
Katowice , 2015.02. 09 

Mieszkańcy osiedli Piotrowie , Ochojc,a. 

WG rozdzielnika 

Szanowni Państwo 

W związku z intensywnymi działaniami deyelloperów wkraczaj ącymi na tereny 
leśne w obrębie nadleśnictwa Katowice dzielnic Piotrowice , Ochojec 
Kostuchna , maj ąc na uwadze , że artykuł  74 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej nakłada na władze publiczne obowiązek ochrony środowiska oraz 
wspierania działań  obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska , 
oraz to że Ustawa Zasadnicza gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do 
informacji o stanie i ochronie środowiska zwracamy si ę  z prośbą  o wnikliwe 
rozpoznanie rozpoczętych prac nad budową  drogi łączącej ul. Bażantów z ul. 
Szarych szeregów przez kompleks le śny w bliskości rezerwatu „Ochojec" oraz 
cennych siedlisk flory i fauny  .  Warto zauważyć  ,  że obecnie plany 
budownictwa osiedlowego wkraczaj ą  również  na wyjątkowo bogaty 
przyrodniczo obszar łąki śródleśnej w okolicy nowobudowanego osiedla firmy 
Murapol przy ul. Bażantów  .  Szczególnie warto zwróci ć  uwagę  na 
występowanie na tym terenie żmiji zygzakowatej  ,  która bytuje na tych terenach 
ze względu na obfitość  pożywienia w postaci licznego występowania drobnych 
gryzoni iinnych ssaków ryj ących  .  Niejednokrotnie żmije widziane były na tym 
terenie przez mieszkańców pobliskich osiedli  .  Na szczególną  uwagę  zasługuje 
istniejąca w Obrębie Murcki chroniona strefa miejsca rozrodu i regularnego  
przebywania bociana czarnego powo łana Zarządzeniem Wojewody 
Katowickiego z dnia 13 listopada 2003 roku (Zn. spr. ŚR.V1I.8/6631-  
zw/strefy/06/03). Łączna powierzchnia w/w ostoi wynosi 56,89 ha.  
Zwiększenie hałasu w tym rejonie na pewno nie będzie sprzyjało zachowaniu 
tego ściśle chronionego gatunku ptaka. 

Prowadzenie drogi poprzez kompleksy le śne , podczas  gdy  istnieje alternatywa 
modernizacji i rozbudowy istniejącej drogi łączącej osiedle „Bażantowo" z ul. 
Szarych Szeregów ulic ą  Wandy Jordan-Łowińskiej lub ul. Józefa Solika czy 
wreszcie połączenie bezpośrednio ul. Bażantów z ul. Wieżową  jest warte 
ponownego rozpatrzenia i wzi ęcia pod uwagę  głosu protestuj ących 
mieszkańców . Wycinanie lasów , których w Katowicach  za  dużo nie ma , 
niszczenie cennych siedlisk ptaków , p łazów , chronionych prawem mrowisk , 
gadów czy wreszcie dokarmianych przez le śników saren  i  dzików wymaga 
interwencji instytucji powo łanych do ochrony dziedzictwa przyrody , które 
nam jeszcze pozostało choć  w szczątkowej formie na tym terenie  .  Prosimy 
zatem o podj ęcie działań  interwencyjnych hamujących plany i ponownego 



e:~  ~vi. 	 n11111~1~14 alrga  ~Ol!" 
OKAW,IIC A  (»WARU  POO 1.1,A 	BUOIWff OR001  ŁĄCZĄCĄ  REJO«  UL  (1A 

UL  $ZMŁŚ 4  ZŁMŁUOW  W KATOWICA.C1 

rozpatrzenia zarówno budowy drogi przez las jak i nowego osiedla na terenie 
stanowiącym unikalne miejsce wypoczynku. 

Projekt nowej drogi w Kostuchnie (Fot. UM Katowice) przedstawia fotografia 

Katowicki Urząd Miasta planuje budowę  nowej zbiorczej drogi na granicy 
Piotrowie i Kostuchny. Trasa ma by ć  gotowa wg doniesień  prasowych w 2017 
roku  .  Poproszono mieszkańców o opinię  w sprawie planu budowy drogi. 
Podkreś la si ę , że jest potrzebna, by u łatwi ć  jazdę  samochodem w tej cz ęści 
Katowic oraz stworzy ć  warunki dla budowy kolejnych mieszkań . Zwraca si ę  też  
uwagę , że przy okazji powstanie trasa rowerowa. 

Inwestycji nie ma jednak na li ście z tzw. "Mandatu negocjacyjnego 
województwa ś ląskiego", który został  przesłany do resortu infrastruktury i 
rozwoju. Tymczasem z planów wynika, ze trasa pomi ędzy ul. Bażantów i 
Szarych Szeregów b ędzie miała siedem metrów szeroko ści, a jej charakter 
okre ślono jako drogę  zbiorczą . 
Do 2015 roku ma być  gotowa dokumentacja projektowa drogi. Sama budowa 
ma trwać  w latach 2016-2017. 
Urząd Miasta, informuj ąc o inwestycji, powo łał  się  na "Studium rozwoju 



miasta". Wynika z niego także, że do 2011 roku pomi ędzy pętlą  tramwajową  w 
Brynowie a osiedlem Odrodzenia miała powstać  nowa linia tramwajowa o 
długości 8 kilometrów. Tak si ę  jednak do tej pory nie stało, 

Prosimy o rozpatrzenie naszej pro śby o zmianę  trasy drogi orz wzi ęcie pod 

uwagę  cennego dla mieszkańców dobra jakim jest kompleks leśny w 

omawianym obrębie wraz z unikalną  florą  i fauną  pozwalaj ącą  cieszyć  się  
walorami przyrodniczymi tej części Katowic. 

Załącznik : podpisy mieszka ńców występujących z petycj ą . 

Podpisani wyrazili zgod ę  na przetwarzanie danych osobowych do łączonych do pisma zgodnie z 

ustawą  z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr  133 poz.  883 

Otrzymują  : o  ----. 
1. Rada Miasta Katowice KOMISJA INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA 

Urząd Miasta Katowice ul. M łyńska 4 

2. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Ś ląska 

ul. św. Huberta 35, 40-543 Katowice 

3. Regionalna Dyrekcja Lasów Pa ństwowych w Katowicach 

ul. św. Huberta 43/46, 40-543 Katowice 

4. Wojewódzki Konserwator Przyrody 

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice 

5. Górnoś ląskie Ko ło Ornitologiczne - Katowickie Ko ło Sekcji Ornitologicznej Polskiego 

Towarzystwa Zoologicznego 

pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom 

6. Liga Ochrony Przyrody - Zarząd Okręgu w Katowicach 

ul. Bratków 4,40-045 Katowice 

7. Wojewódzki Fundusz Ochrony Ś rodowiska i Gospodarki Wodnej  w  Katowicach 

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 

8. Polskie Towarzystwo Przyjació ł  Przyrody pro Natura - Ko ło Górno ś ląskie 

pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom 

9. Pracowania na rzecz Wszystkich Istot 

ul. Jasna 17, 43-360 Bystra 

10. Dziennik Zachodni Media Centrum, 

ul. Baczyńskiego 25a, 41-203 Sosnowiec 
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