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Weź udział w konsultacjach
Wczoraj,
16 kwietnia, ruszyły
konsultacje
społeczne,
które potrwają
do 21 maja. Tyszanie
mogą wyrazić
w nich swoją opinię
na temat zmiany
granic pomiędzy
naszym miastem
a gminą Kobiór.

P

rzypomnijmy, granica między Tychami a Kobiórem
przebiega po linii brzegowej
i w bezpośrednim sąsiedztwie
Ośrodka Wypoczynkowego „Paprocany”. – Chcemy, aby proces
rewitalizacji nie kończył się tylko na obszarze ośrodka. Chcielibyśmy przeprowadzić inwestycje na pobliskich terenach, które
dzisiaj administracyjnie należą
do Kobióra. Chodzi m.in. o teren
leśny w okolicach Zrembu – tłumaczy Katarzyna Szymkowska,
naczelnik Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami.

Wymóg prawny
Obowiązujące
przepisy
prawne nie pozwalają inwestować środków finansowych gminy na terenach, które do niej nie
należą. A, co warto podkreślić,
Kobiór nie ma żadnych planów
związanych z zagospodarowaniem tego rejonu. – Stąd właściwie zrodził się pomysł, żeby dokonać regulacji stanu prawnego
nieruchomości poprzez zmianę
granic, tak abyśmy mogli procesem rewitalizacji objąć również
ten rejon – dodaje naczelnik.
Poza tym, uporządkowane
zostaną tereny wzdłuż Gostynki (tzw. Stara Piła). Cały odcinek
rzeki położony między Wyrami
a Bieruniem będzie administracyjnie przynależał do Tychów.
Zmiana granic dotyczyć ma również ulic Jedności i Jankowickiej.

Jak oddać głos?
Konsultacje są prowadzone w formie ankiety, która będzie zawierała jedno pytanie: „Czy jest Pan/Pani za zmianą granic
administracyjnych pomiędzy gminą Kobiór a miastem Tychy
polegającej na wymianie gruntów położonych: 1) pomiędzy linią kolejową relacji Katowice – Bielsko-Biała oraz zachodnim
brzegiem Jeziora Paprocańskiego, 2) w rejonie południowozachodniego brzegu Jeziora Paprocańskiego, przy Zameczku Myśliwskim w Promnicach (gmina Kobiór), 3) między
wschodnim brzegiem Jeziora Paprocańskiego oraz ul. Beskidzką, w rejonie Ośrodka Wypoczynkowego MOSiR Paprocany i osiedla Z1, 4) w rejonie ulic: Jankowickiej i Jedności? ”.
Na formularzu – pod pytaniem – będą umieszczone trzy kratki wraz odpowiedziami: 1) „Tak”, 2) „Nie”, 3)” Wstrzymuję się
od głosu”. Wypełnienie ankiety będzie polegało na wstawieniu znaku „X” w kratce przy jednej z powyższych odpowiedzi.

Pokojowa zmiana
– Przeprowadzamy „pokojową” zmianę granicy z Kobiórem.
Aby dopełnić wszelkich formalnych wymogów, musimy zapytać o zdanie mieszkańców naszego miasta. Podobne konsultacje
prowadzone są wśród kobiórzan
– naszych sąsiadów. Cała akcja
znajdzie swoje podsumowanie
w uchwale Rady Miasta, a potem we wspólnym wniosku obu
gmin do Prezesa Rady Ministrów,
który zadecyduje o zmianie granicy. Przewidujemy, że nastąpi
to w 2013 roku – mówi Michał
Gramatyka, zastępca prezydenta
ds. gospodarki przestrzennej.

Dla tyszan
W konsultacjach mogą wziąć
udział osoby stale lub czasowo
zamieszkujące w Tychach, które w dniu wypełnienia ankiety są
pełnoletnie. Nad przebiegiem całości czuwa zespół ds. konsultacji,
którego pracami kieruje prezydent
Michał Gramatyka.

Wersja tradycyjna
Zespół przygotował ankiety w formie tradycyjnej (wydruku) oraz w wersji elektronicznej.
Ankiety w formie wydruku są
udostępnione w godzinach pracy
w siedzibie Urzędu Miasta Tychy
przy al. Niepodległości oraz w sie-

dzibach jednostek organizacyjnych
miasta. Tam też można wypełniony formularz wrzucić do urny.
Ponadto w konsultacje zaangażowały się władze jednostek pomocniczych miasta. Wydrukowane
ankiety wraz z uranami będą także wystawione w siedzibach Rad
Osiedli w trakcie dyżurów (szczegóły w ramce poniżej ).

Forma
elektroniczna
Ankieta w formie elektronicznej będzie zamieszczona
przez cały czas trwania konsultacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta
Tychy
(http://bip.umtychy.pl/),
serwisu informacyjnego UM Tychy (http://www.umtychy.pl) oraz
Pracowni (http://www.pracowniaplanowania.tychy.pl).
Wypełnione ankiety można
przesłyć także pocztą na adresy:
Urząd Miasta Tychy, 43–100 Tychy, al. Niepodległości 49 lub Pracownia Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach,
43–100 Tychy, al. Piłsudskiego 12.
O wynikach konsultacji Prezydent Miasta będzie informował
mieszkańców w prasie lokalnej
oraz na ww. stronach internetowych.
Ewa Strzoda

Tu znajdziesz ankietę
Formularze ankiety przez cały
czas trwania konsultacji wyłożone są w siedzibach:
1) Urzędu Miasta Tychy przy
al. Niepodległości 49,
2) Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Batorego 57,
3) Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej przy ul. Budowlanych
59,
4) Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji przy al. Piłsudskiego
12,
5) Miejskiego Zarządu Budynków
Mieszkalnych ZB w Tychach przy
ul. Filaretów 31,
6) Miejskiego Zarządu Komunikacji w Tychach przy al. Piłsudskiego 12,
7) Miejskiego Zarządu Oświaty
przy al. Piłsudskiego 12,
8) Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów przy ul. Budowlanych 59,
9) Miejskiego Centrum Kultury
przy ul. Bohaterów Warszawy 26,

10) Muzeum Miejskiego w Tychach
przy ul. Katowickiej 9,
11)	Ośrodka Usług OpiekuńczoWychowawczych przy ul. Budowlanych 59,
12) Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przy
ul. Grota-Roweckiego 42,
13) Powiatowego Urzędu Pracy
przy ul. Budowlanych 59,
14) Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności przy
ul. Budowlanych 59,
15) Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury w Tychach przy al. Piłsudskiego 12,
16)	Teatru Małego przy ul. kard.
Augusta Hlonda 1,
17)	Tyskiego Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Burschego 2,
18) Żłobka Miejskiego w Tychach
przy ul. Fitelberga 4,
(w godzinach pracy urzędu lub ww.
jednostek organizacyjnych miasta),
19) Miejskiej Biblioteki Publicznej

przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 27,
a także filiach biblioteki:
– filii nr 1, pl. św. Anny 3,
– filii nr 3, ul. Batorego 9,
– filii nr 4, ul. Czysta 27,
– filii nr 5, ul. Dąbrowskiego 5,
– filii nr 6, ul. Edukacji 64,
– filii nr 7, al. Niepodległości 110,
– filii nr 10, ul. Przejazdowa 1,
– filii nr 11, ul. Kopernika 3,
– filii nr 12, ul. Zaręby 31a,
– filii nr 13, ul. Dmowskiego 33,
– filii nr 14, ul. Armii Krajowej
105,
– filii nr 15, ul. Narcyzów 24,
– 	 filii nr 18, ul. Konfederatów Barskich 17,
(w godzinach otwarcia bibliotek).
Ponadto, formularze można znaleźć w siedzibach Rad Osiedli:
1) Cielmice, przy ul. Jedności 2,
w każdy poniedziałek w okresie
trwania konsultacji, w godz. od 20
do 21
2) Czułów, przy ul. Narcyzów 24,

w każdy czwartek w okresie trwania konsultacji, w godz. od 18 do 19
(z wyłączeniem 03.05.2012 r.),
3) F-6, przy ul. Modrzewskiego 63,
w każdy wtorek w okresie trwania konsultacji w godz. od 17 do 19
(z wyłączeniem 01.05.2012 r.),
4) J a r o s z o w i c e - U r b a n o w i ce-Wygorzele, przy ul. Miodowej 21, w dniach: 26.04.2012 r.
i 08.05.2012 r. w godz. od 19 do 20,
a także dodatkowo w Sali Koła Gospodyń Wiejskich przy ul. Przejazdowej w dniu 15.05.2012 r. w godz.
od 18 do 19,
5) Stare Tychy, przy ul. Damrota 66, w dniach: 25.04.2012 r.
i 09.05.2012 r. w godz. od 17 do 18,
6) Wartogłowiec, przy ul. Cmentarnej 54, w dniach: 24.04.2012 r.
w godz. od 17 do 18 i 08.05.2012 r.
w godz. od 18 do 19,
7) Wilkowyje, przy ul. Szkolnej 94, w każdy wtorek i piątek
w okresie trwania konsultacji

w godz. od 17 do 18 (z wyłączeniem 01.05.2012 r.),
8) Paprocany, przy ul. Paprocańskiej 156, w dniach:
25.04.2012 r. i 09.05.2012 r.
w godz. od 18 do 19,
9) Paprotka, przy ul. Poziomkowej 77, w każdy wtorek, środę
i czwartek w okresie trwania konsultacji w godz. od 17.30 do 19.30
(z wyłączeniem 01.05.2012 r. oraz
03.05.2012 r.),
10)	Osiedla Z-1 przy Kościele pw.
św. Maksymiliana Kolbego, pl. Zbawiciela 1, w dniach: 18.04.2012 r.
w godz. od 18 do 19 i 16.05.2012 r.
w godz. od 18 do 19,
11)	Ogrodnik, przy ul. Cielmickiej 45, w dniach: 23.04.
– 25.04.2012 r., w godz. od 18
do 19,
12)	R-2, przy ul. Rodakowskiego 33, w dniach: 19.04.2012 r.
w godz. od 17 do 19 i 17.05.2012 r.
w godz. od 16.30 do 19.

