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6ffio6srr Raport z konsultacii społecznvch
w sprawie przeprowadzenia konsultacii społecznvch dotvczacvch budowv

zagłebiowskiego parku sportowego.

Przedmiot konsultacji.
Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz,U,

z2OL5 roku, poz. I5I5 z poźn, zm.) oraz § 3 Uchwały Nr 609/XXXvl/20L3 Rady Miejskiej
w Sosnowcu z dnia 21, marca 2013 roku w/s zasad i trybu przeprowadzania konsultacji
społecznych z mieszkańcami Sosnowca.
Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach.
Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach byli wszyscy mieszkańcy
miasta sosnowca.
Termin konsultacji.
Konsultacje przeprowadzono w terminie od 15.03.2016r. do 05.04.2016r.
Forma i tryb konsuItacji.
Konsultacje przeprowadzono poprzez wypełnienie ankiety i złożenie jej w jednym

z trzynastu Punktów Konsultacyjnych lub przesłanie jej skanu na adres
konsultacie@um.sosnowiec.pl,
Uwagi do konsuItacji mogły być zgłaszane:

a) w Punktach Konsultacyjnych;
b) drogą elektroniczną na adres: konsultacie@um.sosnowiec.pl;
c) na platform ie konsu ltacji społecznych www. konsu ltacie.sosnowiec. pl,

Uwagi dodatkowe:
a\ 7a stronę organizacyjną konsultacji społecznych odpowiadał Wydział Rozwoju

iPromocji Miasta;
b) lnformacje o prowadzeniu konsultacji społecznych ukazały się:

. na stronach internetowych, w
www. konsu ltacie.sosnowiec. p l;

o w lokalnej prasie;
. na tablicach ogłoszeniowych urzędu Miejskiego;
o w punktach konsultacyjnych;
. na ulotce informacyjnej.

7. Raport z analizy zgłoszonych uwag.

tym: www,sosnowiec.pl,

Niniejszy Raport jest wynikiem podsumowania uwag i głosów oddanych w trakcie trwania
konsu|tacji.

a) od 15 marca do 05 kwietnia 2016 roku mieszkańcy za pośrednictwem ankiet oddali

łącznie 5 580 głosów. Na pytanie zamieszczone na ankiecie:

"Czy Twoim zdaniem powinien powstać Zagłębiowski Park Sportowy?"

4386 głosów - za powstaniem Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
904 głosów - przeciw powstaniu Zagłębiowskiego Parku Sportowego.
290 - głosów było oddanych nieważnie.
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b) Mieszkańcy za pośrednictwem platformy konsultacji społecznych
www.konsultacie.sosnowiec.pI oraz maila l<onsultacie@um.sosnowiec.pI kierowali
również zapytania oraz sugestie dotyczące planowanej inwestycji.

o co z obiektami już istniejącymi - tj. stadion Ludowy, Hala sportowa oraz stadion
Zimowy?
Rozważane jest wyburzenie Stadionu Ludowego, konkretnie wałów na których są

osadzone trybuny. W przypadku hali i lodowiska prawdopodobnie zostaną lekko

zmodernizowane, aby służyły iuż tylko mieszkańcom do rekreacji, a nie

profesjonalnym drużynom sportowym,
o Jakie będą źródła finansowania inwestycji?

lnwestycja zostanie sfinansowana z budżetu miasta oraz kredytu. Ponadto miasto

rozważa mozliwość partnerstwa publiczno-prywatnego lub wyłonienia operatora
obiektu.

o Jakie będą finansowe źródla utrzymania obiektów?
W kwestii finansowania i utrzymania obiektów to rozważamy m.in. Partnerstwo
Pu bliczno-Prywatne oraz kredyt.

. czy obiekty powstaną wszystkie naraz czy po kolei?
Priorytetem jest budowa całości centrum sportowego dlatego nie ma podziału na

ważniejsze i mniejważne obiekty.
o czy bardzlej nie opłaca się wyremontować istniejących obiektów?

lnwestycja na ul. Kresowej ze względu m.in. na podmokły teren, wyburzenie
i wywiezienie gruzu ze Stadionu Ludowego kosztowałaby nawet 30% więcej niz na

Górce Środulskiej.
. czy będzie wystarczająca ilość miejsc parkingowych (aby nie stać na okolicznych

ulicach)?
Według proponowanej koncepcji parking jest na prawie 900 samochodów
osobowych oraz parking dla autobusów, dla zawodników i dla VlP. Będzie bezptatny

dla uczestników wydarzeń.
o czy planowane jest uruchomienie konsultacji społecznych na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej?
Tak. Dokumentacja projektowa równiez zostanie poddana konsultacjom społecznym

w trakcie ,których mieszkańcy będą mogli zg|aszać swoje uwagi dotyczące

kon kretnych rozwiązań.
o co ze zwierzątkami zamieszkującymi teren inwestycji? zostaną przeniesione?

Najpierw zostanie wykonana ekspertyza jakie gatunki zwierząt i ptaków znajdują się

na tym terenie, następnie inwestor (miasto) zwróci się do Regionalnego Dyrektora

ochrony Środowiska o pozwolenie na przeniesienie i usunięcie potencjalnych

gatunków pod ochroną i ich siedlisk.
o poszerzenie okoIicznych ulic np. Zaruskiego oraz ogrodzenie wzdłuż garaŻy

oddzielające je od kompleksu.
W temacie konkretnych rozwiązań infrastruktury drogowej i komunikacyjnej jest

jeszcze za wcześnie, aby precyzyjnie odpowiedzieć na te pytania, dotyczą one

późniejszego etapu inwestycji. Aktualnie opracowana została jedynie koncePcja

projektowa, a nie projekt budowlany. Celem obecnych konsultacji jest chęĆ poznania
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zdania mieszkańców na temat samego pomysłu powstania Zagłębiowskiego Parku

Sportowego.
. czy w ramach planowanej inwestycji możliwe jest wybudowanie

pełnowymiarowego basenu?
W trakcie opracowywania dokumentacji projektowej zostanie rozwazona budowa
basenu.

W załączeniu szczegółowe wyniki dotyczące głosowania.

Sosnowiec, dn. 6.05.2016 r. Sporządziła : Joanna Grabarczyk
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Ra po rt: 1agłębiowski Park Sportowy

Podsumowanie ogólne

Głosów na TAK: 4386 |82.9t%|

Głosów na NlE: 9O4 |L7.09%|

Głosy nieważne: 290

Suma głosów: 5580

Obszar konsultacyjny nr 1 (Milowice)
Wszystkich głosów: 141
TAK: 119
NlE: 22
Obszar konsultacyjny nr 2 (Pogoń}
Wszystkich głosów:764
TAK:626
NlE:138
Obszar konsultacyjny nr 3 (Stary Sosnowiec)
Wszystkich głosów:350
TAK:298
NlE: 52
Obszar konsultacyjny nr 4 (Środula}
Wszystkich głosów: 539
TAK:429
NlE:110
Obszar konsultacyjny nr 5 (Centrum, Sielec)
Wszystkich głosów:974
TAK:815
NlE:158
Obszar konsultacyjny nr 5 |Zagórze Północ)
Wszystkich głosów:399
TAK:326
NlE: 73
Obszar konsultacyjny nr 7 |Zagórze Południe}
Wszystkich głosów:687
TAK:569
NlE:118

Podział według obszarów



Obszar konsuttacyjny nr 8 (Kukułek)
Wszystkich głosów:224
TAK: t77
ltJlE:47

Obszar konsultacyjny nr 9 (Klimontów, Dańdówkal
Wszystkich głosów:476
TAK:396
NlE:80
Obszar konsultacyjny nr 10 (Kalinowa)
Wszystkich głosów: 142
TAK: I27
NlE: 15
Obszar konsultacyjny nr 11(Niwka, Bobrek)
Wszystkich głosów: 181
TAK:161
NlE:20
Obszar konsultacyjny nr 12 (Modrzejów, Jęzor, Bór}
Wszystkich głosów:99
TAK:89
NlE:10
Obszar konsultacyjny nr 13 (Kazimierz Górniczy)
Wszystkich głosów: 169
TAK:128
NlE:41
Obszar konsultacyjny nr 14 (Juliusz}

Wszystkich głosów:57
TAK:47
NlE:10
Obszar konsultacyjny nr 15 (Ostrowy Górnicze)
Wszystkich głosów:35
TAK:30
NlE:5
Obszar konsultacyjny nr 16 (Maczki, Kolonia Cieśle)
Wszystkich głosów:53
TAK:48
NlE: 5



Podział według wieku

Głosy na TAK
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Przedział wiekowy Głosów Głosów (%)

54 5.97%

39 4.3t%

L22 t3.5%

180 t9.9t%

It6 t2.83%

67 7.4lo/o

326 36.06%

Podział według płci

Kobiet: 1529
Mężczyzn:376L


