
Budżet Obywatelski w Katowicach na rok 2015 

Lista projektów odrzuconych na etapie weryfikacji merytorycznej 

 

Lp. Tytuł ID zadania Koszt 

szacunkowy 

Uzasadnienie 

ŚRÓDMIEŚCIE 

1 Budowa wybiegu dla 
psów w Parku 

Powstańców Śląskich 
w Katowicach 

2/1/2014 9 400,00zł Wskazana lokalizacja stanowi teren reprezentacyjny, co wyklucza realizację 
na nim tego typu zadania. Ponadto w sąsiadującym Parku Boguckim będzie 
wybudowany wybieg dla psów. 

2 Wykonanie  
monitoringu 

budynków i terenu 
zewnętrznego w 

rejonie  
ul. Podchorążych  

i ul. Szeligiewicza w 
Katowicach 

4/1/2014 54 000,00zł Większość wskazanych terenów stanowi własność lub użytkowanie 
wieczyste spółdzielni mieszkaniowej lub innego podmiotu. Miasto nie 
posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu zakończenia 
realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych monitoringów nie 
spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności. 

3 Całoroczne 
drewniane stoiska 

wystawiennicze dla 
Katowickich 
Bukinistów 

8/1/2014 120 000,00zł Zgłoszona propozycja nie należy do zakresu zadań gminy/powiatu (§1, art. 2, 
pkt 2) 

 

 

 

 

 



4 Opracowanie 
projektu 

alternatywnej zieleni 
i infrastruktury 

towarzyszącej dla 
miasta 

10/1/2014 180 000,00zł W podanych lokalizacjach brak miejsca na ustawienie zaproponowanych 
elementów małej architektury (będą miały negatywny wpływ na ciągi 
komunikacyjne). 

5 Spójny program 
ścieżek rowerowych 
z uwzględnieniem 

wypożyczalni 
rowerów i stacji 
przesiadkowych 

11/1/2014 796 315,00zł Wskazany zakres przedsięwzięcia wymaga znacznej przebudowy istniejącego 
układu drogowego (nie ma możliwości w sposób bezinwestycyjny 
wytyczenia ścieżek rowerowych na wskazanych ciągach ulicznych 
spełniających normy i przepisy prawa). Zweryfikowany koszt realizacji 
zadania (uwzględniając przyjęte założenia) to 2 019 660, co przekracza środki 
przeznaczone na realizację zadań w jednostce pomocniczej 

6 Miejsce dla kotów 13/1/2014 940,00zł Przedmiotowy teren pozostaje w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni 
Mieszkaniowej Górnik i osób fizycznych, które nie wyraziły zgody  
na realizację zadania. Zgody nie wyraził także inny podmiot posiadający tytuł 
prawny do jednej z działek. Na wskazanym terenie brak obszarów 
pozostających w zasobach Gminy Katowice. 

7 Parking rowerowy 14/1/2014 15 100,00zł W ramach projektu przebudowy Strefy Rondo-Rynek w kilku miejscach  
w centrum miasta zostaną zainstalowane stojaki na rowery. Zgodnie z opinią 
Pełnomocnika Prezydenta ds. Przebudowy Rondo-Rynek i Przedstawiciela 
Miasta ds. realizacji Polityki Rowerowej ustawienie kolejnego stojaka  
na rowery jest zbędne i zaburzy ład architektoniczny rynku. 

8 Remont podwórza 
przy ulicy  3 Maja 31 
na działce nr 103/7 

15/1/2014 65 062,00zł Względem działki nr 103/7 prowadzone jest postępowanie przez Wydział 
Gospodarki Mieniem UM Katowice. Ponadto w ramach RPOWŚl 2014-2020 
zgłoszony został projekt usuwania azbestu dla budynku ul. 3 Maja 31a. 
Wskazane podwórze nie stanowi przestrzeni publicznej ogólnodostępnej. 

9 Bulodrom – boisko 
do gry w bule 

19/1/2014 20 000,00zł Brak wolnego miejsca na realizację zadania (stan drzewostanu), ponadto 
inwestycja nie wpisuje się w reprezentacyjny charakter lokalizacji. 



10 Wybieg dla psów na 
Placu Miarki 

23/1/2014 25 000,00zł Brak warunków technicznych (wystarczającej ilości miejsca) na wykonanie 
wnioskowanego zadania. 

11 Centrum 
Stowarzyszeń 2014 

25/1/2014 69 600,00zł Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 56,04m². W ramach umowy użyczenia 
zawartej w 2012r. przekazano sprzęt informatyczny i wyposażenie biurowe  
na prowadzenie działalności na rzecz organizacji pozarządowych w ramach 
Inkubatora Społecznej Aktywności. Projekt niecelowy w związku z brakiem 
fizycznej możliwości ustawienia dodatkowego sprzętu i wyposażenia zgodnie 
z projektem zadania do BO na 2015 rok w lokalu przy ul. Młyńskiej 5  
w Katowicach. 

ZAŁĘSKA HAŁDA-BRYNÓW CZĘŚĆ ZACHODNIA 

12 Lokal na sklep ulica 
Załęska Hałda 28 

1/2/2014 487 215,00zł Zapewnienie lokalu użytkowego na wnioskowany rodzaj działalności, nie jest 
zadaniem własnym gminy. Działka gruntu, na której mieści się budynek, 
stanowi współwłasność właścicieli lokali tworzących wspólnotę 
mieszkaniową – brak w załączeniu do wniosku zgody wspólnoty. Budynek 
jest w złym stanie technicznym uniemożliwiającym dalszą eksploatację. 
Stanowi zagrożenie dla przebywających w nim osób i przeznaczony jest  
do wyburzenia po uregulowaniu stanu prawnego. Toczy się postępowanie 
egzekucyjne w trybie egzekucji z nieruchomości wobec odrębnej własności 
lokalu (stanowiącej własność osoby fizycznej). 

 

 

 

 

 

 

 



13 Dofinansowanie 
akcji "Czysta 

Kłodnica" 

7/2/2014 6 500,00zł Akcja „Czysta Kłodnica” odbywa się cyklicznie dwa razy w roku i finansowana 
jest przez Wydział Kształtowania Środowiska w zakresie podstawienia  
i wywozu kontenerów wraz z usługą utylizacji zebranych odpadów  
oraz dostarczenia worków i rękawic na akcję. Należy zauważyć, iż ze względu 
na różnych organizatorów akcji o tej samej nazwie, forma finansowania 
dotychczas przyjęta przez Wydział jest bardziej elastyczna i umożliwia 
sprawniejsze przeprowadzenie ww. akcji przez wszystkich chętnych, 
natomiast narzędzia są udostępniane przez Zakład Zieleni Miejskiej. Wobec 
powyższego przedmiotowy wniosek powiela w swoim zakresie zadanie, 
które jest realizowane przez zorganizowaną grupę społeczną przy 
współudziale WKŚ. 

14 Wymiana asfaltu - 
remont ulicy 

Wodospady na 
odcinku od ul. Rolnej 

do ul. Elizy 
Orzeszkowej 

8/2/2014 297 000,00zł Z posiadanych przez UMK informacji wynika, że Katowickie Wodociągi  
w planie na 2015r. mają przewidzianą inwestycję remontu infrastruktury 
sieci wodociągowej na ul. Wodospady. 

15 Zmiana układu 
miejsc parkingowych 

z równoległych na 
prostopadłe na 
odcinku ulicy 
Hetmańskiej 

pomiędzy ulicami 
Rolną i Grzyśki 

10/2/2014 263 000,00zł Brak rozpoznania technicznego uzbrojenia podziemnego, bez projektu 
budowlanego niemożliwe jest oszacowane kosztów. 
 

 

 

 

 

 

 



16 Zmiana systemu 
oświetlenia 

zewnętrznego na 
oświetlenie 

energooszczędne na 
terenie osiedla 
Ligota Park ul. 
Orkana 23-25 

15/2/2014 87 100,00zł Wniosek dotyczy terenów zamkniętych wspólnoty mieszkaniowej Ligota Park 
(osiedle mieszkaniowe ogrodzone - zamknięte ogrodzenie)  
z ograniczonym dostępem publicznym. 

17 Zmiana systemu 
oświetlenia 

zewnętrznego na 
oświetlenie 

energooszczędne na 
terenie osiedla 
Ligota Park ul. 
Orkana 12-22a 

16/2/2014 148 400,00zł Wniosek dotyczy terenów zamkniętych wspólnoty mieszkaniowej Ligota Park 
(osiedle mieszkaniowe ogrodzone - zamknięte ogrodzenie)  
z ograniczonym dostępem publicznym. 

18 Rewitalizacja 
przestrzeni miejskiej 

- budowa 
ogólnodostępnego 

parkingu oraz 
reorganizacja 

podwórza przy ul. 
Hetmańskiej 15 

17/2/2014 75 450,00zł Zdaniem KZGM działka 10/2, na której ma być realizowane zadanie, jest 
działką budowlaną do zagospodarowania lub zbycia przez UM Katowice. 
Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej i jego realizacja nie 
będzie możliwa w terminie 1 roku. 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 Spójny program 
ścieżek rowerowych 
z uwzględnieniem 

wypożyczalni 
rowerów i stacji 
przesiadkowych 

19/2/2014 487 215,00zł Wskazany zakres przedsięwzięcia wymaga znacznej przebudowy istniejącego 
układu drogowego (nie ma możliwości, w sposób bezinwestycyjny, 
wytyczenia ścieżek rowerowych spełniających normy i przepisy prawa  
na wskazanych ciągach ulicznych). Zweryfikowany koszt realizacji zadania 
(uwzględniając przyjęte założenia) to 2 019 660 i przekracza środki 
przeznaczone na realizację zadań w tej jednostce pomocniczej. 

ZAWODZIE 

20 Mini tor przeszkód 3/3/2014 17 000,00zł Realizacja zadania spowoduje wysokie koszty eksploatacji w przyszłych 
latach. Teren ten jest niedozorowany i narażony na akty wandalizmu. 

21 Zima na lodowisku 6/3/2014 200 000,00zł Urządzenie do zamrażania płyty lodowiska wymaga kilkakrotnie 
podwyższonych parametrów prądowych w stosunku do obecnie istniejących 
parametrów w szkole. 
 

22 Basen na wakacje 
 

7/3/2014 100 000,00zł Istnieje możliwość realizacji przedmiotowego wniosku w ramach realizacji 
programu „Lato w mieście” finansowanego z budżetu miasta. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

OS. PADEREWSKIEGO - MUCHOWIEC 

23 Budowa czterech 
wolnostojących 

zadaszonych 
śmietników 

2/4/2014 390 000,00zł Budowa i remont altan, wiat śmietnikowych lub innych miejsc gromadzenia 
odpadów komunalnych na nieruchomości, leży w gestii właściciela 
nieruchomości. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2013r. poz. 1399) nie przewiduje swym zakresem tego typu działań po 
stronie gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 8.03.1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013r. poz. 594) do zadań własnych gminy 
należą min. (art. 7 ust.1 pkt 3) zadania z zakresu utrzymania czystości 
i porządku (…) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Idąc  
od tak uogólnionych zadań do ich uszczegółowienia należy skorzystać  
z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399), gdzie w zamkniętym katalogu 
określono zadania w tym zakresie takie jak min. (art.3 ust. 1 pkt 6) tworzenia 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Katalog ten 
nie obejmuje takich realizacji jak budowa indywidualnych wiat 
śmietnikowych 

24 Montaż ławek i 
miejsc siedzących na 

Placu Żołnierza 
Polskiego na Osiedlu 

Paderewskiego 

3/4/2014 30 550,00zł W wyniku konsultacji z wojskiem, na etapie przebudowy placu nie dopuszcza 
się wprowadzania elementów małej architektury. Miejsce ma charakter 
reprezentacyjny. 

25 Zakup oraz montaż 
koszy na psie 

odchody na Osiedlu 
Paderewskiego 

4/4/2014 5 880,00zł Zgodnie z opinią MZUiM kosze na psie odchody nie mogą zostać ustawione 
na skrawkach zieleni przyulicznej. 

 



 

 

26 Nowe 
zagospodarowanie 
terenu pomiędzy 

budynkiem 
mieszkalnym  

ul. Graniczna 49-
49a-49b a Centrum 

Medycznym 
"Graniczna" ul. 
Graniczna 45 

6/4/2014 415 000,00zł Według szacunkowych wyliczeń wykonanie parkingów wraz z dojazdami, 
chodnikami, odwodnieniem i oświetleniem wynosi ok. 500 000zł, co 
przekracza kwotę przeznaczoną z Budżetu Obywatelskiego dla danej 
jednostki pomocniczej. 

27 Budowa parkingu 
naziemnego wzdłuż 
ekranów autostrady 

A4 

7/4/2014 415  000,00zł Mimo wystąpienia UM Katowice do dyrekcji GDDKiA, nie jest znane 
stanowisko GDDKiA – właściciela działek przyległych do wnioskowanego 
parkingu, gdzie przedmiotowa opinia jest niezbędna do rozpatrzenia 
wniosku.  Zadanie wymaga dłuższego okresu czasu przeznaczonego  
na przeprowadzenie uzgodnień. 

BRYNÓW CZĘŚĆ WSCHODNIA – OS. ZGRZEBNIOKA 

28 Projekt i budowa 
toru do Disc Golfa w 

Parku Kościuszki 

2/5/2014 33 000,00zł Wskazana propozycja nie pasuje do charakteru parku. Park Kościuszki jest 
wpisany do rejestru zabytków. Przedstawione zadanie wymaga opinii 
Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

29 Plac treningowy na 
Ptasim Osiedlu – 

siłownia na świeżym 
powietrzu 

4/5/2014 51 961,4zł Warunki techniczne uniemożliwiają realizację inwestycji (wymagana 
odległość min. 10m od krawędzi jezdni). 

 

 

 



 

 

30 Spójny program 
ścieżek rowerowych 
z uwzględnieniem 

wypożyczalni 
rowerów i stacji 
przesiadkowych 

5/5/2014 318 004,00zł Wskazany zakres przedsięwzięcia wymaga znacznej przebudowy istniejącego 
układu drogowego (nie ma możliwości, w sposób bezinwestycyjny, 
wytyczenia ścieżek rowerowych spełniających normy i przepisy prawa  
na wskazanych ciągach ulicznych). Zweryfikowany koszt realizacja zadania 
(uwzględniając przyjęte założenia) to 2 019 660, co przekracza środki 
przeznaczone na realizację zadań w tej jednostce pomocniczej. 

LIGOTA-PANEWNIKI 

31 Odtworzenie 
historyczne 

zabytkowego 
ogrodzenia przy 

dawnej 
międzywojennej 

kolonii kolejowej w 
Katowicach - Ligocie 

10/6/2014 69 000,00zł Proponowana lokalizacja to tereny stanowiące własność Skarbu Państwa  
i pozostające we władaniu osób fizycznych, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

32 Budowa placu zabaw 
przy ulicy 

Grunwaldzkiej 

17/6/2014 557 400,00zł Część terenu wskazanego pod realizację zadania stanowi własność prywatną 
(działka 71/3) – niezgodne z §1 pkt. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego  
w Mieście Katowice. 

33 Zakup i montaż 
słupków do tenisa 

ziemnego i siatkówki 
na boisku szkolnym 

w Szkole 
Podstawowej nr 9 

im. Jana Brzechwy w 
Katowicach 

19/6/2014 1 800,00zł Istniejące boisko nie mieści kortu w pełnym wymiarze. Nie należy naruszać 
warstw konstrukcyjnych boiska dla wbudowania tulei na słupy. 
 

 

 

 



  

 

34 Poprawa 
bezpieczeństwa na 
skrzyżowaniu ulicy 

Panewnickiej i 
Kruczej 

25/6/2014 15 000,00zł Uwarunkowania techniczne pasa drogowego uniemożliwiają wykonanie 
wnioskowanego zadania (przystanek komunikacji publicznej). 
 

35 Renowacja 
śmietników na 

Osiedlu „Sadyba” 
przy ul. Szafirowej (2 
szt.) oraz ul. Uroczej 

3 i 8 (2 szt.) 

31/6/2014 87 400,00zł Budowa i remont altan, wiat śmietnikowych lub innych miejsc gromadzenia 
odpadów komunalnych na nieruchomości leży w gestii właściciela 
nieruchomości. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
z 2013r. poz. 1399) nie przewiduje swym zakresem tego typu działań po 
stronie gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 8.03.1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013r. poz. 594) do zadań własnych gminy 
należą min. (art. 7 ust.1 pkt 3) zadania z zakresu utrzymania czystości 
i porządku (…) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Idąc od 
tak uogólnionych zadań do ich uszczegółowienia należy skorzystać z ustawy  
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2013r. poz. 1399), gdzie w zamkniętym katalogu określono zadania 
w tym zakresie, takie jak min. (art.3 ust. 1 pkt 6) tworzenie punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. Katalog ten nie obejmuje 
takich realizacji jak budowa indywidualnych wiat śmietnikowych. 

36 Fontanna 33/6/2014 250 000,00zł Wybudowanie fontanny spowoduje ingerencję w istniejącą infrastrukturę  
na nowo wybudowanym placu. Ponadto fontanna będzie generowała zbyt 
wysokie koszty utrzymania w latach kolejnych. 

 

 



 

 

OSIEDLE WITOSA 

37 

 

Centrum Rodzinnej 
Rozrywki 

2/8/2014 350 000,00zł Zadanie niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego. Zgodnie z 
jego zapisami obszar przeznaczony jest pod funkcje zabudowy usługowej, 
obiektów produkcji, składów 
i magazynów, z zielenią towarzyszącą. 

38 Plac zabaw XXI w. - 
na Bardowskiego 

3/08/2014 85 000,00zł Wniosek nie spełnia wymogów gospodarności. W bliskiej odległości znajdują 
się dwa place zabaw w bardzo dobrym stanie technicznym (w odległości ok. 
250m na pl. Herberta i ok. 300m na pl. Pileckiego). 

39 Skatepark 5/8/2014 250 000,00zł Zadanie niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego. Zgodnie z 
jego zapisami obszar przeznaczony jest  
w południowej części pod funkcje zabudowy usługowej, obiektów produkcji, 
składów i magazynów, z zielenią towarzyszącą. Natomiast północna część 
przeznaczona jest pod zieleń urządzoną. 

40 Zakup sceny i 
rozbudowa budynku 

gospodarczego 
Miejskiego 

Przedszkola nr 50 z 
Oddziałami 

Integracyjnymi w 
Katowicach 

 

11/8/2014 332 500,00zł Na potrzeby placówek oświatowych, jak również innych podmiotów 
wymienionych we wniosku, istnieje możliwość wykorzystania sceny  
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7. 
 

 

 

 

 



 

 

41 Rowerowy plac 
zabaw 

20/8/2014 45 000,00zł Zadanie niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego – Bocheńskiego. Zgodnie z 
jego zapisami obszar przeznaczony jest pod funkcje zabudowy usługowej, 
obiektów produkcji, składów 
i magazynów, z zielenią towarzyszącą. 

OSIEDLE TYSIĄCLECIA 

42 Budowa parkingu 
dla potrzeb 

mieszkańców 
budynku przy  

ul. Piastów 11 i 
rodziców 

dowożących dzieci 
do Przedszkola przy 

ul. Piastów 13 

1/9/2014 170 000,00zł Działka 79/2 objęta jest projektem kanalizacji deszczowej oraz drogi 
dojazdowej przez Wydział Inwestycji UM i MZUiM. 

WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC 

43 Schody do raju 4/11/2014 54 710,00zł Teren, którego dotyczy wniosek jest niezgodny z § 1 ust. 4 Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

44 Wykonanie ścieżki 
rekreacyjno-

wypoczynkowej przy 
ul. Słonecznej 76 – 
Rów Wełnowiecki 
Katowice Osiedle 

Słoneczna 

10/11/2014 248 000,00zł Planowane zadanie znajduje się częściowo na terenie Skarbu Państwa – 
niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście 
Katowice. 



45 Montaż bramy z 
ogrodzeniem – plac 

zabaw „Pod 
Kościołem” (od ul. 

Józefowskiej) 

17/11/2014 10 000,00zł Brak warunków technicznych umożliwiających ustawienie bramy. 

KOSZUTKA 

46 Remont odcinka 
uszkodzonej 
kanalizacji 

deszczowej ul. 
Grażyńskiego 24-30 

1/12/2014 25 000,00zł Na chwilę obecną działki wskazane do realizacji zadania nie spełniają 
wymogów dla działki budowlanej określonej w ustawie o gospodarce 
nieruchomościami z 1997 roku i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

47 Budowa zatoki 
postojowej na ulicy 
Iłłakowiczówny przy 

Przedszkolu nr 52 

3/12/2014 34 000,00zł Brak rozpoznania technicznego uzbrojenia podziemnego, bez projektu 
budowlanego niemożliwe jest oszacowane kosztów. 

 

BOGUCICE 

49 Budowa „Miasteczka 
ruchu drogowego” w 

Katowicach w 
rejonie ulic 

Modrzewiowa -
Wiązowa - Wajdy 

1/13/2014 454 000,00zł Na zaproponowanych terenach przebiegają liczne sieci uzbrojenia 
podziemnego, co wpłynie na znaczne zwiększenie kosztów realizacji zadania, 
w związku z koniecznością wykonania przekładek. Z tego powodu realizacja 
zadania nie spełnia wymogu gospodarności i wydatkowania środków 
publicznych. 

50 Modernizacja 
głównego ciągu 
pieszego na ul. 
Wajdy wraz z 

modernizacją układu 

6/13/2014 227 520,00zł Wnioskowane zadanie częściowo jest położone na gruntach Skarbu Państwa 
w użytkowaniu PKP, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

 

 



miejsc parkingowych  

51 „Ulep i wypal własną 
pasję!”- stworzenie 

pracowni 
modelowania gliny 
w MDK „Bogucice – 

Zawodzie” 

8/13/2014 17 510,00zł Zdaniem Dyrektora MDK „Bogucice-Zawodzie” przeszkodą w realizacji 
projektu jest brak odpowiedniej sali, która mogłaby być przeznaczona  
na pracownię modelarską i wypalanie gliny. 

52 Obiekt sportowo - 
rekreacyjny w 

rejonie ulic Kujawska 
- Lubuska - 

Wrocławska w 
Katowicach 

 

14/13/2014 440 000,00zł Zweryfikowany koszt realizacji zadania to 934 400 zł, co przekracza ilość 
środków przeznaczonych z Budżetu Obywatelskiego dla tej jednostki 
pomocniczej. 

53 Nowe 
zagospodarowanie 

skweru przy 
skrzyżowaniu ul. ks. 

Markiefki, ul. 
Katowickiej i ul. 

Leopolda 

16/13/2014 300 000,00zł Brak warunków technicznych i przestrzennych dla realizacji zadania. 

DĄBRÓWKA MAŁA 

54 Posadzenie w 
dzielnicy 2 
ozdobnych 

wieloletnich dębów 
czerwonych przy 

„bramach” dzielnicy 

3/14/2014 200 000,00zł Nazwa zadania jest niespójna z kosztorysem zadania. 

 

 

 



 

55 Budowa parkingu i 
zielonego placu na 

Osiedlu Norma 

13/14/2014 42 500,00zł Działka 816/42, której wniosek dotyczy jest własnością Skarbu Państwa  
w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 
Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

56 Montaż progów 
zwalniających na 4 

ulicach w Dąbrówce 
Małej 

14/14/2014 6 800,00zł Realizacja proponowanego zadania wymaga  standardowej procedury, która 
przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych wśród okolicznych 
mieszkańców. 

57 Budowa Parku 
„Zielony Zakątek” w 
rejonie ulic Le Ronda 

i Biniszkiewicza – 
etap I – plac zabaw i 

chodnik 

16/14/2014 220 000,00zł Przedstawione we wniosku kwoty są zbyt niskie. Koszt zadania wynosi 
400 000 zł, co znacząco przekracza pulę środków Budżetu Obywatelskiego 
dla danej jednostki pomocniczej. 

58 Monitoring miejski 
w Dąbrówce Małej - 

zakup i montaż 
kamer - 5 szt. 

17/14/2014 45 000,00zł Miasto nie posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu 
zakończenia realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych 
monitoringów nie spełnia wymogów celowości, gospodarności 
i racjonalności. 

59 Obsadzenie elewacji 
10 budynków 

roślinami pnącymi 

18/14/2014 9 000,00zł Budynek przy ul. Techników 9 nie jest zarządzany przez KZGM w Katowicach. 
Budynek przy ul. Techników 19 zgodnie z „Wykazem właścicieli 
i władających…” prowadzonym przez UM Katowice, nie istnieje. 
Proponowane nasadzenia pnączy na elewacji wskazanych budynków, 
mogłoby stanowić utrudnienie dla mieszkańców, a także pomniejszyłoby 
szerokość ciągów komunikacyjnych. 

 

 

 



 

60 Aktywizacja 
zawodowa 

mieszkańców – 
doradztwo 

zawodowe dla 20 
bezrobotnych 

22/14/2014 6 000,00zł Doradztwo zawodowe realizowane jest dla wszystkich mieszkańców Katowic, 
w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy, w ramach zadań własnych. 

SZOPIENICE-BUROWIEC 

61 Naprawa chodników 
i dróg osiedlowych 

przy ul. Lodowej i ul. 
Chłodnej 

2/15/2014 492 517,00zł Koszt przebudowy ul. Lodowej i Chłodnej przekracza wysokość środków 
przeznaczonych na realizację zadań w tej jednostce pomocniczej. Ponadto 
nieznany jest stan uzbrojenia podziemnego, a sieć oświetlenia ulicznego 
wymaga przebudowy. W ramach szacunkowych kosztów wskazanych przez 
wnioskodawcę, możliwe byłoby wykonanie remontu jednej  
z wybranych ulic. 

62 Miejsce zabaw 
młodego człowieka- 
budowa placu zabaw 

5/15/2014 30 000,00zł ZZM w 2014 roku buduje w pobliżu wskazanego we wniosku miejsca (ok. 
400 m) plac zabaw i zagospodarowuje przestrzeń na park rekreacyjno – 
wypoczynkowy. 

63 Budowa systemu 
monitoringu 

wizyjnego dzielnicy 
Szopienice 

10/15/2014 340 000,00zł Miasto nie posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu 
zakończenia realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych 
monitoringów nie spełnia wymogów celowości, gospodarności 
i racjonalności. 

64 Budowa drogi 
dojazdowej do 

garaży na Osiedlu 
Przedwiośnie 

(przedłużenie ul. 
Pogodnej) 

11/15/2014 75 000,00zł Zadanie wskazane jest w części na działkach Skarbu Państwa co jest 
niezgodne z § 1 pkt 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście  
Katowice. 

 

 



 

65 Turystyczna 
stylizowana kolejka 
drogowa "Balkan" 
łącząca Szopienice, 

Nikiszowiec, 
Giszowiec z Doliną 

Trzech Stawów 

13/15/2014 45 000,00zł Stan własnościowy terenu jest wskazany nieprawidłowo i uniemożliwia 
realizację zadania. Proponowana trasa przebiega przez teren trzech 
jednostek pomocniczych, co jest niezgodne z § 1 ust. 2 punkt 6 Regulaminu 
Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

66 Budowa i urządzenie 
ogrodzonego placu 

zabaw dla dzieci przy 
Stanicy Harcerskiej 
przy ulicy Morawa 
119 w Katowicach 

19/15/2014 23 500,00zł Zgodnie z prawem budowlanym na wskazanym terenie nie można umieścić 
placu zabaw. W 2014 roku ZZM realizuje budowę placu zabaw przy  
ul. Wiosny Ludów (w odległości 400 m). 

67 Wykonanie systemu 
monitoringu 

miejskiego na 
terenie dzielnicy 

Szopienice - 
Burowiec 

20/15/2014 80 000,00zł Miasto nie posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu 
zakończenia realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych 
monitoringów nie spełnia wymogów celowości, gospodarności 
i racjonalności. 

68 Placyk zabaw dla 
dzieci i rekreacji dla 

dorosłych 

22/15/2014 16  000,00zł Wskazana lokalizacja jest gruntem Skarbu Państwa, co jest niezgodne z § 1 
ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

JANÓW-NIKISZOWIEC 

69 Monitoring dla 
Janowa 

5/16/2014 393 443,00zł Miasto nie posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu 
zakończenia realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych 
monitoringów nie spełnia wymogów celowości, gospodarności 



i racjonalności. 

70 Bezpieczna droga na 
„Trzy Stawy” 

7/16/2014 35 000,00zł Teren wskazany przez wnioskodawcę jest w dyspozycji Lasów Państwowych - 
brak oświadczenia  administratora terenu odnośnie zgody  na realizacje 
zadania. Szacunkowy koszt realizacji zadania to 100 000 zł. 

71 Monitoring na 
Janowie - ul. 
Zamkowa, ul. 
Grodowa, ul. 

Leśnego Potoku 

8/16/2014 250 000,00zł Miasto nie posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu 
zakończenia realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych 
monitoringów nie spełnia wymogów celowości, gospodarności 
i racjonalności. 

72 Plac bajtli i starzików 10/16/2014 242 000,00zł Teren Skarbu Państwa, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

73 Zielony kwiecisty 
Nikiszowiec 

12/16/2014 120 000,00zł Realizacja zadania będzie generowała zbyt wysokie koszty w kolejnych 
latach. 

74 Sportowa dzielnica 14/16/2014 145 000,00zł Miasto Katowice co roku przekazuje środki finansowe na realizację zadań 
publicznych w zakresie upowszechniania sportu i turystyki w drodze 
otwartych konkursów ofert, do których mogą przystąpić organizacje 
pozarządowe. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GISZOWIEC 

75 Budowa 
nowoczesnego placu 

zabaw 
zlokalizowanego w 

Katowicach – 
Giszowcu na działce 
o numerze 999/55 
(obszar pomiędzy 

przedszkolem nr 64, 
sklepem Biedronka, 
Gimnazjum nr 16) 

1/17/2014 264 000,00zł Wniosek nie spełnia wymogów gospodarności - w bliskiej  odległości 
znajduje się nowoczesny plac zabaw w Parku Giszowieckim w odległości ok. 
320m od miejsca planowanego zadania. 

76 Organizacja 
rozgrywek 

piłkarskich dla dzieci 
szkolnych 

 

5/17/2014 17 000,00zł Rozgrywki na poziomie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych organizowane są przez Międzyszkolny Ośrodek 
Sportowy. 
 

77 Projekt i budowa 
placu zabaw dla 

młodszych i 
starszych wraz ze 

strefą fitness z 
boiskiem 

wielofunkcyjnym 
 

7/17/2014 300 000,00zł Plac ćwiczeń dla seniorów nie może być usytuowany na terenie przedszkola, 
ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 
uczęszczającym do placówki. 

 

 

 

 

 



 

78 Rozbudowa placu 
zabaw w Parku 

Giszowieckim wraz z 
doposażeniem o 

sprzęt dla dzieci 5+ 
oraz ławki i siłownię 

dla dorosłych 

11/17/2014 265 000,00zł Brak możliwości doposażenia nowego placu zabaw ze względu  
na uwarunkowania przestrzenne i techniczne.  Możliwa byłaby realizacja 
części wniosku – w zakresie strefy fitness, jednak na takie zadanie złożono 
wniosek 13/17/2014, który uzyskał pozytywną ocenę ZZM. W celu uniknięcia 
sytuacji, w której zostałyby wybrane dwa wnioski, do głosowania 
zaakceptowany został wniosek bardziej kompleksowy. 

79 Remont nawierzchni 
boiska na przyjazną 

dzieciom oraz 
zainstalowanie 

urządzeń do ćwiczeń 
sportowych dla 

dzieci i seniorów 

 

12/17/2014 72 000,00zł Plac ćwiczeń dla seniorów nie może być usytuowany na terenie przedszkola 
ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom 
uczęszczającym do placówki. 

80 Centrum 
Bezpieczeństwa 

Osiedlowego 

14/17/2014 202 628,00zł Większość wskazanych terenów stanowi własność lub użytkowanie 
wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej lub innego podmiotu. Miasto nie 
posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu zakończenia 
realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych monitoringów nie 
spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności. 

81 Osiedlowy Plac 
Zabaw 

16/17/2014 220 000,00zł W odległości ok. 650m budowany jest nowy plac zabaw przy ul. Miłej. 

82 Zakup i montaż 
szafek dla uczniów 

Szkoły Podstawowej 
nr 51 w Katowicach 

20/17/2014 174 150,00zł Przepisy przeciwpożarowe uniemożliwiają instalację szafek na korytarzach 
szkoły. 
 



 

83 Ogród muzyki – 
Muzyczne Studio w 

Giszowcu 

22/17/2014 70 000,00zł MDK Szopienice-Giszowiec nie dysponuje w budynku filii nr 2 wolnym 
pomieszczeniem, które może być przeznaczone na studio muzyczne. 
Zdaniem Dyrektora MDK "Szopienice - Giszowiec" koszt zadania wskazany  
w formularzu jest niedoszacowany. Wnioskodawca nie podał, kto takie 
studio miałby zorganizować i prowadzić. Prowadzenie studia wymaga 
zatrudnienia wykwalifikowanej obsługi, co pociąga za sobą duże przyszłe 
koszty eksploatacji. 

MURCKI 

84 Inwestycja siłowni- 
fitness 

napowietrznej 

6/18/2014 86 100,00zł Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Murcki  
w Katowicach został przekształcony przez miasto (podmiot tworzący)  
w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: Szpital Murcki Sp.  
z o.o. (data wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców KRS – 31.10.2013r.).  
W związku z tym, zarówno nieruchomości jak i majątek ruchomy zostały 
przekazane do Spółki i od tej chwili stanowią jej własność – nie jest to już 
mienie miasta Katowice, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

85 Budowa drogi/ulicy 
R. Mruczka przy 

Ogrodzie 
Działkowym 
„Wiesia” – 
kompleksie 
garażowym 

7/18/2014 291 273,00zł Szacunkowy koszt realizacji zadania wykonania nawierzchni ulicy to 350 000 
zł bez uwzględnienia uzbrojenia - kwota ta przekracza pulę środków 
przeznaczonych na JP. Całkowity koszt zadania można oszacować po 
wykonaniu projektu budowlanego. 

86 Monitoring Rynku w 
Murckach, ul. 
Kasprowicza i 

przystanek 

8/18/2014 170 000,00zł Miasto nie posiada kanalizacji teletechnicznej w tym obszarze. Do czasu 
zakończenia realizacji systemu KISMIA, budowa i włączenie nowych 
monitoringów nie spełnia wymogów celowości, gospodarności  
i racjonalności. 



autobusowy 

PIOTROWICE - OCHOJEC 

87 Boisko do 
badmintona 

(wielofunkcyjne) i 
zadaszenie kortów 

tenisowych w Parku 
Zadole 

7/19/2014 580 000,00zł Lokalizacja przy ul. Radockiego, Biedronek, Bażantów nie jest zgodna  
z prawem lokalnym w tym z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego w lokalizacji przy ul. Radockiego teren przeznaczony jest pod 
zabudowę jednorodzinną „mieszkaniową”. Budowa hal namiotowych bez 
wcześniejszego remontu kortów, nie spełnia wymogów gospodarności. 
Wniosek nie zawiera przyszłych kosztów eksploatacji. Ogrzewanie hal 
wymaga dostosowania istniejących przyłączy: elektroenergetycznego, bądź 
gazowego do zwiększonych poborów. 

88 Park przy 
Abramowskim 

12/19/2014 350 000,00zł Zadanie koliduje z planowaną inwestycją przebudowy węzła 
komunikacyjnego ul. Kościuszki i Armii Krajowej. Teren stanowi pas zieleni 
izolacyjnej. 

89 Utworzenie wybiegu 
dla psów - 

Piotrowice - Ochojec 

13/19/2014 16 300,00zł Teren Skarbu Państwa, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

ZARZECZE 

90 Wyłożenie kostką 
chodników na ulicy 

Tunelowej (za 
tunelem wzdłuż linii 
kolejowej). Od 30 lat 

wysypywano 
chodnik żwirem 

1/20/2014 120 000,00zł Wykonanie chodnika ujętego we wniosku koliduje z istniejącą infrastrukturą 
naziemną, gdzie właściciel słupków nie określił terminów ich przełożenia. 

 

 

 

 

 



 

91 Zmiana nawierzchni 
boiska z asfaltowego 
na sztuczną trawę, 
wymiana siatek w 

bramkach 

3/20/2014 104 000,00zł Zweryfikowany koszt realizacji zadania dla kompleksowego zakresu 
przedsięwzięcia (ułożenie nawierzchni z trawy syntetycznej na podbudowie  
z drenażem) przekracza budżet jednostki pomocniczej. Całość – 356 880 zł. 

92 Budowa kortu 
tenisowego o 

sztucznej 
nawierzchni 

6/20/2014 137 800,00zł Pełnowymiarowy kort tenisowy ma wymiary 18,27x36,57m, wskazana 
działka do zagospodarowania posiada wymiary 31,5x23m, co uniemożliwia 
prawidłową realizację wnioskowanego zadania. 

KOSTUCHNA 

93 Modernizacja drogi 
wewnętrznej oraz 

parkingu dla 
mieszkańców 

budynku przy ul. 
Boya Żeleńskiego 

103 

3/21/2014 100 000,00zł Brak rozpoznania technicznego uzbrojenia podziemnego, bez projektu 
budowlanego niemożliwe jest oszacowane kosztów, które znacznie mogą 
przekroczyć kwotę przeznaczoną dla tej jednostki pomocniczej. 
 

94 Wykonanie parkingu 
na osiedlu Kolonia 

Boera 

8/21/2014 65 000,00zł Część terenu wskazanego pod realizację zadania nie stanowi własności 
Miasta Katowice, co jest niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu 
Obywatelskiego w Mieście Katowice. 

95 Doposażenie 
przedszkolnego 

placu zabaw oraz 
zadaszenie 
amfiteatru 

 

12/21/2014 54 299,56zł Zadanie jest przewidziane do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych – planowana jest rozbudowa istniejącego obiektu 
przedszkola. 
 

 

 



 

96 Realizacja skweru – 
parku leśnego przy  
ul. Sezamkowej w 

Katowicach 

13/21/2014 35 000,00zł Zgodnie z uchwałą Rady Miasta X/151/11 z 30.05.2011 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia MPZP, wskazana lokalizacja jest zaplanowana 
jako teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 

97 Plac zabaw dla dzieci 
"Czarodziejski 

ogród" 
 

15/21/2014 34 000,00zł Brak warunków technicznych i przestrzennych uniemożliwia realizację 
zadania (konieczność oddalenia placu zabaw od okien budynków o 10 m; 
ponadto przez teren przechodzą sieci infrastruktury technicznej). 
 

PODLESIE 

98 Generalny remont 
ulicy Rolniczej 

3/22/2014 300 723,00zł Ulica w swoim przebiegu posiada działki nieuregulowane własnościowo  
na rzecz miasta oraz działkę we władaniu PKP - gdzie brak jest oświadczenia. 
Kwota wnioskowana ponad 300 tyś. jest zbyt mała - szacunkowa kwota 
wykonania ulicy bez oświetlenia to 700 tyś. 

99 Budowa ścieżki 
rekreacyjno – 
rowerowej z 

punktami 
przystankowymi i 

widokowymi w 
ramach rewitalizacji 

okolic stawu w 
dolinie rzeki 

Mlecznej 

4/22/2014 176 000,00zł Zakres rzeczowy wnioskowanego zadania obejmuje wykonanie ścieżki 
rowerowej, której fragment zgodnie z załącznikiem do wniosku, przebiega 
przez działki stanowiące własność SP oraz działkę osoby fizycznej, co jest 
niezgodne z § 1 ust. 4 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego w Mieście 
Katowice. 

100 Budujemy Boisko do 
Plażowej Piłki 

Siatkowej 

8/22/2014 141 905,10zł Teren objęty wnioskowanym zadaniem to duża działka, na której planowana 
była budowa obiektu krytego wielofunkcyjnego. Przeznaczenie tak dużej 
działki na 1, a nawet 2 boiska funkcjonujące przez kilkadziesiąt dni w roku 



dla ograniczonej ilości uczestników, wydaje się niecelowe. 

101 Boisko 
wielofunkcyjne 
(Typu "ORLIK" o 

wymiarze 20x40m 
(22x42 brutto) 

powierzchni trawy 
syntetycznej lub 

powierzchni 
poliuretanowej 

powierzchnia 924 m² 

9/22/2014 299 972,40zł Zweryfikowany koszt realizacja zadania (uwzględniając przyjęte założenia) to 
414 500, co przekracza środki przeznaczone na realizację zadań w tej 
jednostce pomocniczej. 
 

102 Parkuj i jedź 
(Park&Ride) 

 

10/22/2014 300 000,00zł Nieokreślony ostatecznie zakres rzeczowy planowanej inwestycji spółki PKP 
DLKA S.A. na odcinku Katowice - Ligota - Tychy Miasto, nie pozwala 
pozytywnie zweryfikować uwarunkowań techniczno-przestrzennych 
realizacji zadania. 

 


