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Zielony Budżet miasta Katowice jest formą konsultacji społecz-

nych mających na celu zdiagnozowanie potrzeb mieszkańców           

w zakresie szeroko pojętej ekologii i ochrony środowiska, a na-

stępnie realizację zadań publicznych. Oznacza to, że jeśli jesteś 

mieszkańcem Katowic i masz pomysł, który przyczyni się do po-

prawy środowiska naturalnego na terenie miasta, możesz zgłosić 

swój wniosek do I edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice. Na 

realizację projektów w ramach Zielonego Budżetu mieszkańcy 

będą mieli 5 mln złotych.

zazielenienie przestrzeni publicznej;

systemowa rewitalizacja skwerów i parków;

tworzenie łąk kwietnych;

tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej 
retencji na terenach skwerów i parków miejskich;

projekty związane z systemowymi programami       
dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, zajęcia                    
edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu);

warsztaty i działania edukacyjne w zakresie               
ekologii i ochrony przyrody.

Podobnie jak w przypadku Budżetu Obywatelskiego, kwota ta 

rozdzielona została między 22 jednostki pomocnicze miasta, a jej 

część przeznaczono również na pulę projektów ogólnomiejskich. 

Pamiętaj, że projekt o charakterze lokalnym to taki, który dotyczy 

tylko jednej jednostki pomocniczej. Jeśli natomiast z Twojego po-

mysłu skorzystają mieszkańcy więcej niż jednej dzielnicy, możesz 

zgłosić projekt, który będzie miał charakter ogólnomiejski. 

Pamiętaj, że zgłoszone przez 

Ciebie zadanie musi być 

zlokalizowane na terenie  

stanowiącym własność miasta 

Katowice lub Skarbu Państwa 

będącym w użytkowaniu 

wieczystym miasta Katowice!

WAŻNEW ramach tej procedury możesz 
zgłosić zadnia takie jak:
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II etap weryfikacji
do 14 sierpnia 2020 r.

   
W przypadku zgłaszania projektu do Zielonego Budżetu,

nie potrzebujesz żadnych oświadczeń ani listy podpisów 

mieszkańców popierających projekt!

do 29 września 2020 r.

Zgłaszanie projektów zadań do Zielonego Budżetu 
od 1 kwietnia do 14 maja 2020 r.

I etap weryfikacji  
do 1 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie wyników I etapu weryfikacji
do 15 czerwca 2020 r.

Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji
do 24 sierpnia 2020 r.

Etap pracy Zespołu Oceniającego
do 18 września 2020 r.

Ogłoszenie wyników pracy Zespołu 
Oceniającego oraz informacji o wyborze 
zadań do realizacji
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Przy  wyborze sposobu złożenia 
formularza za pomocą Elektronicznej 
Skrzynki Podawczej Urzędu Miasta 
Katowice SEKAP musisz podpisać 
dokumenty kwalifikowanym 
podpisem  elektronicznym albo 
darmowym profilem zaufanym. 
Jeżeli nie jesteś posiadaczem profilu 
zaufanego, a chciałbyś  skorzystać 
z tej formy, bezpiecznie załóż profil 
zaufany korzystając z bankowości 
elektronicznej. Taką możliwość dają 
największe banki: Alior Bank, iPKO, 
Inteligo, Santander, Bank Pekao, 
mBank, ING, Envelo, Millennium.    
Ich lista znajduje się na stronie 
www.pz.gov.pl. Profil zaufany 
ePUAP możesz wykorzystać przy 
innych okazjach w ramach załatwiania   
urzędowych spraw. Korzystanie z tej 

formy dotyczy osób pełnoletnich.

WAŻNE

Pocztą tradycyjną na adres                      
Wydział Komunikacji Społecznej 
Urząd Miasta Katowice, Rynek 13,       
40-003 Katowice

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy                  
w dniach od 1 kwietnia do 14 maja 2020 roku 
złożyć drogą elektroniczną poprzez: 
Elektroniczną Skrzynkę Podawczą 
Urzędu Miasta Katowice

Wiadomość e-mail na adres:                                  
zielonybudzet@katowice.eu
 

Gdy tylko wypełnione formularze trafią do Urzędu 

podlegają rejestracji i weryfikacji. Weryfikacja formalna 

dotyczy poprawności i kompletności wypełnienia 

formularza. Kolejny etap weryfikacji odbywa się już                  

w wydziale lub instytucji miejskiej, w których realizowane 

są zadania o określonym charakterze. To właśnie na tym 

etapie sprawdzone zostaną elementy składowe, które 

zadecydują czy projekt spełnia warunki umożliwiające 

realizację. Ogłoszenie wyników II etapu weryfikacji 

odbędzie się do 24 sierpnia br.

Następnie wszystkie pozytywnie zweryfikowane wnioski 

zostają przekazane do Zespołu Oceniającego, którego 

zadaniem jest wskazanie do realizacji tych projektów 

mieszkańców, które w najwyższym stopniu wpisują 

się w założenia Zielonego Budżetu miasta Katowice                                 

i charakteryzują się największym wpływem na poprawę 

środowiska naturalnego na terenie miasta. Wyniki 

konsultacji społecznych w postaci listy zadań wybranych 

do realizacji w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice 

poznamy do 29 września 2020 r.

w formie załącznika do wiadomości

W przypadku przesłania dokumentów drogą elektroniczną wniosek wraz        
z załącznikami nie może przekraczać pojemności 10 MB, a każdy pojedynczy 
wniosek powinien zostać zgłoszony osobno (jeżeli chcesz zgłosić kilka 
wniosków drogą e-mailową, to każdy z nich wraz z załącznikami musi 
być wysłany osobną wiadomością).
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W ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice,
 nie realizuje się zadań:

które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie 
w stosunku do wartości proponowanego zadania;

które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami 
i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, 
przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej itp.;

które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych,
jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości 
do współpracy w formie oświadczenia;

które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób
trzecich, w tym prawa własności;

które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia 
wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki 
na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby 

jeden rok budżetowy.

Informacje o poszczególnych wynikach weryfikacji oraz dane dotyczące procesu
Zielonego Budżetu miasta Katowice dostępne będą na stronie                                                                                             
www.katowice.eu/zielonybudzet oraz bo.katowice.eu.
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które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie 
w stosunku do wartości proponowanego zadania;

które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami 
i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, 
przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej itp.;

które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych,
jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości 
do współpracy w formie oświadczenia;

które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób
trzecich, w tym prawa własności;

które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia 
wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki 
na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;

których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby 

jeden rok budżetowy.

PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA JEDNOSTKI POMOCNICZE W RAMACH I EDYCJI 
ZIELONEGO BUDŻETU  (WG STANU LUDNOŚCI KATOWIC NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 R.) 

Nr i nazwa jednostki pomocniczej

Mieszkańcy 
zameldowani 

na pobyt stały 
lub czasowy

Pula środków  do 
wykorzystania w 

ramach 
BO VI edycji

Maksymalna 
wartość 

pojedynczego 
projektu

1 Śródmieście 26 233 299 535 zł 179 721 zł

2 Załęska Hałda - Brynów Część Zachodnia 13 999 193 761 zł 116 257 zł

3 Zawodzie 11 030 168 091 zł 100 855 zł

4 Os. Paderewskiego - Muchowiec 11 413 171 403 zł 102 842 zł

5 Brynów Część Wschodnia - Os. Zgrzebnioka 6 516 129 064 zł 77 438 zł

6 Ligota-Panewniki 28 831 321 997 zł 193 198 zł

7 Załęże 8 880 149 503 zł 89 702 zł

8 Osiedle Witosa 12 240 178 553 zł 107 132 zł

9 Osiedle Tysiąclecia 21 289 256 789 zł 154 073 zł

10 Dąb 7 132 134 390 zł 80 634 zł

11 Wełnowiec-Józefowiec 13 852 192 490 zł 115 494 zł

12 Koszutka 10 353 162 238 zł 97 343 zł

13 Bogucice 13 662 190 847 zł 114 508 zł

14 Dąbrówka Mała 4 759 113 873 zł 68 324 zł

15 Szopienice-Burowiec 13 947 193 311 zł 115 987 zł

16 Janów - Nikiszowiec 9 337 153 454 zł 92 072 zł

17 Giszowiec 15 719 208 632 zł 125 179 zł

18 Murcki 4 920 115 265 zł 69 159 zł

19 Piotrowice - Ochojec 22 700 268 989 zł 161 393 zł

20 Zarzecze 2 806 96 988  zł 58 193 zł

21 Kostuchna 11 387 171 178 zł 102 707 zł

22 Podlesie 6 584 129 652 zł 77 791 zł

ogólnomiejskie - 999 997 zł
SUMA - 5 000 000 zł
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Ważny adres:

Punkt Konsultacyjny Budżetu 

Obywatelskiego i Zielonego Budżetu

Wydział Komunikacji Społecznej

Urząd Miasta Katowice

Rynek 13 (II piętro, pok. 205)

tel. 32 259 31 42 | 32 259 31 43 | 32 259 33 05

zielonybudzet@katowice.eu

www.katowice.eu/zielonybudzet

www.facebook.pl/katobudzet

www.twitter.com/BOKatowice

Znajdź nas na:


