
 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ 

Katowice, 22 kwietnia 2022 r. 
 
 
 
 
 
 

K-II.1431.7.2022 
K-II.KW-000089/22 

Szanowna Pani 
Dorota Żywica 
kontakt@kokociniec.pl  
 

W odpowiedzi na Pani wniosek o udzielenie informacji publicznej, który wpłynął do tutejszego urzędu 11 kwietnia 
br., poniżej przedstawiam informacje w sprawie. 
 

1. Czy do Urzędu Miasta Katowice wpłynął „Wniosek do Prezydenta Miasta Katowice” z Rady Jednostki 
Pomocniczej nr 6 dotyczący przeprowadzenia dodatkowych, bezpośrednich konsultacji społecznych 
dotyczących inwestycji przedłużenia ulicy Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota Panewniki? 
 

Ad. Tak, wpływ pisma 6 grudnia 2021 r., przekazanie uchwał Rady Dzielnicy 14 grudnia 2021 r. 
 

2. Jeśli tak, jaka jest decyzja Pana Prezydenta odnośnie przeprowadzenia dodatkowych konsultacji 
społecznych w przedmiotowej sprawie? 

 
Ad. Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta konsultacje na etapie przedstawienia koncepcji przedłużenia  
ul. Bocheńskiego zakończyły się w grudniu 2021 r. Mieszkańcy mieli do dyspozycji dwie formy uczestnictwa 
w procesie – za pomocą ankiety, w której badano poziom akceptacji społecznej dla poszczególnych wariantów 
przedłużenia ulicy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wyniki konsultacji wskazały kierunek działań 
projektowych, dodatkowe konsultacje planuje się na etapie opracowania projektu budowlanego. 
 

3. Jeśli decyzja jest pozytywna, proszę o informację w jakiej formie przewidziane są dodatkowe konsultacje 
społeczne? 

 
Ad. Formy i tryb konsultacji nie były jeszcze przedmiotem ustaleń. 
 

4. Jeśli decyzja jest negatywna, proszę o jej uzasadnienie. 
 

Ad. Nie dotyczy. 
 

5. W okresie od 23.11-10.12.2021 na zlecenie UM Katowice przeprowadzone zostały konsultacje społeczne  
w formie ankiety internetowej dot. inwestycji przedłużenia ul. Bocheńskiego w kierunku dzielnicy Ligota-
Panewniki. W związku z tym proszę o informację:  
 

a)Czy Urząd Miasta Katowice przewiduje inny przebieg drogi poza wariantem 1,2 i 3? 
 

Ad. W konsultacjach społecznych większość osób opowiedziała się za wariantem II i to on wskazał kierunek działań 
projektowych. Ale przy opracowaniu planu przebiegu drogi wzięto też pod rozwagę uwagi mieszkańców (w tym 
Rady Dzielnicy nr 6), które wskazywały na optymalność połączenia przedstawionych w konsultacjach wariantu I i 
II.  
 



 

b)Jeśli tak, proszę wskazać jej przebieg. 
 

Ad. Nowy wariant zakłada przebieg drogi od planowanego ronda na skrzyżowaniu ul. Bocheńskiego z ul. Załęska 
Hałda, poprzez obszar w rejonie skrzyżowania ul. Brygadzistów z ul. Dobrego Urobku, tereny dawnej linii kolei 
piaskowej, tereny leśne Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, linie kolejowe nr 171 i nr 141 
(przekroczenie górą w formie wiaduktu) i do skrzyżowania ul. Kijowskiej z ul. Wybickiego. 
 
d)Jaka liczba mieszkańców Katowic wzięła udział w konsultacjach społecznych? 

 
Ad. W konsultacjach udział wzięło ogółem 2170 osób. 
 
e)Jaka liczba mieszkańców Katowic zameldowanych w dzielnicy Ligota Panewniki wzięła udział w konsultacjach 
społecznych? 
 
Ad. Aby wziąć udział w konsultacjach społecznych nie trzeba być zameldowanym w mieście, wystarczy być jego 
mieszkańcem. W ankiecie konsultacyjnej wypowiedziało się 1064 osoby deklarujące zamieszkanie w dzielnicy nr 6. 
 
f. Jakich kanałów przekazu informacji UM Katowice zastosował by poinformować mieszkańców Katowic o planach 
przeprowadzenia konsultacji społecznych w formie ankiety internetowej? 
 
Ad. Akcja informacyjna dotyczyła całego procesu konsultacyjnego, w którym wykorzystywano poniższe kanały 
komunikacji: 

• strony miejskiego portalu internetowego: Katowice.eu, Katowice.eu/konsultacje, bip.katowice.eu; 

• miesięcznik Nasze Katowice (152 000 nakładu, wydanie grudniowe); 

• portale społecznościowe (FB - 128 491 obserwujących, TT – 9 062 obserwujących); 

• newslettery: dla mieszkańców oraz dziennikarzy. 
 
 
 
 

       Z poważaniem 
Justyna Buchalik 
Naczelnik Wydziału 
Komunikacji Społecznej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że: 

1. Administratorem Pani danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach, przy ul. Młyńskiej 4,  40-098 
Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu. 

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan skontaktować  
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:  
a) pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,  
b) pisemnie na adres siedziby Administratora.  

3. Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c 
RODO) wynikającego z następujących przepisów: 
a) ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, 
b) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

4. Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5. Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat (licząc od następnego roku po złożeniu wniosku).  

6. Przysługuje Pani prawo żądania: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,  
b) ich sprostowania, 
c) usunięcia, 
d) ograniczenia przetwarzania. 

7. Posiada Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani, że przetwarzanie Pana danych osobowych 
narusza przepis RODO zgodnie z art. 77 – na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych niezbędnych do realizacji złożonego wniosku wynika z ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do 
informacji publicznej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych i jest wymogiem ustawowym. 

9. Podane przez Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  
w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

 

 

 

 


