
          Katowice, 10.12.2021 
    
                                              Urząd Miasta Katowice 
        Wydział Planowania Przestrzennego i Urbanistyki 
        ul. Rynek 13 
        40-003 Katowice 
 

Dotyczy: złożenia uwag do projektu przedłużenia ulicy Bocheńskiego w Katowicach 

 W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi przedłużenia ulicy 

Bocheńskiego w Katowicach korzystając z prawa do zgłaszania uwag w powyższym 

temacie Inicjatywa Mieszkańców os. Kokociniec i Sadyba wnosi o przeprowadzenie 

dodatkowych / uzupełniających konsultacji społecznych w formie bezpośredniej: on line 

lub/i hybrydowej. Działając w interesie oraz na rzecz mieszkańców uważamy, iż obecna 

forma konsultacji prowadzona w formie ankiety jest zdecydowanie nie wystarczająca  

z punktu widzenia osób bezpośrednio zainteresowanych planowaną inwestycją, 

mieszkańców dzielnicy Ligota Panewniki a zwłaszcza osiedli Kokociniec i Sadyba. 

Docierają do nas liczne pytania oraz wątpliwości dotyczące proponowanych wariantów 

przebiegu przedłużenia ulicy Bocheńskiego tj. 

− jak uciążliwa dla mieszkańców będzie realizacja drogi w wariancie drugim. 

− czy teren przewidziany w inwestycji wpłynie na przecięcie szlaków migracji 

dzikich zwierząt? 

− jakie działania Urząd Miasta przewiduje w kontekście utraty naturalnych 

środowisk bytowania dzikich zwierząt ? 

− na jak długo zrealizowana inwestycja rozwiąże problem korkowania się dzielnicy, 

skoro wzdłuż ul. Hadyny planowana jest budowa kolejnego/kolejnych osiedli ? 

− jakie w przyszłości rozwiązania planuje wprowadzić Urząd Miasta, jeśli okaże się, 

że w związku z planowaną budową kolejnych osiedli w okolicy problem 

korkowania dzielnicy nadal będzie uprzykrzał życie mieszkańcom ? 



− jakie rozwiązania planuje Urząd Miasta Katowice wprowadzić by poprawić 
bezpieczeństwo pieszych na ul. Kijowskiej i Kruczej, w szczególności dzieci w 
wieku szkolnym? 

− jakie rozwiązania Urząd Miasta Katowice planuje wprowadzić by rozwiązać 

problem wzmożonego hałasu, zwiększonej ilości spalin samochodowych a co za 

tym idzie zanieczyszczenia środowiska? 

− jaka jest planowana kompensacja środowiskowa z tytułu zniszczeń 

przyrodniczych jakie spowoduje powyższa inwestycja?  

− jakie są proponowane alternatywne rozwiązania poprowadzenia przedłużenia 

ulicy Bocheńskiego do rozwiązań proponowanych przez Urząd Miasta Katowice: 

3 wariantów przebiegu trasy? 

− czy Urząd Miasta Katowice posiada dane mówiące o łącznej skali dewastacji 

środowiska przyrodniczego dzielnicy na skutek inwestycji planowanej drogi w 

połączeniu z aktualnie prowadzoną budową stadionu miejskiego w rejonie ulic: 

Bocheńskiego, Upadowej i Dobrego Urobku plus możliwą zabudową 

mieszkaniową w okolicy ul. Hadyny i obciążeniach jakie te połączone inwestycje 

spowodują dla mieszkańców dzielnicy Ligota Panewniki? 

Pytań i wątpliwości jest bardzo dużo, jednak przy ankietowej formie konsultacji 

społecznych mieszańcy odpowiedzi nie otrzymają. Dodatkowo oburzenie mieszkańców 

spowodowała forma samej ankiety: Jednokrotny wybór spośród 3 proponowanych przez 

Urząd Miasta Katowice wariantów  przebiegu drogi przy jednoczesnym braku możliwości 

oddania głosu na zupełnie inną alternatywną lokalizację, braku możliwości 

zaproponowania innej lokalizacji przez mieszkańców oraz wyrażenia sprzeciwu wobec 

samego pomysłu powstania drogi. Ta ostatnia opcja jest bardzo istotna, gdyż w ankiecie 

przeprowadzonej przez Inicjatywę Mieszkańców os. Kokociniec i Sadyba na potrzeby 

określenia podejścia mieszkańców do przedmiotowej inwestycji na drugim miejscu w 

kontekście liczby oddanych głosów była właśnie odpowiedź „nie zgadzam się na 

powstanie przedłużenie ul. Bocheńskiego w żadnej z proponowanych przez UM 

Katowice lokalizacji”. Wynik ten pokazuje, że nie ma pełnej akceptacji przedmiotowej 

inwestycji wśród mieszkańców dzielnicy a osoby te zostały zupełnie pominięte w 

ankietowej formie konsultacji społecznych jaka została wybrana przez Urząd Miasta 

Katowice. To budzi w pełni uzasadniony sprzeciw lokalnej społeczności.  

Dlatego też Inicjatywa Mieszkańców osiedli Kokociniec i Sadyba wnosi o 

przeprowadzenie konsultacji we wspomnianej wyżej bezpośredniej / zdalnej /hybrydowej 

formie gdyż tylko taka forma konsultacji opiera się na rzeczywistym dialogu ze 

społeczeństwem. Pozwala na zadawanie pytań przedstawicielom Urzędu Miasta oraz 

uwzględnienie prawdziwego głosu mieszkańców. Zaproponowane przez Urząd Miasta 

konsultacje społeczne w formie ankiety internetowej niestety nie dają takiej możliwości 



przez zastosowanie opcji ograniczonego wyboru spośród opcji zaproponowanych 

odgórnie. W ten sposób zdanie strony społecznej jest marginalizowane a mieszkańcy 

czują się ignorowani i lekceważeni przez Urząd Miasta w tak ważnej dla nich i dla całej 

dzielnicy sprawie.  

Wnosimy o poważne potraktowanie naszego wniosku, który jest z jednej strony głosem 

samych mieszkańców, z drugiej zaś strony podyktowany świadomością traktowania 

strony społecznej jako równouprawnionej do nadawania kształtu  i określania przestrzeni 

miasta w którym żyją. 

 

Z wyrazami szacunku 

Dorota Żywica  

Inicjatywa Mieszkańców Osiedli Kokociniec i Sadyba  

 

  


