
Wodzisław Śląski, 17 grudnia 2021 r.

DPK.050.9.2021

Protokół z konsultacji, których przedmiotem był rozwój miasta  poprzez nowe

mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne

I. Opis przedmiotu konsultacji

Przedmiotem konsultacji był rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe budownictwo 

wielorodzinne. 

Konsultacje miały charakter opiniodawczy.

II. Opis wykorzystanych form konsultacji

Konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z Uchwałą nr XV/123/19 Rady Miejskiej 

Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu 

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego. Opinie i uwagi 

można było składać w terminie od 16 listopada do 3 grudnia br.:

a) podczas otwartych spotkań z mieszkańcami na terenie wszystkich dzielnic miasta 

w sposób umożliwiający wyrażenie opinii oraz składanie wniosków, uwag lub 

propozycji (jednocześnie ze spotkaniami prezydenta miasta i mieszkańców dzielnic:

• 16 listopada, godz. 17:00 - Jedłownik Szyb, Szkoła Podstawowa nr 4,

• 17 listopada, godz. 17:00 - Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Szkoła Podstawowa 

nr 2,

• 18 listopada, godz. 17:00 - Kokoszyce, Szkoła Podstawowa nr 15,

• 22 listopada, godz. 17:00 - Nowe Miasto, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7,

• 23 listopada, godz. 17:00 - Trzy Wzgórza, Szkoła Podstawowa nr 10,

• 25 listopada, godz. 17:00 - Radlin II, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,

• 29 listopada, godz. 17:00 - Stare Miasto, Szkoła Podstawowa nr 1,
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• 30 listopada, godz. 17:00 - Wilchwy, Szkoła Podstawowa nr 9,

• 2 grudnia, godz. 17:00 - Zawada, Szkoła Podstawowa nr 16). 

b) poprzez formularz internetowy,

c) poprzez zbieranie opinii przesłanych drogą elektroniczną na adres: 

kancelaria@wodzislaw-slaski.pl, 

d) poprzez zbieranie opinii złożonych lub przesłanych na piśmie w punkcie 

konsultacyjnym, którym jest Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego, ul. Bogumińska 

4b, 44-300 Wodzisław Śląski. 

III. Liczba uczestników konsultacji

Wpłynęło:

a) siedem formularzy podczas spotkań w dzielnicach (dwa podczas spotkania 

w dzielnicy Jedłownik Szyb, dwa w dzielnicy Kokoszyce, dwa w dzielnicy Nowe 

Miasto, jeden w dzielnicy Trzy Wzgórza),

b) czterdzieści osiem formularzy konsultacyjnych w ramach badania techniką ankiety 

(formularz internetowy), w tym cztery po terminie,

c) cztery opinie przesłane drogą elektroniczną (adresowane do Biura Obsługi 

Klienta).

IV. Zestawienie zgłoszonych uwag i propozycji

Sposobem przeprowadzenia konsultacji społecznych było uzyskanie odpowiedzi 

na poniższe pytania: 

 1. Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

 2. Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 
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3. Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

4. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

5. Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

      Zdecydowana większość, bo aż 48 z 55 respondentów opowiada się za rozwojem 

miasta poprzez nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne, zaś siedmiu jest 

przeciw. Cztery z tych osób podkreślają, że rozwój jest ważny, ale należy pamiętać 

o respektowaniu istniejącej przestrzeni, środowiska naturalnego i uniknięciu wycinki 

drzew. Ponadto kilku respondentów zwraca uwagę na to, że owe mieszkania powinny 

być przeznaczone głównie dla tych, których nie stać na najem lub kupno własnych 

czterech kątów (osoby zmagające się z problemem mieszkaniowym). Czterech 

opiniodawców podkreśla, że rozwój poprzez budownictwo powinien współgrać 

z rozwojem ekonomicznym i gospodarczym Wodzisławia Śląskiego lub być przez 

niego poprzedzony. Miasto powinno zadbać o ściągnięcie nowych inwestorów, 

którzy zapewniliby mieszkańcom nowe stanowiska pracy. 
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 46 osób odpowiada twierdząco na pytanie „Miasto ma obecnie możliwość 

zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę nowych mieszkań 

w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich korzystać i podjąć 

się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych?”. Siedem osób uważa, 

że miasto nie powinno korzystać z takich dotacji. Dwie osoby udzieliły 

niejednoznacznych odpowiedzi. Padła opinia, że budownictwo mieszkaniowe nie 

rozwiąże problemu, jakim jest migracja wodzisławian do większych miejscowości. Inna 

zaś, że wszystko zależy od miejsca, w którym miałyby stanąć takowe mieszkania i czy 

skutkiem tego byłaby ingerencja w środowisko. Pojawiło się stanowisko, że to nie jest 

odpowiedni moment na pozyskiwanie środków zewnętrznych. Powodem są rosnące 

ceny towarów w kraju. Kilkukrotnie podkreślano, że miasto powinno starać się o środki 

rządowe na ten cel, ale w sposób przemyślany, uwzględniając wiele aspektów, 

np. ekonomiczny, środowiskowy.
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 Osoby biorące udział w konsultacjach najczęściej (19 razy) wskazywały dzielnicę 

Jedłownik Szyb jako najodpowiedniejszą do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych (o os. Batory mówiono w ramach tych wypowiedzi 14 razy). Ponadto 

rekomendowały dzielnice Stare Miasto (dziewięć razy), Nowe Miasto (siedem razy), 

Wilchwy (cztery razy), Trzy Wzgórza (pięć razy), Kokoszyce (pięć razy), Radlin II (dwa 

razy), Jedłownik-Turzyczkę-Karkoszkę (cztery razy), Zawadę (raz). Kilkukrotnie 

wyrażano sprzeciw wobec budowy mieszkań w dzielnicy Jedłownik Szyb. Kilkukrotnie 

też nie wyrażano zgody na budowę miejskich zasobów mieszkaniowych w 

zamieszkiwanym przez respondentów obszarze. Niemożliwe do zweryfikowania są 

dzielnice, o których mowa, ponieważ odpowiedzi na pytania była niekompletne. Kilka 

razy wskazywano, że budować należy, ale na terenach, które nie wymagają wycinki 

drzew, tzw. terenach „pustych”, polach. Zwracano również uwagę na to, że warto 

rozwijać miasto w tym zakresie, ale na obszarach, które znajdują się na obrzeżach 

miasta.
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        Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada dwa tereny, na których zgodnie z obowiązującymi przepisami może pojawić 

się budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Mowa o terenach położonych na 

osiedlu Batory oraz przy ulicy Skrzyszowskiej. 30 opiniodawców wskazuje, że terenem 

pierwszego wyboru powinien być teren zlokalizowany na osiedlu Batory, zaś 10, 

że działka na ul. Skrzyszowskiej. Padła pojedyncza opinia, że należy budować tam, 

gdzie można zyskać na czasie. Pięć osób twierdzi, że żadna z przytoczonych przez 

miasto propozycji nie jest odpowiednia. Ośmiu respondentów zwraca uwagę, że rozwój

budownictwa nie powinien wiązać się z ingerencją w "zielone płuca miasta", którymi 

nazywany jest las między Rodzinnym Parkiem Rozrywki "Trzy Wzgórza" a osiedlem 

Batory. 
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     Respondenci zapytani o to, czy teren zlokalizowany w dzielnicy Jedłownik Szyb 

powinien się rozwijać, odpowiadają następująco: 34 osoby są za rozwojem (z czego 

jedna podkreśla, że jest za rozwojem mieszkań, ale nie komunalnych), 19 przeciw. 

Kilkakrotnie zwracano uwagę na fakt, że miasto nie powinno niszczyć zieleni, która jest

atutem Wodzisławia Śląskiego. Trzech ankietowanych proponuje, aby rozwijać 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne w kierunku ul. Kokoszyckiej. Padła także 

opinia, aby rozważyć budowę mieszkań w ramach programu Społecznych Inicjatyw 

Mieszkaniowych. 
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Szczegółowe informacje dot. przeprowadzonych konsultacji można znaleźć 

w poniższym zestawieniu. 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji zgłoszono następujące uwagi i propozycje:

a) formularz internetowy:

1. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r., 08:36:12

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Oczywiście 

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Jak najbardziej tak. 

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Osiedle Batory. Na mojej ulicy już się nie da wybudować nowych budynków mieszkalnych.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 
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z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Osiedle Batory. 

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Oczywiście że tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Alicja xxx

2. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r., 08:38:41

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak oczywiście

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak szczególnie jako zasób komunalny

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Jedłownik Turzyczka Karkoszka

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 
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jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Jedłownik Szyb.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Odmowa

3. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r., 09:09:14

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

TAK

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

TAK

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 
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TAK

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Os. Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

TAK

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Patrycja xxx

4. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r., 17:14:02

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak
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3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Dzielnica Trzy Wzgórza. Każda która nie będzie się wiązała z wycinką lasu. Jestem 

przeciwna budowie przy ul. Batorego oraz wycince lasu.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Dzielnica Stare Miasto przy ul. Skrzyszowskiej.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie. Po raz kolejny powtarzam nie zgadzam się na dalszą wycinkę lasu w tamtym miejscu 

oraz rozbudowę osiedla Batory.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Danuta xxx

5. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r., 17:46:18

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 
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Tak, ale dla potrzeb mieszkańców Wodzisławia Śl. którzy zmagają się z problemem 

mieszkaniowym.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak. Jest to bezwzględnie konieczne, gdyż sukcesywnie zmniejsza się zasób mieszkań 

komunalnych poprzez ich wykup przez lokatorów, a w zamian nie powstają nowe.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Mieszkam w dzielnicy Kokoszyce. Uważam, iż działka przy ul. Olszyny można przeznaczyć 

na sprzedaż dla inwestora i tym samym zwiększyć atrakcyjność miasta. Jednak inwestycja 

pod zasób mieszkań komunalnych powinna zostać zrealizowana w dzielnicach najbliżej 

przylegających do centrum miasta czyli dzielnica Jedłownik Szyb, Trzy Wzgórza lub Stare 

Miasto.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Jedłownik Szyb przy oś. Batory
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5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak. Ale nie chodzi o sam rozwój osiedla, ale o pomoc ludziom których nie stać na kredyt 

hipoteczny na zakup mieszkania na rynku komercyjnym. Uważam, że dobrym wyjściem jest 

także kwestia SIMów. jak to uczynili sąsiedni Radlin i Rydułtowy.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Izabela xxx

6. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r.,  17:47:19

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Miasto najpierw powinno zadbać o nowe miejsca pracy, ścignąć konkretnych przedsiębiorców

gdzie ludzie będą godnie zarabiać zamiast otwierania nowych marketów. Dopiero potem 

inwestować w budownictwo mieszkaniowe.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na 

budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Środki rządowe mają być do dyspozycji na przestrzeni kilku lat, przy szalejących cenach 

materiałów nie uważam żeby był to właściwy moment.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Najlepsza dzielnica na zabudowę to Marklowicka bądź Olszyny.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 
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powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Osiedle Batory wraz z Parkiem Rodzinnym to jedyne zielone miejsce w Wodzisławiu gdzie 

ludzie chętnie odpoczywają i korzystają z lasu oraz ścieżek. Nie uważam aby było to miejsce 

właściwe na dalszą rozbudowę. Rozbudowa na Batorym nie może powstać w perspektywie 

kilku miesięcy, przetargi , projekty, wycinka lasu, prace terenowe to wszystko także zajmuje 

dużo czasu.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Osiedle Batory nie powinno się już rozwijać.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Hanna xxx

7. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r., 18:13:43

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Nie. Siły roboczej jest u nas pod dostatkiem. Zachęcajcie lepiej firmy do osadzania się 

na naszym terenie. Widzimy ilu z naszego miasta każdego dnia wyjeżdżą i przyjezdza.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 
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Po co wpadać w kolejne długi. Utrzymajcie lepiej to co już jest . Widać w jakim to jest stanie.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

BATORY. NIE NIE JESTEM ZA ROZWOJEM. A CO Z TERENEM PO DAWNEJ CEGIELNI 

W KIERUNKU CHALUPEK. TAM TEZ ZA NIEDLUGO POWSTANIE LAS Z SAMOSIEJIEK.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Tylko powiedzcie jakim kosztem na Batorym .usuwając  dorodne drzewa. Brawo.... Wasze 

myślenie sięga tylko najbliższych parunastu lat. Ciągle się słyszy o fatalnym stanie 

srodowiska a wy ciągle swoje.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Piotr xxx

16



8. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r., 19:53:39

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak, ale nie kosztem terenów zielonych, tak ważnych zwłaszcza w naszym 

zanieczyszczonym regionie. Budowy takich mieszkań w miejscu aktualnie gęsto porośniętym 

drzewami nie można nazwać rozwojem. Jest to raczej zupełna ignorancja ekologiczna 

i przedkładanie interesów urzędników nad dobro flory, fauny, a także mieszkańców okolicy.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Jak najbardziej, jednak trzeba to zrobić w sposób przemyślany i odpowiedzialny. Nie chcemy 

przecież doprowadzić do sytuacji, w której Wodzisław Śląski zostałby betonowym miastem-

sypialnią, w którym dostępność mieszkań jest o wiele większa niż liczba miejsc pracy 

(na którą mieszkańcy i tak już się skarżą) oraz ilość terenów rekreacyjnych, zielonych, 

rozrywkowych.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Mieszkam w dzielnicy Trzy Wzgórza i uważam, że dzielnica ta jest wyjątkowo udanym 

połączeniem trzech dużych osiedli z punktami handlowo-usługowymi, a także miejscami 

cichymi i zielonymi, w których można odpocząć, poczuć się jak poza miastem. Uważam, 

że w mojej dzielnicy nie ma miejsca na budowę kolejnych mieszkań, bo musiałoby się 

to odbywać kosztem właśnie tych miejsc. Park Trzy Wzgórza, a także las znajdujący się 

bezpośrednio za nim powinny być stałym punktem na mapie Wodzisławia, niezależnie 

od tego, czy las ten jest zakwalifikowany na planach jako "teren leśny", czy nie. Brak etykietki

"terenu leśnego" nie oznacza, że miasto może bezkarnie (zwłaszcza dla przyrody) wycinać 

drzewa z tego terenu. Jako osoba często bywająca w tym miejscu wiem, że jest to ogromna 

enklawa zieleni zamieszkana przez różne gatunki zwierząt (między innymi sarny, lisy, jeże, 
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zające i wiewiórki), zróżnicowana pod względem roślinności, a także chętnie odwiedzana nie 

tylko przez mieszkańców najbliższego osiedla Batory, ale także całej dzielnicy Trzy Wzgórza. 

Ludzie przychodzą tam na spacery z psami, na grzyby, zbierają jeżyny, biegają lub po prostu 

spacerują, podziwiając piękno tego miejsca, które powstało zupełnie bez ingerencji 

człowieka, ponieważ większość tamtejszych drzew to tak zwane "samosiejki". Niestety mapy 

tego faktu nie uwzględniają, zwłaszcza że powstawały na długo przed tym, jak ludzie, rośliny 

i zwierzęta upodobały sobie to miejsce. Wycinka drzew na tym terenie byłaby także 

katastrofą dla stanu powietrza w Wodzisławiu. Jak powszechnie wiadomo, region 

Wodzisławia i okolic jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych nie tylko w Polsce, 

ale i w Europie. Wymiana pieców na starówce niewiele pomaga, co można poczuć 

na własnej skórze, a właściwie płucach praktycznie każdego bezwietrznego dnia. Taki leśny 

zakątek w środku miasta to skarb, ponieważ właśnie tam można odczuć lepszą jakość 

powietrza, z dala od dymiących budynków. 

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Pytanie jest wyraźnie tendencyjne i sugeruje, że poprawną odpowiedzią jest osiedle Batory. 

Jednak na ten temat już się wypowiedziałam w poprzedniej odpowiedzi. Fakt istnienia drogi 

dojazdowej nie sprawia, że teren ten jest idealny pod budowę, powiedziałabym wręcz, że to 

jedyna jego zaleta. Budowanie mieszkań wielorodzinnych powinno odbywać się 

odpowiedzialnie oraz z uwzględnieniem ekologii, nawet jeśli oznacza to dłuższy czas trwania 

budowy. Dodatkowo budynki wielorodzinne urozmaiciłyby ofertę mieszkaniową ulicy 

Skrzyszowskiej i pozytywnie wpłynęły na rozwój tej części miasta.
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5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie, ponieważ kolejne budynki oznaczają coraz większe straty terenów zielonych, tak 

ważnych w tej części miasta nie tylko pod względem ekologii, ale także przez to, że dla 

mieszkańców dzielnic Trzy Wzgórza i Jedłownik Szyb na przestrzeni lat stały się one swoistą 

zieloną oazą.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Patrycja W.

9. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r., 21:38:56

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Nie jestem za budową budynków mieszkalnych w dzielnicy Jedłownik Szyb. 

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 
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infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Teren na osiedlu Batory nie jest przygotowany pod żadnym kątem do budowy ponieważ 

obecnie znajduje się tam 9h lasu pełnoprawnego lasu, który łączy się bezpośrednio 

z parkiem Trzy Wzgórza. Warto zwrócić uwagę, że w ciągu 30 lat teren ten, który kiedyś 

został w planach zagospodarowania przestrzennego oznaczony jako działki pod zabudowę 

zmienił się diametralnie. Jest to największy tutaj teren zielony, który dostarcza wielu 

okolicznym mieszkańcom tlenu, miejsca na spacery, biegania, zbierania grzybów, możliwości 

odcięcia się na chwile od miejskiego zgiełku i spędzeniem czasu w ciszy. Cała ta 

infrastruktura której resztki pewnie znajdują się pod ziemią jest stara, 30-letnia i na pewno 

nie nadaje się już do ponownego użytku. Warto wspomnieć, że rozwój miasta polega również

na pielęgnowaniu terenów zielonych, a szczególnie w przypadku Wodzisławia powinno być 

to priorytetem patrząc na to jaki ogromny problem mamy ze smogiem. Wycinka tych drzew 

spowoduje, że nie tylko mieszkańcy lasu stracą swój dom, ale okoliczni mieszkańcy będą 

bardziej odczuwać efekty smogu. Miasto nie powinno dopuszczać się tak drastycznych 

metod. 

Zdecydowanie miasto powinno się starać o regulacje własności działek przy ul. 

Skrzyszowskiej, skoro miasto ma możliwość pozyskania wielomilionowych środków to nie 

powinno to stanowić problemu. Można tez pozyskać nowe działki lub przeznaczyć w tym celu

działkę przy ul. Kokoszyckiej (przy wjeździe na osiedle Batory), która została oddana pod 

budowę sądu, który niewiadomo kiedy i czy w ogóle tam powstanie. Teren jest wyrównany, 

wysprzątany oraz nie trzeba wyznaczać tam żadnej nowej drogi.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 
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Nie, ponieważ osiedle słynie z tego, że jest spokojne, otoczone zielenią i właśnie tym 

zawdzięcza swój urok. Chyba, że tak jak wyżej wspomniałam weźmie się pod uwagę teren 

przy ul. Kokoszyckiej.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Małgorzata xxx

10. Formularz przesłano: 16 listopada 2021 r., 23:01:07

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak, ale nie powinien to być priorytet. Najpierw miasto powinno być na tyle atrakcyjne, żeby 

ludzie chcieli się tu wprowadzać.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak, ale wyłącznie jeśli jest rzeczywisty popyt na nowe mieszkania.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Mieszkam w dzielnicy Nowe Miasto. Nie uważam, że w tej dzielnicy jest wiele miejsca 

na rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Wilchwy wydają się być lepszym 

wyborem.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 
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infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Nie wycinajcie drzew pod budowę mieszkań. Proszę.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Paweł xxx

11. Formularz przesłano: 17 listopada 2021 r., 03:37:01

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 
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Dzielnica Kokoszyce nie posiada terenów miejskich uzbrojonych o takiej powierzchni 

aby móc budować mieszkania wielorodzinne. Jest przygotowany teren pod budownictwo 

wielorodzinne na OSIEDLU BATORY i tam budować z zachowaniem części terenu jako 

zieleń.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Teren położony na osiedlu Batory. Teren uzbrojony tylko budować.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Eugeniusz xxx

12. Formularz przesłano: 17 listopada 2021 r., 12:32:58

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak ale nie kosztem Trzech wzgórz

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 
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powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

XXX lecia i nie chciałabym żeby zabrali nam park

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Na pewno nie Batory od strony trzech wzgórz

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

nie

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Oliwia
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13. Formularz przesłano: 17 listopada 2021 r., 13:31:03

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak, uważam, że Miasto Wodzisław Śląski powinno się rozwijać pod kątem nowego 

budownictwa mieszkaniowego. Młodsi mieszkańcy naszego miasta szukają dzisiaj budynków

i lokali o nowoczesnych rozwiązaniach i wyglądzie.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak. Regularnie powinny powstawać budynki wielorodzinne o nowoczesnym wyglądzie. 

Standard mieszkań powinien posiadać obecne trendy i rozwiązania.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Oczywiście, że jestem za rozwojem nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego 

wielorodzinnego. Niestety w mojej dzielnicy Nowe Miasto nie widzę działki, na której można 

by rozpocząć taką inwestycje. Budowa nowego budynku mieszkaniowego w sąsiedztwie 

RPR 3 W dla mnie jest jak najbardziej atrakcyjnym miejscem. Podobnym miejscem wydaje 

się działka po byłym już budynku socjalnym przy ul. Skrzyszowskiej 11 gdzie jest cicho 

i zielono.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 
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(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Biorąc pod uwagę czas realizacji inwestycji to oczywiście przemawia za działką na osiedlu 

Batory. Jestem ojcem dwójki dzieci więc bliskość RPR 3 Wzgórza także przemawia na plus 

tego miejsca. Mieszkańcy osiedla Batory nie powinni się obawiać tej inwestycji. W naszym 

Wodzisławiu jest mnóstwo ludzi, którzy zajmują lokale komunalne a chętnie zmienią miejsce 

zamieszkania ze względu na możliwość zasiedlenia nowoczesnego budownictwa. Znam 

także działkę na Skrzyszowskiej po byłym budynku socjalnym. Działka ta potrzebuje sporej 

inwestycji na samo uruchomienie, ale lokalizacja bardzo atrakcyjna.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Zdecydowanie tak. Ewentualne, nowe lokale zostaną objęte przez ludzi, którzy chcą tam 

mieszkać, stać ich na to i będą dbali o dobro wspólnej tej małej społeczności.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Łukasz xxx, mieszkaniec Wodzisławia Śląskiego.

14. Formularz przesłano: 18 listopada 2021 r., 08:39:31

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Oczywiście ,że TAK

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

TAK
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3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

TAK.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Terenem pierwszego wyboru jest oczywiście osiedle Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

TAK

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Andrzej xxx

15. Formularz przesłano: 18 listopada 2021 r., 14:33:07

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Oczywiście
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2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Oczywiście

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Obecne zamieszkanie Stare Miasto, dzielnica do budowy mieszkań: Jedłownik rozbudowa 

osiedla Batory,

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Osiedle Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Oczywiście

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

xx
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16. Formularz przesłano: 18 listopada 2021 r., 15:21:16

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Oczywiście, że tak. Z zaznaczeniem, że nowe budownictwo powinno być realizowane 

"z głową", a nie "po trupach". Innymi słowy: we właściwym miejscu, nie kosztem rzeczy 

również ważnych, jak np. przyroda. Oczywiście, przy budownictwie ten koszt tak czy siak 

w jakimś stopniu zawsze trzeba ponieść, ale trzeba pilnować, żeby nie był on za wysoki 

(jak np. wycięcie 1 hektara zielonych płuc miasta).

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

To zależy. Zależy od tego, gdzie ta budowa miałaby mieć miejsce i co ona kosztowałaby 

mieszkańców (np. utratę cennych terenów zielonych - koszt zbyt wysoki, lepiej dać sobie 

spokój). "Wielomilionowe środki rządowe" to piękny slogan, ale nie dajmy się mu omamić.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Mieszkam na Osiedlu XXX-Lecia - osiedlu kompletnym, w okolicy którego nie ma miejsca 

na nowe budownictwo. To - siłą rzeczy - powinno wyjść na tereny mniej zajęte (mniej 

zabudowane/zalesione): Radlin II, Jedłownik południowy/Gliniak, Kokoszyce, Wilchwy, 

czy wspomniany w punkcie 4. teren przy ul. Szkrzyszowskiej.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 
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Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Zdecydowanie wybrałbym teren ulokowany przy ulicy Skrzyszowskiej - to dobra lokalizacja, 

z prostym dojazdem do centrum, w sporej części niezagospodarowana i gotowa w dłuższej 

perspektywie na nowych mieszkańców bez jednoczesnych strat w innych walorach naszego 

miasta (brak konieczności wycinki terenów zielonych przy parku Trzy Wzgórza). Myślę, że to 

dobry kierunek rozwoju miasta, jako że póki co jest to region dość rzadko zaludniony, będący 

głównie "sypialnią" niezbyt wielkiej ilości mieszkańców domków. Jest tu potencjał na zmiany 

i rozwój.

Jeśli ów teren wymaga pracy nad regulacją własności oraz uzbrojenia - to warto by było, żeby

miasto zabrało się za te czynności jak najprędzej. Fakt, że trzeba by w jego przypadku 

poczekać na efekt końcowy kilka lat dłużej jest nieistotny z szerszej perspektywy. Posunięcia 

takie jak rozwój miasta należy planować na lata do przodu, bez pośpiechu, za to biorąc pod 

uwagę też inne czynniki, takie jak np. zadanie sobie pytania: "jaki będzie koszt alternatywny 

rozpoczęcia budowy przy osiedlu Batory? Czy nie będzie on za duży dla mieszkańców, 

miasta?". Od razu odpowiadam w swoim imieniu: dla mnie będzie. Park Trzy Wzgórza 

to bardzo ważne miejsce w naszym mieście i cała jego okolica powinna pozostać w stanie 

niezmienionym - wycięcie hektara (a być może i więcej, bo w końcu dochodzą sygnały, 

że w razie sukcesu kolejne hektary również mógłby pójść pod wycinkę) drzew zubożyłoby 

walory okolicy. Mieszkańcy - w tym ja i moja rodzina - cenią sobie spacery nie tylko po 

wytyczonych w Parku ścieżkach, ale też te, gdzie można zapuścić się głębiej w tereny 

zielone, dalej od "cywilizacji", poza oficjalne granice Parku. Nie zapominajmy też o smogu, 

który od kilku lat jest jednym z najgłośniejszych problemów w naszym regionie. Wycinka 

hektara terenów zielonych na rzecz bloku/bloków nie pomoże w walce z nim. Wręcz 

przeciwnie.

Jednocześnie sugeruję zmienić status terenu przy osiedlu Batory/Trzech Wzgórzach w planie

zagospodarowania przestrzennego na tereny zielone - kończąc dyskusję o możliwej wycince 
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tamtejszej zieleni na rzecz miejskiego budownictwa. To miejsce powinno pozostać 

w niezmienionej formie i ludzie, którzy naprawiliby błąd urzędników sprzed dekad 

(przeznaczenie tego terenu na budownictwo) z pewnością dobrze przysłużyliby się miastu, 

a i mieszkańcy by byli im wdzięczni. To, że ktoś w latach 90. postanowił, że mają stanąć tam 

bloki, nie oznacza, że w 2021 nie możemy tej decyzji zmienić. Jeszcze nie jest na to za 

późno. Od tamtego czasu lokalna zieleń mocno się rozwinęła i obecnie jej wycinka byłaby już

zbyt dużą stratą dla nas - mieszkańców, jak i miasta. Zrozumiałym dla mnie jest, 

że rozpoczęcie budowy byłoby wygodne właśnie tam - ale wygoda to nie wszystko. Lepiej 

okazać cierpliwość i zająć się innym terenem.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie. To nie jest dobre miejsce do kolejnych inwestycji mieszkaniowych. Uważam, że powinno 

pozostać w takiej formie, w jakiej obecnie istnieje.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Marcin xxx

17. Formularz przesłano: 18 listopada 2021 r., 15:21:16

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Nie.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Nie.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 
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dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Nie nie ma tutaj miejsca dla tych ludzi

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Bielsko Biała tam niech Kieca buduje

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Mieszkaniec Miasta Wodzisław celowo nie podam swoich danych dla bezpieczeństwa mojej 

rodziny. Nie wiadomo co Kieca może zrobić tym którzy staną na jego drodze. Jolanta Brzeska

pamiętamy

18. Formularz przesłano: 18 listopada 2021 r., 17:32:49

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak.
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2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

TAK zamieszkuje DZIELNICA JEDLOWNIK -TURZYCZKA -KARKOSZKA NALEŻY 

BUDOWAC ZGODNIE Z PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZYLI 

OSIEDLE BATORY

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

OSIEDLE BATORY

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

TAK jest to konieczne

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Stefan xxx
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19. Formularz przesłano: 18 listopada 2021 r., 22:37:39

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Jestem za rozwojem budownictwa w Wodzisławiu. Mieszkam w dzielnicy Nowe miasto. 

Okolice osiedla Batory są znakomite do rozwoju budownictwa wielorodzinnego.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Oczywiście okolice osiedla Batory.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak
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Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Janek z tysiaka.

20. Formularz przesłano: 19 listopada 2021 r., 07:43:35

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

UWAŻAM ŻE MIASTO POWINNO SIĘ ROZWIJAĆ POPRZEZ BUDOWNICTWO

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

TAK

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

ZAMIESZKUJE DZIELNICE MARUSZE,NATOMIAST NAJLEPSZYM MIEJSCEM DO 

BUDOWY JEST NOWE OSIEDLE BATORY

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 
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OSIEDLE BATORY NAJLEPSZE MIEJSCE .

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

TAK UWAŻAM

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

GRZEGORZ xxx

21. Formularz przesłano: 19 listopada 2021 r., 08:05:46

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

W mojej dzielnicy gdzie mieszkam, Jedłownik, istnieją domy jednorodzinne dlatego 

zabudowa wielorodzinna nie jest możliwa. Moim zdaniem korzystną lokalizacją dla budowy 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych są pola w okolicy kościoła pw. św. Herberta.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 
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infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Teren położony na osiedlu Batory.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Wojciech xxx

22. Formularz przesłano: 19 listopada 2021 r., 11:40:00

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 
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Stare Miasto- jeśli znalazłoby się miejsce, miasto dysponowało by odpowiednią działką to tak,

popieram budowę budownictwa wielorodzinnego w dzielnicy Stare Miasto.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Teren przy ul. Skrzyszowskiej.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Ludmiła xxx

23. Formularz przesłano: 20 listopada 2021 r., 08:19:41

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak ,lecz takie inwestycje powinny być dokonywane na podstawie miejskie gospodarki 

i warunków ekonomicznych. Nie po przez realizowanie inwestycji dekoracyjnych. 

W sąsiednich miastach powstają nowe mieszkania ponieważ te rejony maja więcej 

do zaoferowania od Wodzisława. Ludzie chcą  tam chętniej się osiedlać.

W naszym mieście najatrakcyjniejszą rzeczą jest pociąg do Katowic. 
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Plus mając "starzejące się społeczeństwo" niedługo możemy mieć fale mieszkań z rynku 

wtórnego.

Ostatnio się słyszy dużo o firmę "Eko-okna" w Wodzisławiu , możne  w przyszłym roku firma 

by wspomogła miasto w budowie przyzakładowego osiedla pracowniczego.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Wszelkie inwestycje w Wodzisławiu są jak najbardziej mile widziane. Pytanie jakich inwestycji

najbardziej potrzebuje Wodzisław. Nie potrzebujemy inwestycji typu "ryby do zjedzenia" 

lecz "wędki by samemu łowić". Wodzisław jako jedna ze stolic zanieczyszczonego powietrza 

polskich miast, mało jest atrakcyjna dla młodych ludzi. Którzy jednak opuszczają miasto 

w pogoni za wykształceniem oraz dobrą pracą. Wodzisław musi pozbyć się miana "wielkiej 

sypialni". Inwestycja pod tytułem budownictwo mieszkaniowe nie rozwiązuje problemów 

z którymi boryka się miasto do lat.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Mieszkam w dzielny 3 wzgórza na osiedlu XXX-lecia, najlepsze do budowy nowych 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych są dzielnice puste (np. pola tak jak mają to miejsce 

w profesjonalnej branży deweloperskiej wielkich miast). W ten sposób miasta się rozwijają. 

Więc polecił bym dzielnice  Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka, Wilczych oraz Stare Miasto.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 
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(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Ulica Skrzyszowska jest lepszym terenem, nie jest oddalona od certum miasta, ponadto daje 

szybszą możliwość dojazdu to autostrady, pozwalając zaoszczędzić mieszkańcom dziennie 

30 minut stania w korkach(udrożnienie ruchu miejskiego). Miasto powinno się rozwijać 

równomiernie bez faworyzowanie jednej dzielnicy, dając szansę całemu miastu na równy 

rozwój. Dłuższy czas realizacji daje perspektywę ustabilizowania się rynku nieruchomości 

oraz cen materiałów budowlanych. Otrzymujemy w ten sposób przemyślana, tańszą 

inwestycje (teraz przepłacimy, nie inwestuje się na górce).

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Miasto nie powinno niszczyć ekosystemu który powstawał ponad 25 lat, ponieważ tego nie da

się odbudować. A nasz Wodzisław słynie ze spokoju i przyrody. Atuty te są pożądane 

w wielkich metropoliach z których ludzie zaczynają uciekać, niech to się stanie naszą marką 

rozpoznawczą. Lecz by do tego doszło potrzeba rozwagi. Jeżeli pogorszymy nasze warunki 

bytowe to możne spowodować efekt odwrotny i ludzie zaczną się wyprowadzać na dalsze 

tereny wiejskie.

Posiadając tyle zieleni w pobliżu zabudowy mieszkalnej jet czymś niepowtarzalnym, na miarę

Central Park w Nowym Jorku.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Michał xxx

24. Formularz przesłano: 21 listopada 2021 r., 15:11:23

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak Miasto powinno się rozwijać m.in poprzez budowe nowych mieszkań, ale zawsze 

z poszanowaniem środowiska naturalnego, a w szczególności w jak najmniejszą ingerencję 
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w istniejące zasoby zielone miasta, głównie w drzewostan. Wszyscy inwestorzy 

w budownictwie mieszkaniowym czy to prywatni, społeczni czy samorządowi powinni być 

zobligowani w przypadku wycinki drzew do nowych nasadzeń drzew w podwójnej ilości 

w stosunku do wyciętego drzewostanu. Poprawi to stan naszego jakże zanieczyszczonego 

powietrza w mieście i poprawi jakość życia mieszkańców.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Miasto zawsze powinno korzystać z wszelkich możliwości pozyskania zewnętrznych środków

na rozwój budownictwa i nie tylko, ale zawsze w taki sposób, aby wkład własny miasta nie 

zagrażał stanu finansów naszego miejskiego budżetu.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Jestem za rozwojem budownictwa mieszkaniowego w dzielnicy Jedłownik Szyb, ale nie 

za cenę wycinki "zielonych płuc" w mieście, które należy do niechlubnego grona ośrodków 

miejskich z największym zanieczyszczeniem smogiem w Polsce.  Władze samorządowe 

powinny być wyczulone na poszanowanie zasobów zielonych w mieście  przy podejmowaniu 

decyzji dot.  rozwoju infrastruktury mieszkaniowej czy innego typu inwestycji. To leży 

w interesie wszystkich mieszkańców. Udzielając wszelkich zgód na budowę i ingerencję 

w zasoby zielone powinno się nakłaniać inwestorów do zwiększenia stanu zieleni w mieście.  

Pytanie czy dzielnice Marusze, Kokoszyce czy Zawada nie mogą być wziętę pod uwagę 

w rozwoju budownictwa mieszkaniowego w związku z koniecznością zapewnienia mieszkań 

dla pracowników nowej fabryki Eko-Okna w dzielnicy Olszyny.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 
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infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Osiedle Batory wydawałoby się terenem pierwszego wyboru, ale tylko pod warunkiem nie 

ingereowania w istniejący drzewostan, czyli budowę na działkach nie zalesionych, jeżeli 

takowe w zasobach miejskich jeszcze są. Cześć działek na osiedlu Batory zakupił już 

prywatny inwestor i na nich będzie budować nowe mieszkania, pytanie czy zostanie 

zobligowany do nowych nasadzeń za wycięte drzewa pod budowę ? Tereny na 

ul. Skrzyszowskiej wydają się być mniej obciążone pod tym względem, choć wymagają 

dłuższej więcej czasu na przygotowanie infrastruktury. Tereny zielone na os. Batory wraz 

z terenami Parku Trzy Wzgórza stanowią "zieloną wyspę zieleni" w mieście i nie powinno się 

jej degradować. O rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Wodzisławiu mówi się już 

od prawie 30 lat odkąd zakończono budowę osiedla Dąbrówki, było więc dużo czasu 

na przygotowanie infrastruktury na działkach nie obciążonych "ekologicznie", a jako, 

że w tym czasie natura upomniała się o swoje i zmieniło się w sposób znaczący podejście 

społeczne do ingerencji w zasoby zieleni, to teraz władze samorządowe są zobligowane 

uwzględnić czynnik proekologicznego nacisku lokalnej społeczności w swoich decyzjach 

inwestycyjnych.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Osiedle Batory powinno się rozwijać, ale tylko pod warunkiem nie ingerowania w istniejący 

drzewostan, czyli budowę na działkach nie zalesionych, jeżeli takowe w zasobach miejskich 

jeszcze są. Jeśli nie, to należy szukać innych działek na terenie miasta pod wielorodzinne 

budownictwo mieszkaniowe.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Daniel xxx
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25. Formularz przesłano: 23 listopada 2021 r., 19:50:16

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak 

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Tak, Kokoszyce, Nowe Miasto/Turzyczka

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Osiedle Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak
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Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Remigiusz xxx

26. Formularz przesłano: 28 listopada 2021 r., 12:04:21

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak 

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Jestem za budową nowych mieszkań. Mieszkam na osiedlu 30 lecia. Nie mam preferencji 

co do dzielnicy, w której mogłyby powstać nowe mieszkania.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 
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Ten, gdzie można szybciej wybudować mieszkania.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Barbara xxx

27. Formularz przesłano: 28 listopada 2021 r., 12:07:56

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

tak 

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

nie, chyba że przy dojściu do własności dla lokatorów od początku (czynsz powiększony 

o ratę za mieszkanie)

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Tam gdzie już są bloki lub na obrzeżach miasta, tworząc nowe osiedle.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 
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Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Jeśli nie komunalne tylko wolny rynek to oba, jeśli komunalne to Skrzyszowska. PZP można 

zawsze zmienić i przeznaczyć inne tereny.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak, ale nie komunalne.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Łukasz xxx

28. Formularz przesłano: 28 listopada 2021 r., 13:27:50

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Kokoszyce. Budownictwo wielorodzinne najlepsze byłoby w sąsiedztwie osiedla Batory.
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4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Wojciech xxx

29. Formularz przesłano: 28 listopada 2021 r., 13:42:31

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Nie.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Nie.
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3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Nie.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Żaden.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Karolina xxx

30. Formularz przesłano: 28 listopada 2021 r., 13:44:19

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Nie.
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2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Nie.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Nie.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Żaden.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Krzysztof xxx
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31. Formularz przesłano: 30 listopada 2021 r., 17:23:54

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Stare Miasto

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak
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Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Iza xxx

32. Formularz przesłano: 30 listopada 2021 r., 17:25:20

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Budownictwo wielorodzinne powinno się rozwijać w centrum miasta bądź w pobliżu centrum 

tam gdzie jest gotowa infrastruktura

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 
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Osiedle Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Wojciech xxx

33. Formularz przesłano: 30 listopada 2021 r., 23:39:12

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak, uważam że nowe budownictwo mieszkaniowe jest ważnym elementem rozwoju miasta

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Oczywiście, że tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Najlepsza dzielnica to ta w której koszty inwestycji dla miasta są do przyjęcia a teren jest 

atrakcyjny dla mieszkańców

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 
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Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

osiedle Batory jest lepszym wyborem (krótszy czas realizacji inwestycji)

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

nie mam zdania, to zależy od wielu czynników

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Adam xxx

34. Formularz przesłano: 1 grudnia 2021 r., 17:02:24

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

nie 

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

nie

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Nie.
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4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

żaden

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

nie

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Andrzej K

35. Formularz przesłano: 2 grudnia 2021 r., 13:54:14

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak
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3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Nowe Miasto

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Jedłownik szyb

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Anna xxx

36. Formularz przesłano: 2 grudnia 2021 r., 14:18:00

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak
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2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Tak. Jestem z Trzech Wzgórz i myślę, że ta dzielnica i sąsiednie jak Jedłownik Szyb czy 

Radlin II są najlepsze do budowy nowych budynków mieszkalnych wielorodzinnych, 

ponieważ znajdują się tu udogodnienia typu przedszkola, szkoły, sklepy oraz w bliskiej 

perspektywie miejsca pracy w pobliskiej strefie ekonomicznej na Olszynach.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Moim zdaniem pierwszym wyborem powinna być lokalizacja na osiedlu Batory ze względu, 

że w tej okolicy jest już zabudowa budynków wielorodzinnych, w przeciwieństwie do ulicy 

Skrzyszowskiej, gdzie dominuje zabudowa jednorodzinna.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak
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Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Tomasz xxx

37. Formularz przesłano: 2 grudnia 2021 r., 21:04:34

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

tak, powinno się rozwijać

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Mieszkam w dzielnicy Jedłownik Szyb; jestem za rozwojem budownictwa wielorodzinnego. 

Uważam, że dzielnicą właściwa na rozbudowę budownictwa wielorodzinnego powinna być 

dzielnica na obrzeżach miasta z dobrą infrastrukturą drogową. A nie dzielnica już silnie 

zatłoczona ; ze z brakiem dobrych dróg wyjazdowych; oraz z miejscem pięknego terenu 

zieleni, którego mogłoby nam pozazdrościć każde miasto. Teren zielony koło Parku 

Rodzinnego powinno się troszkę uporządkować i byłoby perełką rekreacyjną dla 

mieszkańców miast.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 
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Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

W/g mnie pierwszy wybór na zabudowę wielorodzinną to - teren przy ulicy Skrzyszowskiej/ 

Dzielnica Stare Miasto/; uważam, że teren zielony między Osiedlem Batory a Parkiem 

Rodzinnym powinien być wyłączony z planów zabudowy; powinien on być przeznaczony 

na rekreację typu ścieżki rowerowe czy spacerowe podobnie jak teren koło Balatonu na 

Osiedlu Wilchwy - aktualnie Park Rodzinny jest bardzo zatłoczony a teren lasu w środku 

miasta to wielka enklawa zieleni i zdrowia - zielone płuca miasta i dzielnicy szczególnie w 

takiej bliskości hałdy jodłownickiej, która cały czas dymi... Przez ten kawałek lasu powinno 

powstać połączenie ( ścieżka czy wejście) Osiedla Jedłownik  z Parkiem Rodzinnym. Jest to 

szczególnie ważne dla mieszkańców Osiedla Jegłownik i Batory. Wybudowanie bloków  

w tym miejscu i zniszczenie tego lasku byłoby bardzo złym działaniem wręcz 

BARBARZYŃSTWEM!!!  Niejedno miasto chciałoby posiadać taki park w środku miasta.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Może mógłby powstać tylko jednego blok przy ul. Kokoszyckiej lub biurowca użyteczności 

publicznej ale wtedy powinno się zadbać o właściwą drogę; wyjazd z ulicy Górniczej już 

aktualnie jest bardzo, bardzo trudny a wręcz skandaliczny!!!; należy wspomnieć przy tej 

okazji o ul. Pszowskiej i braku przejść dla pieszych koło skrzyżowania ul. Pszowska 

i Górnicza w aspekcie dojść do szkoły Nr 4 i braku chodników po obu stronach ul. 

Pszowskiej; należny koniecznie zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców poruszających się 

po ul. Pszowskiej.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Małgorzata xxx
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38. Formularz przesłano: 3 grudnia 2021 r., 00:41:44

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Miasto jest dobrze rozwinięte pod tym kątem. Uważam, że nie.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak, należy skorzystać, jednak nic na "hurra".

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Zamieszkuję dzielnicę Jedłownik Szyb. Nie ma tutaj miejsca na budowę kolejnych bloków.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Teren 2, przy ul. Skrzyszowskiej.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Absolutnie nie, ponieważ brak miejsca na rozbudowę.
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Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Mariusz xxx

39. Formularz przesłano: 3 grudnia 2021 r., 08:43:01

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak, miasto powinno zwiększać ilość mieszkańców również poprzez budownictwo 

wielorodzinne.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak powinno skorzystać z dofinansowań, jednakże z uwagi, iż inwestycje prowadzone przez 

jednostki samorządu terytorialnego generują wyższe koszty jednostkowe (jest to zjawisko 

związane z legalnym obrotem całości środków finansowych) nie powinno się prowadzić 

takich inwestycji bez dofinansowań.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Budownictwo wielorodzinne powinno być rozwijane w obrębie już istniejących budynków 

wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.  

Zamieszkuje dzielnicę Jedłownik Szyb.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 
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Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Budynki wielorodzinne powinny powstać w dzielnicy Jedłownik Szyb.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Osiedle Batory powinno się rozwijać, jednakże budowa budynków wielorodzinnych do których

dojazd następuje poprzez budynki jednorodzinne - szeregowe jest pomysłem niezgodnym 

z ideą planowania i zagospodarowania przestrzennego. Również istniejący tam układ 

drogowy nie został przemyślany pod kątem rozwoju takiej formy budownictwa.

Osiedle Batory powinno rozwijać się w kierunku ul. Kokoszyckiej w miejscu planowanej 

budowy sądu. Miasto powinno wywrzeć na Ministerstwie Sprawiedliwości konkretne decyzje 

w tej kwestii i rozważyć o ile przeniesienie w te miejsce sądu zwiększy wpływy do budżetu 

gminy.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Marek xxx

40. Formularz przesłano: 3 grudnia 2021 r., 11:51:44

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 
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Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w 

swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Nowe miasto.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Agnieszka xxx

41. Formularz przesłano: 3 grudnia 2021 r., 13:31:14

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 
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Raczej nie - Wodzisław i tak nie stanie się metropolią, a jeśli celem jest miasto ciszy i spokoju

to budownictwo w miejscach, gdzie ta cisza i spokój jest mija się z tym celem. Komuś 

odpowiada życie w metropolii to w niej zamieszka, ten kto woli mieszkać w spokojniejszym 

miejscu wybierze mniejsze miasto jak Wodzisław i to jest jedna z głównych przyczyn dla 

których ludzie mieszkają tutaj z wyboru. Odnoszę wrażenie, że rozwój budownictwa 

wielomieszkaniowego z wizją miasta spokoju jest drogą, która nie zachęci ani jednych, ani 

drugich.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Owszem, ale nie za wszelką cenę

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Nie, zamieszkuję w dzielnicy Jedłownik Szyb. Pozostałe powierzchnie po KWK 1 maja

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Teren przy ulicy Skrzyszowskiej. W długoterminowym planie uważam to za korzystniejsze 

rozwiązanie, ponieważ teren przy os. Batory można zagospodarować na rzecz Parku Trzy 

Wzgórza. Wystarczy wybrać się na spacer w pogodne niedzielne popołudnie i główne ścieżki 
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często są wręcz zatłoczone - uzasadnia to sens jego rozwoju. Są osoby spacerujące po 

"dzikiej" części gdzie mają powstać budynki, więc paradoksalnie nie robiąc nic z tym 

miejscem służy ono jakiejś części mieszkańców. Wiemy też jaki jest efekt "betonowych 

dżungli" w lato, kiedy się nagrzewają i jak długo po zachodzie słońca oddają ciepło, a zieleń 

ogranicza te efekty. Nie rozumiem argumentu odnośnie czasu rozpoczęcia budowy. Jakimś 

argumentem byłoby jeśli od tego zależałoby pozyskanie dodatkowych funduszy. Argumentem

może być powstanie fabryki Eko-Okna jednak uzależnianie tak istotnej sprawy dla 

mieszkańców od jednego przedsiębiorstwa jest wątpliwe, szczególnie, że i tak wielu 

pracowników fabryki w Raciborzu mieszka w Wodzisławiu i też wielu przypuszczam będzie 

chciało pracować na miejscu. Potencjalne korzyści opierają się głównie na 

założeniach/przypuszczeniach. Las wyciąć można tylko raz (tyle wspomina się o skutkach dla

środowiska wycinek lasów), decyzja o budowie osiedla w tym miejscu wiąże się również ze 

skutkami społecznymi. W tym miejscu należałoby odpowiedzieć sobie na pytanie - czy 

priorytetem są mieszkańcy, którzy spędzili tutaj większość życia i zostawiają pieniądze 

w podatkach, zakupach, czy jednak ludzie z zewnątrz, których zakład pracy będzie jedyną 

więzią z tym miastem

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Nie - osiedle Batory powstało z ideą mieszkań jednorodzinnych i wydaje się wręcz 

absurdalne budownictwo wielorodzinne w tym miejscu. Nie po to ktoś zamieszkuje na takim 

osiedlu, by za kilka lat ostatecznie mieszkać na osiedlu o zabudowie wielorodzinnej

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Sebastian xxx

42. Formularz przesłano: 3 grudnia 2021 r., 13:50:59

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

64



2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Tak jestem za, dzielnica nowe miasto, tam gdzie jest to możliwe budownictwo mieszkalne

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Dzielnica Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Cyprian xxx
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43. Formularz przesłano: 3 grudnia 2021 r., 20:11:29

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych 

na budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Tak, jestem za rozwojem budownictwa mieszkaniowego. Bardziej na zasadach TBS 

niż mieszkań komunalnych, do których wszyscy mieszkańcy się dokładają. Zamieszkuję 

w dzielnicy Nowe Miasto. Najkorzystniejsze pod względem infrastruktury jest teren przy 

Osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb).

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 

jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Osiedle Batory (dzielnica Jedłownik Szyb)
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5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Tak, zdecydowanie.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Wiesława xxx

44. Formularz przesłano: 3 grudnia 2021 r., 22:59:00

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne? 

Uważam, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo mieszkaniowe 

wielorodzinne.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na 

budowę nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem 

powinniśmy z nich korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów 

mieszkaniowych? 

Moim zdaniem powinniśmy skorzystać z wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego 

w swojej dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która 

dzielnica Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków 

mieszkalnych wielorodzinnych? 

Jestem za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w mojej dzielnicy. 

Zamieszkuje w dzielnicy Jedłownik Szyb. Moim zdaniem najlepsza do budowy nowych 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych jest dzielnica posiadająca tereny mało zalesione.

4)  Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach 

posiada obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami 

powstać nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony 
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jest na osiedlu Batory (dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany 

infrastrukturalnie do budowy (budowa może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). 

Drugi teren ulokowany jest przy ulicy Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten 

teren wymaga regulacji własności działek drogowych oraz uzbrojenia pod budowę 

(budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie co najmniej kilku lat). Który 

z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru jako teren budowy 

nowych budynków wielorodzinnych? 

Dla mnie terenem pierwszego wyboru jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych 

byłby teren położony na osiedlu Batory.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne 

budynki mieszkalne wielorodzinne? 

Uważam, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki mieszkalne 

wielorodzinne.

Imię i nazwisko osoby przekazującej opinię bądź nazwa organizacji przekazującej 

opinię i dane osób upoważnionych do reprezentowania 

Maciej xxx

b) formularze złożone podczas spotkań w dzielnicach (dwa podczas spotkania w dzielnicy 

Jedłownik Szyb, dwa w dzielnicy Kokoszyce, dwa w dzielnicy Nowe Miasto, jeden w dzielnicy 

Trzy Wzgórza):

 1.

Wodzisław Śląski, dnia 16.11.2021 roku

Formularz konsultacyjny społecznych, których przedmiotem jest rozwój miasta 

poprzez nowe mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne 
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Od 16 listopada do 3 grudnia 2021 roku w mieście Wodzisławiu Śląskim odbywają się 

konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe 

budownictwo wielorodzinne. Zapraszamy do składania opinii m.in. poprzez ten formularz 

internetowy. Więcej informacji o konsultacjach i ich przedmiocie a także zarządzenie 

prezydenta można znaleźć w artykule na stronie internetowej miasta: https://wodzislaw-

slaski.pl/budownictwo-mieszkaniowe-wyraz-opinie. 

Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji: 

https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/23850110. 

I. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji powinny zawierać odpowiedzi na poniższe pytania.

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak 

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Tak, aczkolwiek ekologia w parze z ekonomią.   

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Jedłownik – tereny pokopalniane, ul. Olszyny (strefa ekonomiczna) 

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie
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co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

Zdecydowanie ul. Skrzyszowska

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Nie!

II. Dane uczestnika konsultacji społecznych, tj. imię i nazwisko osoby przekazującej opinię 

bądź nazwę organizacji przekazującej opinię i dane osób upoważnionych do 

reprezentowania.

Xxx

2. 

Wodzisław Śląski, dnia 16.11.2021 roku

Formularz konsultacyjny społecznych, których przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe 

mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne 

Od 16 listopada do 3 grudnia 2021 roku w mieście Wodzisławiu Śląskim odbywają się 

konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe 

budownictwo wielorodzinne. Zapraszamy do składania opinii m.in. poprzez ten formularz 

internetowy. Więcej informacji o konsultacjach i ich przedmiocie a także zarządzenie 

prezydenta można znaleźć w artykule na stronie internetowej miasta: https://wodzislaw-

slaski.pl/budownictwo-mieszkaniowe-wyraz-opinie. 

Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji: 

https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/23850110. 

I. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji powinny zawierać odpowiedzi na poniższe pytania.
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1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak powinno

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Dzielnica Jedłownik Szyb

Tak jestem ale nie w lokalizacji wskazanej jako osiedle Batory

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie

co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

Ani jeden z terenów 

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Nie
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II. Dane uczestnika konsultacji społecznych, tj. imię i nazwisko osoby przekazującej opinię 

bądź nazwę organizacji przekazującej opinię i dane osób upoważnionych do 

reprezentowania.

xxx Leszek

3. 

Wodzisław Śląski, dnia 18.11.2021 roku

Formularz konsultacyjny społecznych, których przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe 

mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne 

Od 16 listopada do 3 grudnia 2021 roku w mieście Wodzisławiu Śląskim odbywają się 

konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe 

budownictwo wielorodzinne. Zapraszamy do składania opinii m.in. poprzez ten formularz 

internetowy. Więcej informacji o konsultacjach i ich przedmiocie a także zarządzenie 

prezydenta można znaleźć w artykule na stronie internetowej miasta: https://wodzislaw-

slaski.pl/budownictwo-mieszkaniowe-wyraz-opinie. 

Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji: 

https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/23850110. 

I. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji powinny zawierać odpowiedzi na poniższe pytania.

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak 

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Tak   
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3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Tak – Kokoszyce

Najlepsza dzielnica – Wodzisław

Batory

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie

co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Tak

II. Dane uczestnika konsultacji społecznych, tj. imię i nazwisko osoby przekazującej opinię 

bądź nazwę organizacji przekazującej opinię i dane osób upoważnionych do 

reprezentowania.

Ewa xxx
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4.

Wodzisław Śląski, dnia 19.11.2021 roku

Formularz konsultacyjny społecznych, których przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe 

mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne 

Od 16 listopada do 3 grudnia 2021 roku w mieście Wodzisławiu Śląskim odbywają się 

konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe 

budownictwo wielorodzinne. Zapraszamy do składania opinii m.in. poprzez ten formularz 

internetowy. Więcej informacji o konsultacjach i ich przedmiocie a także zarządzenie 

prezydenta można znaleźć w artykule na stronie internetowej miasta: https://wodzislaw-

slaski.pl/budownictwo-mieszkaniowe-wyraz-opinie. 

Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji: 

https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/23850110. 

I. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji powinny zawierać odpowiedzi na poniższe pytania.

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Tak   

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Obrzeża Miasta Wodzisławia
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ul. Batory

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie

co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

xxx

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Tak

II. Dane uczestnika konsultacji społecznych, tj. imię i nazwisko osoby przekazującej opinię 

bądź nazwę organizacji przekazującej opinię i dane osób upoważnionych do 

reprezentowania.

Kazimierz xxx

5.

Wodzisław Śląski, dnia 22.11.2021 roku

Formularz konsultacyjny społecznych, których przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe 

mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne 

Od 16 listopada do 3 grudnia 2021 roku w mieście Wodzisławiu Śląskim odbywają się 

konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe 

budownictwo wielorodzinne. Zapraszamy do składania opinii m.in. poprzez ten formularz 

internetowy. Więcej informacji o konsultacjach i ich przedmiocie a także zarządzenie 
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prezydenta można znaleźć w artykule na stronie internetowej miasta: https://wodzislaw-

slaski.pl/budownictwo-mieszkaniowe-wyraz-opinie. 

Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji: 

https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/23850110. 

I. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji powinny zawierać odpowiedzi na poniższe pytania.

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak, uważam, że miasto powinno rozwijać się poprzez budownictwo mieszkaniowe 

wielorodzinne.

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Tak, jak najbardziej miasto powinno skorzystać ze środków rządowych na budowę nowych 

mieszkań.

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Zamieszkuje dzielnice Nowe Miasto. Uważam, że lokalizacja nowo powstałych mieszkań 

na Osiedlu Batory jest najlepszą lokalizacją. 

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie
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co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

Osiedle Batory

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Tak, jeśli czas pokaże, że jest na to popyt, to jak najbardziej. 

II. Dane uczestnika konsultacji społecznych, tj. imię i nazwisko osoby przekazującej opinię 

bądź nazwę organizacji przekazującej opinię i dane osób upoważnionych do 

reprezentowania.

Xxxx

6. 

Wodzisław Śląski, dnia 22.11.2021 roku

Formularz konsultacyjny społecznych, których przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe 

mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne 

Od 16 listopada do 3 grudnia 2021 roku w mieście Wodzisławiu Śląskim odbywają się 

konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe 

budownictwo wielorodzinne. Zapraszamy do składania opinii m.in. poprzez ten formularz 

internetowy. Więcej informacji o konsultacjach i ich przedmiocie a także zarządzenie 

prezydenta można znaleźć w artykule na stronie internetowej miasta: https://wodzislaw-

slaski.pl/budownictwo-mieszkaniowe-wyraz-opinie. 

Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji: 

https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/23850110. 

I. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji powinny zawierać odpowiedzi na poniższe pytania.
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1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Tak

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Tak. Nowe Miasto

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie

co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

Jedłownik Szyb

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Tak

II. Dane uczestnika konsultacji społecznych, tj. imię i nazwisko osoby przekazującej opinię 

bądź nazwę organizacji przekazującej opinię i dane osób upoważnionych do 

reprezentowania.
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xxx Rafał

7. 

Wodzisław Śląski, dnia 24.11.2021 roku

Formularz konsultacyjny społecznych, których przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe 

mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne 

Od 16 listopada do 3 grudnia 2021 roku w mieście Wodzisławiu Śląskim odbywają się 

konsultacje społeczne. Ich przedmiotem jest rozwój miasta poprzez nowe mieszkaniowe 

budownictwo wielorodzinne. Zapraszamy do składania opinii m.in. poprzez ten formularz 

internetowy. Więcej informacji o konsultacjach i ich przedmiocie a także zarządzenie 

prezydenta można znaleźć w artykule na stronie internetowej miasta: https://wodzislaw-

slaski.pl/budownictwo-mieszkaniowe-wyraz-opinie. 

Zarządzenie prezydenta miasta w sprawie przeprowadzenia konsultacji: 

https://bip.wodzislaw-slaski.pl/bipkod/23850110. 

I. Opinie dotyczące przedmiotu konsultacji powinny zawierać odpowiedzi na poniższe pytania.

1) Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Uważam, że miasto powinno się rozwijać również poprzez nowe budownictwo wielorodzinne. 

2) Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Zawsze powinno się korzystać z możliwości dofinansowania.  

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 
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Uważam, że wielolokalówka powinna być budowana w dzielnicach gdzie jest już ona jest: 

Trzy Wzgórza, Nowe Miasto, przede wszystkim w tych dzielnicach. 

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie

co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

Trzy Wzgórza.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Tak uważam

II. Dane uczestnika konsultacji społecznych, tj. imię i nazwisko osoby przekazującej opinię 

bądź nazwę organizacji przekazującej opinię i dane osób upoważnionych do 

reprezentowania.

Barbara xxx

c) opinie przesłane drogą elektroniczną (adresowane do Biura Obsługi Klienta)

1.

Data wpływu: 18.11.2021 r.

1. Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak. Uważam, że miasto powinno rozwijać budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe
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2. Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Tak. Miasto powinno podjąć się budowy.  

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Mieszkam w dzielnicy Trzy Wzgórza. Świetnie gdyby była ona połączona obszarem zwartej 

budowy z Jedłownikiem Szyb w okolicy SP28 i ul. Mieszka z zachowaniem zielonego 

wąwozu przylegającego od okolicy Strzelnicy do ul. Kokoszyckiej. Najlepszą dzielnicą 

do budowy mieszkań wielorodzinnych jest obszar tzw. Osiedla Batory w dzielnicy Jedłownik 

Szyb.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie

co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

Pierwszym wyborem powinien być obszar osiedla Batory.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Tak. Uważam, że powinny tam powstać budynki wielorodzinnego, aby zwiększyć liczbę 

mieszkańców i mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. 

Piotr xxx, Wodzisław Śląski, ul. Przemysława
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2.

Data wpływu: 24.11.2021 r.

1. Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak. Uważam, że miasto powinno rozwijać budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe

2. Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Tak. Miasto powinno podjąć się budowy.  

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Mieszkam w dzielnicy Trzy Wzgórza. Świetnie gdyby była ona połączona obszarem zwartej 

budowy z Jedłownikiem Szyb w okolicy SP28 i ul. Mieszka z zachowaniem zielonego 

wąwozu przylegającego od okolicy Strzelnicy do ul. Kokoszyckiej. Najlepszą dzielnicą 

do budowy mieszkań wielorodzinnych jest obszar tzw. Osiedla Batory w dzielnicy Jedłownik 

Szyb.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie

co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

Pierwszym wyborem powinien być obszar osiedla Batory.

82



5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Tak. Uważam, że powinny tam powstać budynki wielorodzinnego, aby zwiększyć liczbę 

mieszkańców i mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. 

Krystyna xxx, Wodzisław Śląski, ul. Przemysława

3.

Data wpływu: 24.11.2021 r.

1. Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak. Uważam, że miasto powinno rozwijać budownictwo wielorodzinne mieszkaniowe

2. Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 

Tak. Miasto powinno podjąć się budowy.  

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Mieszkam w dzielnicy Trzy Wzgórza. Świetnie gdyby była ona połączona obszarem zwartej 

budowy z Jedłownikiem Szyb w okolicy SP28 i ul. Mieszka z zachowaniem zielonego 

wąwozu przylegającego od okolicy Strzelnicy do ul. Kokoszyckiej. Najlepszą dzielnicą 

do budowy mieszkań wielorodzinnych jest obszar tzw. Osiedla Batory w dzielnicy Jedłownik 

Szyb.

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 
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może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie

co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 

Pierwszym wyborem powinien być obszar osiedla Batory.

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

Tak. Uważam, że powinny tam powstać budynki wielorodzinnego, aby zwiększyć liczbę 

mieszkańców i mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. 

Karol xxx, Wodzisław Śląski, ul. Przemysława

4.

Data wpływu: 27.11.2021 r.

Jako mieszkaniec Miasta Wodzisław Śląski ja niżej podpisany również włączam się 

w obecnie prowadzone społeczne dotyczące Wielorodzinnego Budownictwa Mieszkaniowego

w naszym MIEŚCIE i w niniejszym e-mailu na wskazany przez MIASTO WODZISŁAW adres 

poczty elektronicznej wysyłam moje odpowiedzi na te pytania konsultacyjne, przez 

PREZYDENTA MIASTA wcześniej ustalone. 

1. Czy uważa Pan/Pani, że miasto powinno się rozwijać także poprzez nowe budownictwo 

mieszkaniowe wielorodzinne? 

Tak, ale poprzez takie budownictwo, które wyraźnie oparte będzie o zasady, jakie wskazuje 

się w programie MIESZKANIE PLUS, czyli będzie to mieszkanie dla Osób mających brak 

prawa własności/współwłasności do mieszkania czy domu, brak prawa do lokalu 

spółdzielczego, ale co równie ważne, mających zdolność czynszową. 

2. Miasto ma obecnie możliwość zdobycia wielomilionowych środków rządowych na budowę 

nowych mieszkań w Wodzisławiu Śląskim. Czy Pana/Pani zdaniem powinniśmy z nich 

korzystać i podjąć się budowy nowych miejskich zasobów mieszkaniowych? 
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Tak i to koniecznie!

3) Czy jest Pan/Pani za rozwojem budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego w swojej 

dzielnicy? Proszę wskazać, w której dzielnicy Pan/Pani zamieszkuje. Która dzielnica 

Pana/Pani zdaniem jest najlepsza do budowy nowych budynków mieszkalnych 

wielorodzinnych? 

Tak jestem za tym, by i w tej mojej Dzielnicy takie budownictwo powstawało, a nadmienię, 

że od dziecka mieszkam w Dzielnicy Jedłownik, Turzyczka, Karkoszka. Uważam, że na takie 

Wielorodzinnego Budownictwo mieszkaniowe, ale o odpowiednio dopasowanej i do 

właściwego terenu przystosowanej architekturze, moim zdaniem najlepsze są tereny tych 

Dzielnic, które bezpośrednio stanowią nie zagospodarowane jeszcze obrzeże Centrum 

naszego Miasta. 

Na powyższe wskazując, na takie właśnie wielorodzinne budownictwo mieszkaniowe 

przeznaczyć proponuję tereny leżące pomiędzy moją Dzielnicą, a Dzielnicą Stare Miasto, 

czyli na rozległe i od wielu już lat nie użytkowane i coraz bardziej zarastające łąki leżące 

za pasem zabudowań po zachodniej stronie ul. Rzecznej, przy czym do tego akurat terenu 

już teraz dogodnie dojechać można ul. Łąkową, także od strony ul. Czyżowickiej, poprzez 

krótką, kamieniem utwardzoną drogę oraz istniejący już tam most na rzece Leśnica, a także 

od ul. Bogumińskiej, skręcając tuż za dawną stacją benzynową „Klocikiewicz” w boczną, 

od wielu już lat tam istniejącą, solidnie okrawężnikowaną i już wyasfaltowaną drogę, 

prowadzącą wzdłuż torów kolejowych do Turzyczki, która na razie nie ma żadnej nazwy, 

i która od wielu już lat w końcowym biegu nadal nie może doczekać się około 200-metrowego

asfaltowego połączenia z ul. Poprzeczną. Przy tej okazji pragnę też zaznaczyć, iż ten akurat 

(nadal nie dokończony) ciąg komunikacyjny z Turzyczki do Centrum Miasta jest już bardzo 

długo oczekiwany przez tamtejsze, lokalne środowisko Mieszkańców naszego MIASTA 

i pomimo wielu obietnic składanych przez zarówno poprzednich, jak i obecnego Prezydenta 

Miasta, ta akurat sprawa do dnia dzisiejszego nie doczekała się pozytywnego rozwiązania!!! 

Wracając do tego obecnie przeze mnie wskazywanego pod budownictwo mieszkaniowe 

terenu nadmieniam, że jest to co najmiej kilku, a może i nawet kilkunasto hektarowych teren 

od wielu już lar „zapuszczonych” łąk, które od północy w sposób naturalny ograniczone 

są rzeką Leśnica oraz głównym ciągiem rur kanalizacyjnych prowadzących z Centrum Miasta
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do oczyszczalni ścieków „Wodzisław-Karkoszka”, od strony południowej ten teren 

ograniczony jest ul. Bogumińską i ową asfaltową drogą prowadzącą wzdłuż torów kolejowych

linii Wodzisław-Chałupki (w kierunku Turzyczki), zaś od zachodu ten teren zamyka 

„wypłaszczona” grobla oraz taki niewielki, ale od niepamiętnych już lat zabagniony stawek 

i rozrastający się wokół niego zagajnik, który to teren starsi mieszkańcy turzyczki, także ich 

nieżyjący już Rodzice i Dziadkowie, zawsze nazywali „Styrżą”, przy okazji snując też taką 

miejscową legendę, jakoby to w tej „Styrżył” i tamtejszym małym, ale zabagnionym stawku: 

„Downo, downo temu, bo przed wieloma latami i wieloma wiekami, w okolicach tej Styrży 

i w tym małym bagnistym stawku, pod ziemia zapod se stojący tam wtedy wodny młyn 

i to razem ze młodą i pjykną, ale niestety sromotnie złą Marynarzową, a stało se to wszystko 

w tym czasie, kiedy właścicielką tego wodnego młyna stała se tam sromotnie zło 

Marynarzowo, kiero w te okolice nie wiadomo skąd se przyszwendawszy na pobliskich, 

ale po drugiej stronie Turzyczki położonych „Stofkach”,a na tamtejszej, jeszcze w połowie 

zeszłego wieku istniejącej opuścieł, spotkała miejscego, bardzo urodziwego i fest dla 

miejscowych Ludzi dobrego Utoplca, kiery w tych wielkich, bo aż do Turzy rozlotych stawach 

se ze swoimi malutkimi i mocno rozbrykanymi Utopckami mjyszkową, a trzeba też Wom 

wiedzieć, że do czasu spotkania z tą wspaniałą już sromotnie złą Marynarzową, kiero 

w głowie jednak tak mocno mu pomjyszała, to tyn pjykny i młody Utoplec przez prawie 

wszystkich ówczesnych Gospodarzy z Turzyczki, z Glinoka i ze Karkoszki za bardzo dobrego 

i gospodarnego Pana owych wodnych włości uważany był”. 

4) Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasto w swych zasobach posiada 

obecnie dwa tereny, na których może zgodnie z obowiązującymi przepisami powstać nowe 

budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne. Pierwszy teren położony jest na osiedlu Batory 

(dzielnica Jedłownik Szyb). Jest to teren przygotowany infrastrukturalnie do budowy (budowa 

może rozpocząć się w perspektywie miesięcy). Drugi teren ulokowany jest przy ulicy 

Skrzyszowskiej (dzielnica Stare Miasto). Ten teren wymaga regulacji własności działek 

drogowych oraz uzbrojenia pod budowę (budowa będzie mogła się rozpocząć w perspektywie

co najmniej kilku lat). Który z tych terenów byłby dla Pana/Pani terenem pierwszego wyboru 

jako teren budowy nowych budynków wielorodzinnych? 
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Na pewno nie ten zalesiony i zielony teren pomiędzy Osiedlem Batory, a Osiedlem XXX-lecia 

i tzw. Trzema Wzgórzami!!!

Wydaje mi się również, że ten drugi teren przez Miasto wskazywany niczym nie różni się 

od terenu obecnie przeze mnie wskazywanego, a jego walory pod takie wielorodzinne 

budownictwo są nieatrakcyjne. 

5) Czy uważa Pan/Pani, że powstałe osiedle Batory powinno się rozwijać o kolejne budynki 

mieszkalne wielorodzinne?

NIE, stanowczo NIE, gdyż Centrum tego naszego Miasta, a te tereny to jednak Centrum, 

musi mieć więcej naturalnej zieleni! 

V. Informacja o sposobie ustosunkowania się prezydenta miasta do opinii 

mieszkańców

Konsultacje z mieszkańcami Wodzisławia Śląskiego ws. rozwoju miasta poprzez nowe 

mieszkaniowe budownictwo wielorodzinne były kolejnym po 2. wodzisławskiej debacie 

społecznej, która odbyła się 28 października w Wodzisławskim Centrum Kultury, krokiem 

w tym obszarze. Otrzymane wyniki wskazują, że lokalna społeczność jest zainteresowana 

działaniami miasta. Zebrane opinie i sugestie pozwoliły nam lepiej poznać oczekiwania 

wodzisławian w kwestii budownictwa nowych miejskich zasobów mieszkaniowych. Wyniki, 

a więc głos samych mieszkańców, posłużą w kolejnych etapach prac nad rozwojem miasta 

w tym zakresie. 

  Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego

Mieczysław Kieca
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