
 
 

Zarządzenie 

Prezydenta Miasta Sosnowca 

Nr 971 z dnia 1 października 2015 r. 
 

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rozbudowy      

                sieci tramwajowej w Sosnowcu 

 
Na postawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 

594 z późń. zm.) oraz §3 Uchwały nr 609/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 

2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Sosnowca. 

zarządzam 

§1 

CEL I PRZEDMIOT KONSULTACJI 

 

Celem przeprowadzania konsultacji społecznych jest zebranie opinii i uwag mieszkańców na temat 

rozbudowy sieci tramwajowej w Sosnowcu, w szczególności zaś zadania inwestycyjnego dot. przedłu-

żenia linii tramwajowej nr 15 do Zagórza i Dańdówki z wykorzystaniem środków unijnych. 

 

§2 

CZAS ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA KONSULTACJI 

 

Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się na dzień 2 października 2015 r., a zakończenia 

na dzień 9 października 2015 r. 

 

§3 

ZASIĘG TERYTORIALNY KONSULTACJI 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną na terenie całego miasta Sosnowca. 

 

§4 

FORMA PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 

 

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w formie: 

1. Składanie opinii i uwag za pomocą elektronicznej platformy internetowej 

www.konsultacje.sosnowiec.pl 

2. Badań ankietowych poprzez rozesłanie materiałów informacyjnych dot. przedłużenia linii 

tramwajowej nr 15 do wszystkich gospodarstw domowych w Sosnowcu, 

3. Składania opinii i uwag do skrzynek usytuowanych w poniżej wymienionych placówkach tzw. 

Punktach Konsultacyjnych: 

 MBP, ul. Baczyńskiego 21 – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 19.00, czwar-

tek: 10.00 – 15.00; 



 
 

 Klub Kiepury, ul. Będzińska 6 – poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 12.00 – 20.00, 

środa: 14.00 – 20.00; 

 MBP, ul. Piłsudskiego 27 – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 19.00, czwar-

tek, sobota: 10.00 – 15.00; 

 MBP, ul. Kossaka – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 19.00, czwartek, so-

bota: 10.00 – 15.00; 

 Centrum Informacji Miejskiej – poniedziałek – piątek: 8.00 – 18.00, sobota: 8.00 – 

16.00; 

 MBP, ul. Zapały – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 18.00, czwartek: 10.00 

– 15.00; 

 MBP, ul. Kisielewskiego 9a – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 19.00, 

czwartek, sobota: 10.00 – 15.00; 

 Urząd Miejski, Referat Wojskowy, ul. Rzeźnicza 12 – poniedziałek: 7.30 – 18.00, wto-

rek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 15.30; 

 MBP, ul. Kraszewskiego 2 – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 18.00, czwar-

tek, sobota: 10.00 – 15.00; 

 MBP, ul. Kalinowa – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 18.00, czwartek, so-

bota: 10.00 – 15.00; 

 MBP, ul. Wojska Polskiego – poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 10.00 – 18.00, 

czwartek: 10.00 – 15.00; 

 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Zawodzie 34 – poniedziałek – piątek: 7.00 – 14.30; 

 MBP, ul. Główna 19 – poniedziałek – piątek: 10.00 – 19.30, sobota: 9.30 – 14.45; 

 MBP, ul. Spadochroniarzy 6 – poniedziałek: 10.00 – 15.00, wtorek, środa, piątek, pią-

tek: 11.00 – 18.00, czwartek: 11.00 – 15.00; 

 Pawilon Sportowym, ul. Starzyńskiego 50 – poniedziałek – sobota: 9.00 – 21.00; 

 Miejski Klub Kultury Maczki, ul. Krakowska 26 – poniedziałek – sobota: 12.00 – 20.00; 

 

§5 

GRUPA DOCELOWA 

 

Konsultacjami społecznymi zostaną objęci wszyscy mieszkańcy Sosnowca. 

 

§6 

SPOSÓB POINFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW 

 O TRYBIE PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI 

 

Informacja oraz materiały związane z przedmiotem konsultacji będą: 

 rozesłane w postaci materiałów informacyjnych wraz z ankietami do wszystkich gospodarstw 

domowych drogą pocztową w dniach 1-5 października 2015 r., 

 zamieszczone na stronie internetowej miasta: www.konsultacje.sosnowiec.pl, 

 w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta, referacie Promocji i Konsultacji Społecznych, ul. Ma-

łachowskiego 3, pok. 22, 35 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. poniedziałek: 7.30 – 

15.30, wtorek – czwartek: 7.30 – 15.30, piątek: 7.30 – 13.00 

 



 
 

 

§7 

OKREŚLENIE SPOSOBU I TRYBU ZGŁASZANIA OPINII, UWAG I PROPOZYCJI 

Opinie i uwagi będą zbierane poprzez: 

 wypowiedzi mieszkańców na stronie internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl na FORUM 

przyporządkowanym konsultacjom dot. rozbudowy sieci tramwajowej w Sosnowcu, 

 uwagi zgłaszane w Punktach Konsultacyjnych oraz na adres mailowy: obywatel-

ski@um.sosnowiec.pl 

 badania ankietowe z odpowiedzią ,,TAK” lub ,,NIE” na pytanie: ,,Czy jest Pan(i) za przeprowa-

dzaniem przez Miasto inwestycji dot. przedłużenia linii nr 15 do Zagórza i Dańdówki z wyko-

rzystaniem środków unijnych przy szacunkowym wkładzie finansowym Sosnowca ok. 70 mln 

zł?”. Wypełnioną ankietę należy złożyć w jednym z Punktów Konsultacyjnych lub wysłać ją 

drogą pocztową na adres: obywatelski@um.sosnowiec.pl 

 

 

§8 

SPOSÓB POINFORMOWANIA O WYNIKACH KONSULTACJI 

 

Wyniki konsultacji dostępne będą w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Sosnowca oraz na stronie 

internetowej www.konsultacje.sosnowiec.pl oraz www.sosnowiec.pl 

 

§9 

OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES KONSULTACJI 

 

Przygotowanie konsultacji powierzam Michałowi Mercikowi – Naczelnikowi Wydziału Rozwoju i Pro-

mocji Miasta. 

 

§10 

1. Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowi załącznik nr 2. 

2. Ankieta dotycząca rozbudowy sieci tramwajowe nr 15 do Zagórza i Dańdówki znajduje się w 

złączniku nr 3. 

§11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


