
 Instytucja Kultury 

im. Krystyny Bochenek 
 

ALTERNATYWNA: 
Pałac Młodzieży 

413 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział Polityki Społecznej 

 
• Zadanie nie spełnia wymogu celo-
wości, gospodarności i racjonalności 
wydatkowania środków publicznych. 
• Wnioskowane zadanie ma dot. 
stworzenia Sąsiedzkiego Banku 
Czasu i Informacji dla wszystkich 
mieszkańców Katowic wspieranych 
aplikacją mobilną. Takie zadanie jest 
realizowane na skalę ogólnopolską 
(www.bankczasu.org) z podziałem 
na województwa. 
• Wniosek budzi wątpliwości odno-
śnie adresatów zadania, a mianowi-
cie czy będzie on adekwatny w sto-
sunku co do każdej grupy wiekowej 
(aplikacja mobilna i jej użytkowanie 
przez osoby starsze). 
• Miasto Katowice promuje i reali-
zuje zadania, których celem jest bu-
dowanie bezpośrednich więzi spo-
łecznych - przykładem są Programy 
Aktywności Lokalnej w dzielnicach. 

mailto:bbelibassakis@gmail.com
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• Ponadto koszty utrzymania byłyby 
niewspółmiernie wysokie w sto-
sunku do zakładanych rezultatów za-
dania. 

 

M/40/2016 
 

Samoobsługowe 
stacje naprawy 

rowerów 

Punkty samoobsługowej naprawy 
rowerów. W razie usterki sam przy-
kręcisz śruby i napompujesz koła. 

Łukasz Borkowski 
608 237 666 

borkowski.lukasz 
@gmail.com 

• 1. Rynek • 2. Park Powstańców 
Śląskich • 3. Plac Andrzeja • 4. Plac 
Wolności • 5. Róg ulicy Stawowej  
i Mickiewicza • 6. Plac Grunwaldzki 
• 7. Plac Gwarków • 8. Plac W. Foj-
kisa • 9. ul. Krzyżowa – Dom Kul-
tury • 10. Skwer F. Macherskiego  
• 11. Park Bogucki • 12. Park Załę-
ski • 13. Plac św. Herberta • 14. 
Plac J. Londzina • 15. Róg ul. Gli-
wickiej i Pośpiecha • 16. Róg ul. 
Mariackiej i Mielęckiego • 17. Plac 
Sejmu Śląskiego • 18. Plac Rady Eu-
ropy • 19. Plac Żołnierza Polskiego 
• 20. ul. Trzech Stawów (rejon par-
kingu i skrzyżowania z ul. Francu-
ską) • 21. ul. Trzech Stawów • 22. 
ul. Trzech Stawów (przystań kaja-
kowa) • 23. Rondo ks. K. Michal-
skiego • 24. Plac Miarki • 25. Plac 
ks. kard. A Hlonda • 26. Róg ulic Ko-
ściuszki i Szeligiewicza • 27. Park 
Kościuszki (rejon wieży spadochro-
nowej) • 28. Park Kościuszki (rejon 
wieży kościoła św. Michała) • 29. 
ul. Ligocka (rejon ronda N. Tesli)  
• 30. Skwer Szabelskiego • 31. Róg 
ul. Panewnickiej i Medyków • 32. 
Róg ulic Panewnickiej i Owsianej  
• 33. Skwer nad Ślepiotką • 34. 
Plac Miast Partnerskich • 35. Róg 
Jankego i Szenwalda • 36. Róg ulic 
Jankego i Armii Krajowej • 37. 
Skwer Banasika (rejon skrzyżowa-
nia ulic Armii Krajowej i Szarych 
Szeregów) • 38. Skrzyżowanie ulic 
Armii Krajowej/Uniczowskiej/Sa-
skiej/Zaopusta • 39. Róg ulic 
Grota-Roweckiego i Stellera • 40. 
Róg ulic Boya-Żeleńskiego i Jaronia 
• 41. Plac Baczyńskiego • 42. Plac 
Pod Lipami • 43. Park Bolina • 44. 

  

 
KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów  
Wydział Gospodarki Mieniem 

 
• Zadanie nie spełnia wymogów ce-
lowości, gospodarności i racjonalno-
ści wydatkowania środków publicz-
nych: koszty bieżącej konserwacji  
i utrzymania niewspółmiernie wyso-
kie w stosunku do potencjalnych ko-
rzyści wynikających  z zainstalowania 
stacji napraw. 
• Stan własnościowy części lokalizacji 
niezgodny z Regulaminem Budżetu 
Obywatelskiego Katowice 2017.  

 

mailto:borkowski.lukasz@gmail.com
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Skwer Zillmannów • 45. Plac Po-
wstańców Śląskich • 46. Skwer 
Krzysztofiaka • 47. Róg ulic Bohate-
rów Monte Cassino i 1 Maja • 48. 
Róg ulic Bogucickiej i Czecha • 49. 
Park Kościuszki (rejon ul. Pięknej)  
• 50. Skwer Przyjaciół z Miszkolca 

 

M/41/2016 
 

Pomnik 
 Oręża Polskiego 
 – Apel Poległych 

Adaptacja istniejącego cokołu na Pl. 
Wolności dla potrzeb powstania Po-
mnika Oręża Polskiego – Apel Pole-
głych. Rzeźba orła wzbijającego się do 
lotu, w koronie zamkniętej krzyżem. 

Sławomir Czech 
slawomir_czech 

@op.pl  
Plac Wolności 999 000,00 zł 

KOMÓRKA WERYFIKUJĄCA 
Wydział 

Kształtowania Środowiska 
 

• Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 

ustawy o samorządzie gminnym 
(Dz.U z 2016 r., poz. 446 j.t.) podej-
mowanie uchwał w sprawach wzno-
szenia pomników należy do wyłącz-
nej właściwości Rady Miasta. 
• Na podstawie art. 53 k  ustawy 
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu (Dz.U. z 2016 r., poz 152, 
z późn. zm.) Instytut Pamięci Naro-
dowej zajmuje stanowisko, wydaje 
opinie w sprawach opieki nad miej-
scami walk i męczeństwa oraz trwa-
łego upamiętniania związanych 
z tymi miejscami faktów, wydarzeń 
i postaci. Ponadto wg art 53 l tejże 
ustawy organy właściwe w sprawach 
wydawania zezwoleń na wykonanie 
trwałych znaków i obiektów upa-
miętniających walki i męczeństwo 
wydają zezwolenie po zasięgnięciu 
opinii Prezesa Instytutu Pamięci Na-
rodowej. Mając na uwadze charakter 
przedstawionego zadania i jego te-
matykę wymagana jest więc współ-
praca instytucjonalna z podmiotem 
zewnętrznym, jakim jest Instytut Pa-
mięci Narodowej - Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu.  

mailto:slawomir_czech@op.pl
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• Zgodnie z zapisem § 3 pkt 7 Regu-
laminu Budżetu Obywatelskiego Ka-
towice 2017 w ramach procedury 
Budżetu Obywatelskiego nie mogą 
być realizowane zadania, które m.in. 
wymagają współpracy instytucjonal-
nej podmiotów zewnętrznych, jeżeli 
te podmioty nie przedstawiły wyraź-
nej, pisemnej gotowości do współ-
pracy w formie oświadczenia. 

 


