
Uchwała nr 41/2022 

Rady Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec z dnia 23 .06.2022 r. 

w sprawie złożenia i głosowania nad wnioskami do budżetu Miasta na rok 2023 

Na postawie § 9 i 14 pkt. 1 Statutu Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec nadanego uchwałą 

Nr XLI 901/21 Rady Miasta Katowice z dnia 25.11.2021 r. w sprawie nadania Statutu Dzielnicy 

nr 11 Wełnowiec-Józefowiec 

Rada Dzielnicy nr 11 uchwala: 

§ 1. Złożenie 15 wniosków do Budżetu Miasta na rok 2023 

§2. Wszystkie złożone wnioski Rada Dzielnicy podjęła w głosowaniu jednomyślnie 

(załącznik nr 1 do Uchwały) 

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Przewodniczącemu Rady Dzielnicy nr ił. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 

Rady Dzielnicy nr 11 

Wełnowiec-Józefowiec 

Łukasz Hankus 

~ 

Przawodnlcząń 
11 Rsdy Dzielnicy 

WNnowiec - Józefawlec 

Łuk asz liankus 



Załącznik nr 1 

Wykaz wniosków do budżetu Miasta na rok 2023 r. 

1. Wniosek o poszerzenie chodnika i wyznaczenie miejsca zatrzymania dla autobusów na jezdni 

przy przystanku Józefowiec-Szczecinska 

2. Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2023 

3. Naprawa schodów przy ul. Szczecińskiej 20-23 

4. Renowacja skweru przy zbiegu ulic Kotlarza i Szczecińskiej 

5. Przebudowa ul. Szczecińskiej według gotowego projektu z uwzględnieniem zwycięskiego 

projektu Budżetu obywatelskiego nr L11/11/VII w części ul.. Szczecińskiej 

6. Stacjonarna toaleta na Skwerze Walentego Fojkisa 

7. Automaty biletowe w dzielnicy 

8. Remont chodnika po północnej stronie ul. Rysia na wysokości budynków 3-11 

9. Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż południowej ściany szkoły Podstawowej nr 19 im. 

Wojciecha Korfantego przy ul. Krzyżowej 12 

10. Wymiana zniszczonej nawierzchni placu dojazdowo-parkingowego przy ul. Szczecińskiej 16 a 

11. Doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Agnieszki. Mikusińskiego i 

Bytkowskiej 

12. Wniosek dotyczący remontu nawierzchni ul. Ks. Jana Rzymełki 

13. Wymiana nawierzchni chodnika prowadzącego od ul. Ściegiennego do ul. Józefowskiej 

wzdłuż ul. Słonecznej wraz ze zmiana organizacji ruchu 

14. Wymiana nawierzchni drogi przy budynkach Słoneczna 74 do 76 

15. Naprawa nawierzchni drogi wzdłuż garaży przy ulicy Słonecznej. 

p : . . I -: cy 
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Wniosek do Budżetu Miasta na rok 2023 Opracował: Łukasz Hankus 

Wymiana nawierzchni drogi przy budynkach 

Słoneczna 74 do 76 

Droga prowadząca przez Osiedle Słoneczna jest bardzo zniszczona, 

posiada wiele dziur, które od wielu lat naprawiane są systemem doraźnym, 

co skutkuje ciągłym odtwarzaniem się bardzo niebezpiecznych dziur w 

drodze. Po okresie zimowym pojawiają się dziury o głębokości nawet 10 cm. 

Takie dziury powodują mocne zniszczenia układu zawieszania samochodów, 

a nawet mogą doprowadzić do urwania koła auta. Nawierzchnia ta wymaga 

pilnego, gruntownego remontu pozwalającego na wieloletnie komfortowe 

użytkowanie. Mapka sytuacyjna przedstawiona została na rysunku nr 1. 
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Rysunek 1. Przebieg deptaka 

Strona 2 z 5 



Wniosek do Budżetu Miasta na rok 2023 Opracował: Łukasz Hankus 

f 

~ IL 

Strona 3 z 5 



Wniosek do Budżetu Miasta na rok 2023 Opracował: Łukasz Hankus 

Strona 4 z 5 





Wniosek do Budżetu Miasta na rok 2023 Opracował: Łukasz Hankus 

Naprawa nawierzchni drogi wzdłuż garaży przy 

ulicy Słonecznej. 

Garaże te powstały w latach 80 zeszłego stulecia. Jest tam zlokalizowanych 

ok. 200 garaży. Droga prowadzącą przez garaże jest w większości w dobrym 

stanie, jednak pojawia się tam wiele mniejszych, jak i większych dziur, które 

wymagają szybkiej profesjonalnej naprawy. Mapka sytuacyjna przedstawiona 

została na rysunku nr 1. 
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Poszerzenie chodnika i wyznaczenie miejsca zatrzymania 

dla autobusów na jezdni przy przystanku Józefowiec Szczecińska 

Wniosek zakłada zastąpienie zatoki poszerzonym chodnikiem i wyznaczenie miejsca 

zatrzymania autobusów bezpośrednio najezdni. Wniosek posiada pozytywną opinię ZTM. 

Korzyści: 

1. polepszenie przepustowości tłumnie uczęszczanego chodnika poprzez jego poszerzenie, 

2. poprawa komfortu pasażerów oczekujących na przyjazd autobusu, 

3. zniesienie zagrożenia uderzenia osób lusterkiem lub przodem autobusu przy wjeżdżaniu 

do zatoki i tyłem autobusu przy wyjeżdżaniu z zatoki, 

4. eliminacja nieprawidłowo wykonanych wjazdów do zatoki - zbyt dalekich od krawężnika, 

co powoduje konieczność wykonania dłuższego kroku przy wsiadaniu i wysiadaniu, 

osobom mniej sprawnym ruchowo przysparza konieczności uprzedniego zejścia na zatokę 

a dopiero po tym wejścia na chodnik/do autobusu; zatoka jest zbyt wąska i powoduje 

wystawanie autobusu poza obrys zatoki co utrudnia manewr omijania innym kierującym, 

5. eliminacja zagrożenia utraty równowagi i upadku przez osoby zajmujące miejsca stojące 

lub sposobiące się do wysiadania przy manewrze wjazdu do zatoki i przez osoby, 

które wsiadły i przemieszczają się do miejsca siedzącego lub kasują bilet przy manewrze 

wyjazdu z zatoki — przy likwidacji zatoki na pasażerów będą działać tylko naturalne wzdłużne 

przeciążenia hamowania lub przyspieszania, a zostaną wyłączone niepotrzebne i bardziej 

niebezpieczne poprzeczne siły odśrodkowe powstające przy wjeżdżaniu i wyjeżdżaniu 

z zatoki, 

6. upłynnienie ruchu i zmniejszenie opóźnień autobusów poprzez przyspieszenie wymiany 

pasażerskiej i brak konieczności oczekiwania na wyjazd z zatoki. 

Beneficjenci:

1. Pasażerowie oczekujący na autobus 

2. Pasażerowie wysiadający na przystanku 

3. Kierowcy autobusów 

4. Rodzice z małymi dziećmi idący do i ze szkoły podstawowej 

5. Uczniowie liceum zmierzający do salki przykościelnej na lekcje religii i z powrotem 

6. Klienci punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych w obrębie zatoki 
i w jej pobliżu 

7. Osoby udające się do i wracające z kościoła 

8. Pozostali piesi prócz wskazanych wcześniej najczęstszych pieszych użytkowników 
chodnika, w tym osoby na wózkach inwalidzkich i rodzice z dziećmi w wózkach dziecięcych 

9. Właściciele posesji przyległych i zmotoryzowane osoby korzystające z tych posesji —
z uwagi na zlokalizowany w obrębie zatoki wyjazd z posesji na jezdnię ulicy Józefowskiej 
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Z uchwały nr 30/2022 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie 

zmiany uchwały nr 308/2020 Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 15 grudnia 2020 r. 

w sprawie przyjęcia opracowania pn.: „Wytyczne dotyczące infrastruktury publicznego transportu 

zbiorowego": 

„Przystanki komunikacyjne pełnią następujące funkcje: 

- umożliwiają bezpieczne oczekiwanie na środek transportu zbiorowego, [...] 

- ułatwiają wejście lub wyjście z pojazdu" 

„Zastosowane elementy wyposażenia przystanków [...] powinny charakteryzować się funkcjonalnością, 

dostępnością dla wszystkich użytkowników, komfortem, bezpieczeństwem, ekonomicznością przestrzenną" 

„Przystępując do budowy lub przebudowy przystanków komunikacji miejskiej należy wziąć pod uwagę 

wszystkich pasażerów korzystających z komunikacji zbiorowej. Powiększająca się grupa osób o ograniczonej 

możliwości poruszania się stawia nowe wyzwania dla organizatorów transportu publicznego." 

„Przystanki publicznego transportu zbiorowego są jednym z elementów zapewniających sprawny i efektywny 

transport. Ich stan rzutuje na postrzeganie atrakcyjności tej gałęzi transportu poprzez wpływanie m.in. na takie 

aspekty jak: komfort, poczucie bezpieczeństwa czy dostępność, dlatego też konieczna jest szczególna troska 

o jak najlepsze powiązania przystanków z ciągami pieszymi oraz ich dostosowanie do różnorodnych potrzeb 

użytkowników." 

„Współcześnie wyróżnia się następujące rodzaje przystanków: [...] 

- przystanek bez zatoki — stosowanie na ulicach z wąskimi jezdniami po 1 pasie ruchu w każdym kierunku, 

szczególnie w miejscach, gdzie nie ma wystarczającego zapasu terenu na zatokę przystankową" 

„Chodniki dla pieszych [...] w rejonie przystanków autobusowych należy prowadzić w taki sposób, 

aby minimalizować konflikty pomiędzy pasażerami, pieszymi" 

„Projektując przystanki dla publicznego transportu zbiorowego oraz ich otoczenie należy mieć także na uwadze 

aspekt bezpieczeństwa społecznego [...] wąskie chodniki mogą zniechęcać do korzystania z przystanków." 













v Zarząd 
Transportu 
Metropolitalnego ) www.metropoliaztm.pl 

Katowice, dnia :?kwietnia 2022 r. 

OP.4154.1.47.2022. M P.1 

Szanowny Pan 

Marek Świtała 

Dotyczy: opinii ZTM w sprawie likwidacji zatoki autobusowej dla przystanku „Józefowiec 

Szczecińska [02]. 

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 20 kwietnia 2022 r. (wpływ do ZTM dnia 20 

kwietnia 2022 r., L.dz. 19442/22) dot. opinii w sprawie likwidacji zatoki autobusowej 

dla przystanku „Józefowiec Szczecińska"[02], Zarząd Transportu Metropolitalnego uprzejmie 

informuje, że przedstawione rozwiązanie opiniuje pozytywnie pod warunkiem przygotowania 

peronu przystankowego zgodnie ze standardami zawartymi w uchwale Zarządu 

Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii nr 30/2022 z dnia 8 lutego 2022 r., pn. „Wytyczne 

dotyczące infrastruktury publicznego transportu zbiorowego" (link do uchwały -

https:/1bip. metropoliagzm. pi/uchwala/ 128237/uchwala-nr-30-2022). 

Otrzymują: 

1. Adresat 
2. OP IS. 

Z poważaniem 

~ 
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' ul. Barbary 21 A ' Tel. centrala: 32 7438 400 
40-053 Katowice Fax: 3225 19 745 

' Bezpiatno Infolinfa: 800163030 ' NIP: 634-29-22-705 
Informacja telefoniczna: 32 7438 446 e-mall: koncelaria@metropoliaztm.pl 



Obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2023 

Wniosek zakłada zabezpieczenie środków finansowych na obchody Dni Wełnowca-Józefowca 2023. 

Od 2016 roku — z jednoroczną przerwą w okresie pandemii w 2020 roku - Rada Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-

Józefowiec, wespół z licznymi innymi organizacjami i podmiotami zlokalizowanymi na terenie dzielnicy 

i nie tylko, organizuje rokrocznie święto dzielnicy. 

Każdego roku działania organizacyjne mające na celu przygotowanie kolejnej edycji wydarzenia rozpoczynane 

są wiele miesięcy przed planowanym terminem wydarzenia. Kluczowym elementem przygotowań 

jest zaplanowanie budżetu. Współorganizatorzy, prócz pozyskiwania środków finansowych i rzeczowych 

od życzliwych partnerów prywatnych, starają się pozyskać finansowanie ze środków budżetu miasta Katowice. 

Ma to przejaw w próbach pozyskania środków z Budżetu Obywatelskiego, Inicjatywy Lokalnej czy Otwartego 

Konkursu Ofert. Mechanizmy te nie są doskonałe. W przypadku Budżetu Obywatelskiego nie jest pewne, 

czy projekt spotka się z wystarczającą liczbą głosów, aby pozyskać finansowanie. Z kolei przy Inicjatywie 

Lokalnej i Otwartym Konkursie Ofert decyzje co do podziału puli pieniężnej na znaczną ilość zgłaszanych 

projektów, leżą w gestii urzędników Urzędu Miasta Katowice. Co więcej, w tych mechanizmach nie można być 

pewnym nie tylko co do przyznania finansowania, ale także co do wysokości tego finansowania. 

Dodatkowo, decyzje o podziale środków z tych mechanizmów podejmowane są w terminie kilku miesięcy 

przed naszym dzielnicowym świętem, przy będących już w pewnym stopniu zaawansowania przygotowaniach, 

co je utrudnia, a w przypadku rozstrzygnięć przyznających mniejsze, niż oczekiwane finansowanie, 

może powodować konieczność podjęcia decyzji ograniczających pewne atrakcje. 

Dni Wełnowca-Józefowca na stałe wpisały się w roczny kalendarz wydarzeń w naszej dzielnicy. Każdorazowo 

otrzymujemy wiele pozytywnych komentarzy, podziękowań i gratulacji. Zabezpieczenie środków finansowych 

na obchody Dni Wełnowca-Józefowca w budżecie miasta pozwoli na planowanie wydarzenia z wiedzą 

o pewnych funduszach, które nie będą zależne od decyzji mieszkańców czy urzędników. 



Naprawa schodów przy ulicy Szczecińskiej 20-22 

Wniosek zakłada naprawę schodów położonych przy ulicy Szczecińskiej 20-22 i ustawienie obustronnie 

nowych poręczy oraz wyrównanie i utwardzenie nawierzchni na szczycie schodów. 

Schody będące przedmiotem wniosku są najkrótszą drogą dojścia do sklepu Moje Auchan dla mieszkańców 

ulicy Szczecińskiej 22, 24, 26, 28. Są to głównie osoby starsze, dla których samo korzystanie ze schodów 

jest obciążające fizycznie. Gdy stopnie schodów są licznie wykruszone, jak w tym przypadku, ich użytkowanie 

jest po prostu niebezpieczne. Rodzi to konieczność nadkładania drogi poprzez wyjście albo do głównej jezdni 

ulicy Szczecińskiej przy wyjeździe między budynkami 24, 26 albo do bloku Szczecińska 18 wzdłuż garaży. 

Oba rozwiązania są dla osób mniej sprawnych ruchowo niekorzystne, gdyż z uwagi na ukształtowanie terenu 

każde wiąże się z pokonaniem znacznej różnicy wzniesień w ostatecznym dojściu do sklepu. 

Bezpośrednia okolica schodów jest miejscem częstego przebywania dzieci i młodzieży w ich czasie wolnym. 

Istnieje także dla nich znaczne ryzyko odniesienia poważnych kontuzji w czasie dynamicznego, szybkiego, 

nierzadko mało uważnego korzystania ze schodów. 
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Renowacja skweru przy zbiegu ulic Kotlarza i Szczecińskiej 

Wniosek zakłada renowację skweru przy zbiegu ulic Kotlarza i Szczecińskiej w drodze wymiany nawierzchni 

chodników, ustawienia ławek i koszy na śmieci i pielęgnacji istniejącej zieleni. 

Skwer zlokalizowany jest przy jednych z głównych ulic dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec: Szczecińskiej, 

Krzyżowej i Ściegiennego, łączących dzielnicę Wełnowiec-Józefowiec z dzielnicą Dąb. Można stwierdzić, 

że będąc na skrzyżowaniu głównych dróg dzielnicy jest zlokalizowany w miejscu reprezentacyjnym, stanowiąc 

niejako bramę do naszej dzielnicy. 

Chodniki przecinające niewielki skwerek stanowią ważną funkcję komunikacyjną. Są one przez dużą część 

mieszkańców bloków przy ulicy Nowowiejskiego i Szczecińskiej 35-51 wybierane jako główna droga dojścia 

do przystanków autobusowych zlokalizowanych przy ulicy Szczecińskiej i Ściegiennego oraz do licznych 

punktów handlowych i usługowych położonych w tym obszarze, jak również w kierunku zachodnim —

do Szkoły Podstawowej nr 19 i dalej do Miejskiego Domu Kultury, Miejskiej Biblioteki Publicznej, stadionu 

GKS-u Katowice i Parku Śląskiego. Chodniki są też wykorzystywane przez pacjentów przychodni zdrowia 

zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie skwerku, a pacjentami są głównie osoby starsze. Z chodników 

korzystają również klienci sklepu zoologicznego również położonego bezpośrednio przy skwerku. 

Częściowo wybrakowane, krzywe, położone kilkadziesiąt lat temu płyty chodnikowe utrudniają bezpieczne 

i komfortowe korzystanie z tych traktów zwłaszcza dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, dodatkowo 

mając na względzie fakt nieznacznego nachylenia, czyli spadku/wzniesienia terenu. Ustawienie nawet jednej 

ławki i kosza na śmieci byłoby pomocne dla osób starszych, chcących odpocząć przed dojściem do miejsca 

docelowego. Pielęgnacja istniejącej zieleni i ewentualne dodatkowe nasadzenia przykładowo ozdobnych 

kwiatów podniosłoby rangę samego skweru i dzielnicy, mając na względzie wspomniane położenie 

w reprezentacyjnym miejscu. Po przeprowadzonych pracach, można by zastanowić się w późniejszym terminie 

nad nadaniem skwerowi imienia. 
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Przebudowa ulicy Szczecińskiej według gotowego projektu 

z uwzględnieniem zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 

nr Li 1/11/VII w części dotyczącej ulicy Szczecińskiej 

Wniosek zakłada przebudowę ulicy Szczecińskiej według gotowego projektu przesłanego 

Radzie Dzielnicy przy piśmie MZUiM z dnia 17.09.2018r. (znak TI.4202.603.2018.AW-

10820) wraz z uwzględnieniem zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego 

nr L11/11NII w części dotyczącej ulicy Szczecińskiej. 











Stacjonarna toaleta miejska na Skwerze Walentego Fojkisa 

Wniosek zakłada budowę stacjonarnej toalety miejskiej na Skwerze Walentego Fojkisa. 

W 2018 roku Skwer Walentego Fojkisa został gruntownie zmodernizowany. Nowe lub poddane renowacji 

elementy infrastruktury i wyposażenia skweru: chodniki, schody, oświetlenie, ławki, fontanna, nasadzenia 

zieleni, cokół pomnika, siedziska, kosze na śmieci, stojaki na rowery, słup ogłoszeniowy spowodowały wzrost 

zainteresowania korzystaniem i przebywaniem w tej przestrzeni przez mieszkańców naszej dzielnicy. 

Ma to swoje odzwierciedlenie także poprzez składanie projektów do Budżetu Obywatelskiego, które miały 

jeszcze bardziej uatrakcyjnić tę przestrzeń: tablice historyczne o dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec, 

stacja rowerów miejskich czy nieco wcześniej — przebudowa przystanku autobusowo-tramwajowego 

zlokalizowanego przy skwerze. Wszystkie te zadania głosami mieszkańców zostały uznane za ważne 

do realizacji i zostały zrealizowane. 

Jedną z głównych atrakcji skweru jest plac zabaw, chętnie wybierany przez rodziców z dziećmi. 

Będący w czerwcu 2022 roku w trakcie oceny ofert przetarg Zakładu Zieleni Miejskiej na jego modernizację 

ma na celu jeszcze większe uatrakcyjnienie tego miejsca zabaw. Dobrym uzupełnieniem wyposażenia skweru 

będzie stacjonarna toaleta miejska, która umożliwi wydłużenie czasu komfortowego korzystania z tej ważnej 

przestrzeni naszej dzielnicy, nie tylko najmłodszym i ich rodzicom. Toaleta byłaby wyposażona m. in. 

w przewijak. 

Skwer Walentego Fojkisa jest położony przy jednej z głównych arterii miasta — Alei Wojciecha Korfantego. 

Jest tą ze zmodernizowanych przestrzeni, którą jako jedną z pierwszych w Katowicach widzą wjeżdżający 

do miasta kierowcy z Siemianowic Śląskich i im okolicznych miast i miasteczek. Nie jest dobrym widokiem 

oglądanie odnowionej przestrzeni z postawionymi w jej obrębie przenośnymi toaletami typu „toi-toi" 

co aktualnie ma miejsce. Na pobliskich największych dzielnicowych terenach zielonych, to jest w Parku 

Alojzego Budnioka, Parku Boguckim czy w Parku Wełnowieckim już są obecne lub będą po przebudowie tych 

przestrzeni — stacjonarne toalety miejskie. Ważnym jest, by na nieustępującym im rozmiarom i funkcjom 

Skwerze Walentego Fojkisa takie udogodnienie również się znalazło, tak ze względów praktycznych, 

jak i estetycznych, wizerunkowych. 



Automaty biletowe w dzielnicy 

Wniosek zakłada postawienie automatów biletowych komunikacji zbiorowej na terenie dzielnicy. 

W dobie zmian zachodzących w Katowicach mających na celu ograniczenie ruchu samochodowego i promocję 

komunikacji zbiorowej (strefy płatnego parkowania, centra przesiadkowe), dostępność zakupu biletów dla osób 

niekorzystających z elektronicznych metod kupna jest jednym z elementów wzmacniających zainteresowanie 

komunikacją zbiorową. 

Wytypowane 4 lokalizacje są najlepsze pod kątem potencjalnie wysokiego wykorzystania biletomatów: 

1. Zbieg ulic Szczecińskiej i Ściegiennego — trzy blisko siebie zlokalizowane przystanki „Józefowiec 

Ściegiennego" obsługujące autobusy bezpośrednio komunikujące dzielnicę z centrum Katowic 

i Siemianowicami Śląskimi są użytkowane przez liczne grono pasażerów, poprzez lokalizację blisko licznych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych i punktów handlowo-usługowych. Kilka lat temu dostrzeżono rangę 

tych przystanków poprzez ustawienie przy dwóch z trzech z nich tablic Systemu Dynamicznej Informacji 

Pasażerskiej. Również dzięki staraniom Rady Dzielnicy, życzliwości osoby prywatnej będącej właścicielem 

terenu i służbom miasta Katowice, przy jednym z tych przystanków ustawiono wiatę przystankową, 

dzięki której liczni pasażerowie mogą skorzystać z ławki czy osłony przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi. Proponowaną lokalizacją automatu biletowego jest pobliże przystanku „Józefowiec 

Ściegiennego" stanowisko 3, z uwagi na najlepszą dostępność terenową. 

2. Plac Alfreda — skupisko aż 6 przystanków, po 3 autobusowych i tramwajowych, stanowi niespotykany 

wydaje się, poza ścisłym centrum Katowic i centrami przesiadkowymi (do których zresztą Plac Alfreda aspiruje 

i jest zapisany w dokumencie „Wieloletni plan rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta 

Katowice"), zbiór przystanków na małej przestrzeni o jednej, wspólnej nazwie: „Wełnowiec Plac Alfreda". 

Proponowana lokalizacja automatu biletowego to pobliże przystanku „Wełnowiec Plac Alfreda" stanowisko 2t, 

z uwagi na najlepszą lokalizację względem pozostałych przystanków i znaczenie komunikacyjne 

oraz jego renowację w ostatnich latach (nowe tory, nowy, poszerzony peron, nowa wiata przystankowa, 

tablica Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej), a także wzmocnienie wizerunku Katowic, gdyż z tego 

przystanku najczęściej korzystają mieszkańcy Siemianowic Śląskich (osiedle Tuwima). 

3. Skwer Walentego Fojkisa — wspólny przystanek autobusowo-tramwajowy „Wełnowiec Gnieźnieńska" —

dla tramwajów obustronny, atrakcyjnie zlokalizowany przy zmodernizowanym w 2018 roku Skwerze 

Walentego Fojkisa, a sam przebudowany kilka lat wcześniej, stał się bezpieczną przestrzenią do oczekiwania 



na pojazdy komunikacji zbiorowej w stosunku do stanu sprzed przebudowy. Wybierany jest przez wielu 

mieszkańców dzielnicy udających się w kierunku centrum Katowic. Postawienie automatu biletowego jeszcze 

wzmocni atrakcyjność przystanku, może być też zachętą dla mieszkańców okolicznych dzielnic Katowic 

i Siemianowic Śląskich do korzystania z przestrzeni Skweru Walentego Fojkisa bez obaw o szukanie miejsca 

do kupna biletu na powrót do domu. 

4. Wełnowiec DL Tower — nowopowstały, w 2022 roku przystanek tramwajowy, jest odpowiedzią na powstały 

bezpośrednio obok przystanku biurowiec DL Tower. Inwestor, DL Invest, zakłada postawienie kolejnych 

dwóch biurowców w perspektywie czasowej do 2025 roku. Nieodzownym wydaje się jest zachęcenie obecnych 

i przyszłych pracowników, a także klientów kompleksu czterech biurowców (jeden istniał już przed budową 

ukończonego biurowca i planami kolejnych dwóch) do korzystania z komunikacji zbiorowej. Bardzo dobrym 

rozwiązaniem jest powstanie przystanku tramwajowego, ale należałoby uzupełnić infrastrukturę przystankową 

o biletomat, który może zachęcić liczne grono osób do szybkiego, bez zatorów drogowych przejazdu 

tramwajem do centrum Katowic i dalej (tramwajem linii nr 16) do Brynowa, gdzie można pozostawić 

samochód w centrum przesiadkowym. Wydaje się wręcz, że linia tramwajowa nr 16 może być modelowym 

przykładem zastosowania tzw. „door-to-door" na szeroką skalę w naszym mieście, gdzie wychodząc 

z biurowca bezpośrednio na przystanek można szybko dojechać do centrum przesiadkowego, 

skąd bezpośrednio można kontynuować podróż własnym środkiem transportu do miejsca docelowego. 



Remont chodnika po północnej stronie ul. Rysia na wysokości budynków 3-11 

Wniosek zakłada remont chodnika po północnej stronie jezdni ulicy Rysia na wysokości budynków nr 3-11. 

Chodniki przy ulicy Rysia pełnią ważną funkcję komunikacyjną nie tylko dla mieszkańców nieruchomości, 

ale także dla osób idących z głębi dzielnicy na przystanki tramwajowe przy Alei Wojciecha Korfantego 

i z powrotem. W niedalekiej przyszłości można spodziewać się wzrostu ruchu pieszego w rejonie ulic Rysia, 

Kozioła, Modelarskiej, Norwida, z uwagi na powstające biurowce przy Alei Wojciecha Korfantego 138 

(DL Invest — biurowce DL Tower) i planowane przedłużenie ulicy Stęślickiego do Alei Wojciecha Korfantego, 

w bezpośrednim sąsiedztwie ulicy Rysia. 

Chodniki przy ulicy Rysia są wąskie i w złym stanie technicznym. Proponowany remont chodnika położonego 

po północnej stronie jezdni poprawi zarówno bezpieczeństwo, jak i jakość korzystania z niego. Zachęci także 

do wybierania chodnika po tej stronie na całej jego długości, co jest istotne w przypadku niebezpiecznego 

przejścia dla pieszych na ulicy Rysia bezpośrednio przy skrzyżowaniu z ulicą Józefowską, gdzie przechodzący 

piesi z południowej na północną stronę są niewidoczni dla kierowców skręcających w prawo w ulicę Rysia 

z ulicy Józefowskiej z uwagi na budynek narożny. Po południowej stronie ulicy Rysia kilka metrów 

za przejściem dla pieszych znajduje się parking, więc ograniczenie ruchu pieszego po tej stronie ulicy, 

poprzez remont chodnika po północnej stronie co zachęci do korzystania z niego, poprawi bezpieczeństwo 

wszystkich uczestników ruchu. 



Wymiana nawierzchni chodnika wzdłuż południowej ściany 

Szkoły Podstawowej nr 19 im. Wojciecha Korfantego 

przy ul. Krzyżowej 12 

Stan obecny: Chodnik proponowany do wymiany stanowią wybrakowane płyty chodnikowe 

położone kilkadziesiąt lat temu, prawdopodobnie w czasie budowy szkoły (1974 rok). 

Uzasadnienie: Kilka lat temu, w czasie reformy edukacji (likwidacja gimnazjów) 

postanowiono, że nową siedzibą Szkoły Podstawowej nr 19 będzie budynek Gimnazjum nr 9, 

zlokalizowany przy ulicy Krzyżowej 12. W związku z tym, chodnik ten zaczął być codziennie 

uczęszczany przez uczniów mieszkających na zachód od szkoły. 

Kilka lat temu, staraniami Rady Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec, został położony 

chodnik z betonowej kostki brukowej, będący przedłużeniem rozpatrywanego do wymiany 

chodnika. Prowadzi on aż do skrzyżowania z ulicą Agnieszki. Przy okazji tej inwestycji, 

na bezpieczną i równą betonową kostkę brukową został wymieniony także fragment chodnika 

wzdłuż południowego ogrodzenia szkoły i w niewielkim zakresie wchodząc na obrys 

budynku szkoły. Z drugiej strony rozpatrywanego chodnika, to znaczy na zakończeniu placu 

będącego przed szkołą, na jego zachodniej krawędzi utworzono stojaki na rowery, przy okazji 

również w niewielkim fragmencie wymieniając nawierzchnię na betonową kostkę brukową. 

Pozostały fragment pomiędzy powyżej wskazanymi modernizacjami, długości około 

40 metrów pozostaje w wielkim zaniedbaniu pod względem bezpieczeństwa i estetyki. 

Chodnik ten, niewielkiej szerokości, około 2 metrów, jak wskazano służy przede wszystkim 

dzieciom uczęszczającym do szkoły podstawowej. Jak wiadomo, zwłaszcza te młodsze 

z nich, często bawią się biegając i skacząc. Troska o ich bezpieczeństwo i zdrowie stanowi 

główną motywację niniejszego wniosku. 

Należy jednak nadmienić, że z chodnika często korzystają także inne osoby. Bardzo dużo 

osób tym chodnikiem zmierza do Parku Śląskiego, popularnego wśród mieszkańców 

dzielnicy z racji sąsiedztwa z nią. Nierzadko tym chodnikiem do Parku podążają biegacze, 

rowerzyści czy rodzice z małymi dziećmi w wózkach. Z chodnika korzystają także 

mieszkańcy dzielnicy, udający się do pobliskiego Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej. Chodnik prowadzi również do stadionu GKS-u Katowice, 

więc co dwa tygodnie w sezonie jest często uczęszczany przez kibiców. 

W ostatnich latach na terenie i w okolicach SP nr 19 poczyniono kilka ciekawych inwestycji. 

W ramach Budżetu Obywatelskiego powstało nowe boisko piłkarskie i bieżnia, a także 

powstał plac zabaw i strefa aktywności fizycznej na wolnym powietrzu. Wzdłuż północnego 

płotu szkoły wymieniono nawierzchnię chodnika, także w ramach Budżetu Obywatelskiego. 

Również w ramach Budżetu Obywatelskiego, na terenie szkoły powstało mini-miasteczko 

ruchu drogowego wraz z matematycznymi grami podwórkowymi. Wymiana nawierzchni 

chodnika będącego przedmiotem wniosku będzie dobrym dopełnieniem inwestycji 

poczynionych w tereny szkolne i przyległe do szkoły. 
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Wymiana zniszczonej nawierzchni placu dojazdowo-parkingowego 

przy ulicy Szczecińskiej 16a 

Wniosek zakłada wymianę zniszczonej nawierzchni placu dojazdowo-parkingowego przy ulicy Szczecińskiej 

16a. 

Wyrwy w nawierzchni przedmiotowego placu stwarzają duże ryzyko uszkodzenia pojazdów poruszających się 

po nim. Przy potencjalnej akcji ratunkowej dużych wozów straży pożarnej czy pogotowia ratunkowego stanowi 

to wielkie zagrożenie dla bezpieczeństwa, ponieważ rozpatrywany plac to jedyne miejsce pozwalające 

na w miarę szybkie nawrócenie pojazdu, gdyż nie trzeba na nim manewrować pod kątem 90 stopni 

jak przy parkowaniu prostopadłym na pozostałej długości bloku Szczecińska 16 — przy obecnym stanie 

nawierzchni ta zaleta jest skutecznie niwelowana. 

Przedmiotowy zakres prac był trzykrotnie głosowany w procedurze Budżetu Obywatelskiego. Za każdym 

razem uzyskiwał dużą, jednak ostatecznie niewystarczającą liczbę głosów. Należy zauważyć, że dwukrotnie 

byłby jednym ze zwycięskich projektów w dzielnicy, gdyby nie nadzwyczajne okoliczności: 

1. W edycji BO 2017 w czasie trwania procedury BO, dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec zostały znacznie 

zredukowane środki finansowe przeznaczone na dzielnicę, z uwagi na ostateczne rozliczenie i w konsekwencji 

znaczne przekroczenie końcowych kosztów jednego ze zwycięskich projektów BO 2015 (16/11/2014 —

„Przebudowa skrzyżowania ulicy Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego z uwzględnieniem przystanku 

tramwajowego"), 

2. W VII edycji BO, również w czasie trwania procedury BO, środki finansowe przeznaczone na procedurę 

zostały znacznie ograniczone z uwagi na wystąpienie pandemii koronawirusa, a jeden ze zwycięskich 

projektów szkolnych został zaktualizowany przy weryfikacji merytorycznej o kwotę, która bez przeszacowania 

projektu szkolnego byłaby wystarczająca do realizacji projektu przy ulicy Szczecińskiej 16a. 

Ponadto, projektowi trudno było rywalizować z projektami zgłaszanymi przez szkoły, z uwagi na znacznie 

mniejsze od szkół grono bezpośrednich zainteresowanych realizacją konkretnego projektu. Co więcej, z uwagi 

na fakt, że od edycji BO 2017 zlikwidowano papierowe karty do głosowania, a od VII edycji BO zlikwidowano 

Stacjonarne Punkty Głosowania, w zamian oferując jedynie krótkotrwale działające Mobilne Punkty 

Głosowania (dwie godziny w jednym dniu okresu głosowania w danej dzielnicy) i odległy stacjonarny punkt 

przy Rynku — ograniczyło to znacznie możliwość głosowania dla starszych mieszkańców, którzy mogli być 

zainteresowani głosowaniem na projekt przy ulicy Szczecińskiej 16a, a obawiali się lub nie mieli możliwości 

głosowania z wykorzystaniem formularza elektronicznego. 

Mając na względzie powyższe, wnosimy o realizację przedmiotowego wniosku bezpośrednio z budżetu miasta. 





Wniosek 

do budżetu miasta Katowice na 2023 r. 

dotyczący doświetlenie przejścia dla pieszych w rejonie 

skrzyżowania ulicy Agnieszki, Mikusińskiego i Bytkowskiej, 

W godzinach wieczornych słabe oświetlenie tego skrzyżowania stwarza 

zagrożenie dla osób przechodzących przez jezdnię na pasach dla pieszych. 

Kierowcy przy słabym oświetleniu tego skrzyżowania bardzo późno dostrzegają 

pieszego. Nowe inwestycje w tym rejonie spowodują większy ruch 

samochodowy i pieszych w tym rejonie co jeszcze bardziej zwiększy zagrożenie 

pieszych na pasach 



Wniosek 

do budżetu miasta Katowice na 2023 r. 

dotyczący remontu nawierzchni ul. Ks. Jana Rzymełki 

Ulica Ks. Jana Rzymełki od wielu lat potrzebuje gruntownego remontu wniosek o przeprowadzenie 

remontu tej ulicy składany jest już po raz drugi bowiem w roku 2018 nastąpiło pierwsze zgłoszenie 

tego wniosku do Budżetu miasta. 

Nawierzchnia tej ulicy jest w opłakanym stanie a brzegi ulicy są zarośnięte krzewami i chwastami. 

Mimo że ulica upamiętnia zasłużonego dla dzielnicy księdza Jana Rzymełki to od lat nie doczekała się 

modernizacji. Dodatkowo od strony ulicy Józefowskiej na rogu kamienicy w której mieszkał ks. Jan 

Rzymełka w roku 2016 została odsłonięta przez władze miasta Katowice tablica pamiątkowa 

upamiętniająca jego osobę. Wtedy już padała deklaracja od władz miasta że ulica ta zostanie 

naprawiona jednak do tej pory nie wykonano na niej żadnych prac budowlano -remontowych. 

Gruntowny remont ulicy ks. Jana Rzymełki świetnie wkomponuje się w oblicze nowej tablicy oraz 

niewątpliwie poprawi bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, którzy mogą łatwo doznać kontuzji na 

nierównej i dziurawej nawierzchni jak i poprawią komfort jazdy kierowców, których samochody nie 

ucierpią podczas jazdy po zniszczonej nie naprawionej od wielu lat ulicy. Składając wniosek 

w powyższej sprawie liczymy tym razem na jego realizacje. 



Załączniki: 

Zdjęcia ulicy Ks. Jana Rzymetki 

Wniosek składa Mariola Para-Hewig 

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy nr 11 Wełnowiec-Józefowiec 





Wniosek do Budżetu Miasta na rok 2023 Opracował: Łukasz Hankus 

Wymiana nawierzchni chodnika prowadzącego 

od ulicy Ściegiennego do ul. józefowskiej wzdłuż 

ul. Słonecznej wraz ze zmianą organizacji ruchu 

Chodnik deptaka zaczyna się przy ulicy Ściegiennego 49 (rys. nr 2) 

i ciągnie się przez Osiedle Słoneczna, wzdłuż Cmentarza Parafialnego 

Józefowiec, aż do skrzyżowania ulic Słoneczna, Józefowska (rys. nr 3). 

W tej chwili remontowany jest pierwszy odcinek (linia koloru 

niebieskiego) od ulicy Józefowskiej do końca Cmentarza. Remont ten jest 

realizowany, jako projekt z Budżetu Obywatelskiego na rok 2022. Planowane 

zakończenie wymiany nawierzchni to koniec lipca 2022 r. Zatem, zasadne jest 

wyremontowanie pozostałego odcinka. 

Ponadto wniosek ten został już raz zakwalifikowany do realizacji przez 

Miasto Katowice we wcześniejszych latach. 
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Rysunek 2. Początek chodnika przy ulicy Ściegiennego 

Rysunek 3. Koniec chodnika przy skrzyżowaniu ulic Słoneczna i ózefowska 
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Jest to główny deptak łączący 3 dzielnice: Dąb, Wełnowiec-Józefowiec oraz 

Koszutkę. Codziennie przechodzą nim setki ludzi w drodze do pracy, szkoły, 

sklepów czy też na cmentarz. 

W górnej części posiada nawierzchnię asfaltową wykonaną ponad 30 lat 

temu, a w 2 części bliżej Cmentarza nawierzchnię ułożoną 

z bruku minimum 20 lat temu (2 część jest właśnie wymieniana z BO 

Katowice) 

Obecny stan techniczny poza fatalnym efektem wizualnym jest przede 

wszystkim dużym zagrożeniem dla użytkowników. Pozapadane miejsca, 

nierówności, wystające kostki bruku w większości nie widoczne dla pieszego 

stwarzają wysokie zagrożenie wypadku. Wymiana nawierzchni zwiększy 

bezpieczeństwo i komfort pieszych oraz spowoduje podniesienie standardu 

przestrzeni publicznej. 

Dodatkowe dane: 

Długość chodnika ok 600 metrów - do remontu pozostało już tylko ok 300 

metrów - ok 300 metrów zostało właśnie wyremontowane (BO Katowice). 

Dodatkowo sugeruję zmianę organizacji ruchu w górnym odcinku deptaka 

od ulicy Ściegiennego, na wysokości pawilonów handlowych, aż do 

budynków Domu Złotej Jesieni - ul. Ściegiennego 49. 

Proponuję 2 modyfikacje: 

1.) Na wysokości bloku Słoneczna 69 aż do budynków Domu Spokojnej 

Starości „Złota Jesień" wprowadzić całkowity zakaz ruchu pojazdów -

zaznaczony linią żółtą (rysunek 4). Pierwotnie odcinek ten był miejscem 

z całkowitym zakazem ruchu pojazdów - na drodze znajdowały się 

zamontowane słupki oraz odpowiednie znaki drogowe. Od czasu 

powstania w budynku Złotej Jesieni przychodni Medina -zniknęły 

słupki oraz znaki z zakazem wjazdu. Powstała sytuacja jest krytycznie 

niebezpieczna, gdyż w miejscu które ma charakter deptaka pojawił się 

ruch samochodowy. Doprowadziło to na przełomie maja / czerwca 

2018 do śmiertelnego potrącenia pieszego przez samochód dostawczy 

firmy kurierskiej (kurier podjechał jak najbliżej przychodni i później 

cofając potrącił pieszego) 

2.) Na wysokości Pawilonów Handlowych ul. Ściegiennego 45 przesunąć 

wyjazd na następną równoległą ulicę (rysunek 5). Spowoduje to 

zmniejszenie do minimum ruchu aut po deptaku. Nie będą jeździły 
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wzdłuż, tylko przejadą go i będą dalej poruszały się już ulicą. Obecne 

rozwiązanie przedstawia linia koloru czerwonego natomiast 

wnioskowane to linia zielona. 

Rysunek 4. Miejsce proponowanego wprowadzenie zakazu ruchu. 

Meiina Prajchcdnia. 

specjaPsóy~zna. .._ 

Rysunek 5. Proponowane przeniesienie wyjazdu z Osiedla przez deptak na równoległą 

ulice. 
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Przykładowe zdjęcia zniszczeń na chodniku: 
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