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Ad.l Na podstawie art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz.594 z p6in. zm.) oraz Uchwaly Nr 609IXXXVII2013
Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marc a 2013 roku w/s zasad i trybu
przeprowadzenia konsultacji spolecznych z mieszkancami Sosnowca.
Prezydent oglosil przeprowadzenie konsultacji spolecznych w zakresie dzialan
inwestycyjnych podejmowanych przez Gmin~ Sosnowiec w ramach projektu
planowanego do realizacji w ramach RPO WSL 2014 - 2020 pn.
"Modemizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca-
budowa i rozbudowa malych w~zl6w przesiadkowych i lqczqcych je sciezek
rowerowych.". Zarzqdzenie Prezydenta - zalqcznik nr 1.

Ad.2 Przedmiotem konsultacji spolecznych byl zakres dzialan inwestycyjnych
podejmowanych przez Gmin~ Sosnowiec w ramach projektu pn.
"Modemizacja infrastruktury autobusowo-tramwajowej na terenie Sosnowca-
budowa i rozbudowa malych w~z16w przesiadkowych i lqczqcych je sciezek
rowerowych.". Projekt b<tdzie zgloszony do konkursu w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojew6dztwa Sl<tskiego na lata 2014 - 2020,
dzialanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oswietlenie.

Ad.3 Termin rozpocz<tcia konsultacji spolecznych ustalono na dzien 08 marca 2016
roku, a zakonczenia w dzien 21 marca 2016 roku.
Konsultacje spoleczne przeprowadzone zostaly w siedzibie Biura Obslugi
Interesant6w przy al. Zwyci~stwa 20 w Sosnowcu , w godzinach pracy Urz~du
Miejskiego.

Uwagi oraz opinie mozna bylo przekazywac za pomoc<t ankiety w wersji
papierowej w terminie od 08 marca 2016 roku do 21 marca 2016 roku w
siedzibie Biura Obslugi Interesant6w przy al. Zwyci~stwa 20 w Sosnowcu,
parter, w godzinach pracy Urz~du Miejskiego.

Wyniki konsultacji spolecznych zostaly podane do publicznej wiadomosci
poprzez umieszczenie na stronach intemetowych Miasta Sosnowca:
www.sosnowiec.pl oraz www.konsultacje.sosnowiec.pl, a takze w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.um.sosnowiec.pl w zakladce "Konsultacje
spoleczne" .

http://www.sosnowiec.pl
http://www.konsultacje.sosnowiec.pl,
http://www.bip.um.sosnowiec.pl


Ad.5 Wyniki ankiet i wykresy

Zaproponowane w ankietach pytania sluzyly poznaniu opinii mieszkanc6w
Sosnowca w zakresie koniecznosci przeprowadzenia dzialan inwestycyjnych
z zakresu modemizacji infrastruktury transportu w Sosnowcu, w tym budowy
i rozbudowy malych w~zl6w przesiadkowych i htczqcych je sciezek.
rowerowych. Lqcznie zostalo zlozonych 72 ankiety. Ankieta skladala si~
z 9 pytan. Wyniki ankiet zaprezentowano na ponizszym wykresie.

Pytanie: Tak Nie Tak% Nie%
1. Czy Pani/Pana zdaniem realizacja projektu przyczyni 72 0 100,00 % 0,00 %

si~ do poprawy jakosci infrastruktury transportu
zbiorowego w Gminie Sosnowiec
2. Czy w Pani/Pana ocenie modemizacja infrastruktury 72 0 100,00 % 0,00 %

autobusowo-tramwajowej Sosnowca wplynie
pozytywnie na gospodark~ niskoemisyjnq?
3 Czy uwaza Pani/Pan, ze budowa i rozbudowa malych 72 0 100,00 % 0,00 %

w~zl6w przesiadkowych na terenie miasta przyczyni si~
do poprawy komfortu podr6zy w miescie?
4 Czy wedlug Pani/Pana przebudowa wspomnianych 71 1 98,61 % 1,39 %

w~z16wprzesiadkowych przyczyni si~ do zwi~kszenia
bezpieczenstwa podr6zujqcych i wplynie korzystnie na
zwi~kszenie udzialu os6b podr6zujqcych komunikacjq
miejskq?
5. Czy Pani/Pana zdaniem stworzenie buspasa wzdluz 67 5 93,06 % 6,94 %

ul. 3 Maja przyspieszy transport komunikacjq miejskq i
wplynie korzystnie na zwi~kszenie udzialu os6b
podr6zujqcych komunikacjq miejskq?

6. Czy zgodnie z Pani/Pana opiniq infrastruktura 72 0 100,00 % 0,00 %

przystankowa w miescie, w tym takze przejscia
podziemne i kladki naziemne, wymagajq przebudowy w
tym dostosowania dla os6b z niepelnosprawnosciq?

7. Czy wedlug Pani/Pana uzasadnionajest budowa 65 7 90,28 % 9,72 %

sciezek rowerowych, lqczqcych male w~zly
przesiadkowe na terenie Gminy Sosnowiec
8. Czy w Pani/Pana ocenie koniecznym wydaje si~ 65 7 90,28 % 9,72 %

budowa stacji wypozyczalni rower6w, celem szybkiego
przemieszczania si~ mieszkailc6w dolz centrum
przesiadkowego?

9. Czy wedlug Pani/Pana umieszczenie biletomat6w w 70 2 97,22 % 2,78 %

obr~bie przedmiotowych w~zl6w przesiadkowych
ulatwi i poprawi dost~pnosc do komunikacji miejskiej?
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Konkluzja: Przeprowadzone konsultacje spoleczne jednoznacznie wykazaly, ze istnieje
koniecznos6 przeprowadzenia dzialan inwestycyjnych w zakresie modemizacji infrastruktury
transportu w Sosnowcu w tym koniecznos6 budowy i rozbudowy malych w~z16w
przesiadkowych i lEtczqcych je sciezek rowerowych. Mieszkancy miasta widzEt iz projekt
przyczyni si~ do poprawy jakosci transportu zbiorowego w mieScie, jak r6wniez wplynie
pozytywnie na gospodark~ niskoemisyjnEt. Uwazaj<:t, ze rozbudowa i przebudowa malych
w~z16w przesiadkowych poprawi zar6wno komfort jak i bezpieczenstwo podr6zy. R6wniez
budowa sciezek rowerowych jak i stacji wypozyczalni rower6w zostala pozytywnie przyj~ta
przez mieszkanc6w miasta i w pelni zaakceptowana. Dostrzezona zostala koniecznos6
dostosowania infrastruktury przystankowej dla os6b niepelnosprawnych.


