
Uchwala nr 2112016

Rady Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówlra Mała

z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie przeprolvadzenia konsultacji w zakresie wspólnego z mieszkańcami wypracowania

sposobu docelowego zagospodarowania terenów miejskich w obszarze ograniczonym

ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Leopolda, uI. Wiertniczą i Al. Roździeńskiego

Na podstawie $ 6. pkt. 7) i $ 12 ust. 1) UchwĄ nr LY /1279/14 Rady Miasta Katowice
z drlta 15 patŹdziemika 2014 r. w sprawie nadania Statutu Jednostce Pomocniczej nr 14 Dąbrówka
Mała oraz $ 1. ust 1, ust 4 pkt. 3)' $ 2 ust 4 pkt. 1 Uchwały nr )o(XVil /860/13 Rady Miasta
Katowice z dłlla 26 czerwca 20i3 r. w sprawie zasad i trybów przeprowadzania konsultacji
z mieszkańcami miasLa Katowice

Rada Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała

uchrvala:

$ 1. Zawnioskowaó do Prezydenta Miasta Katowice o przeprowadzenie konsuitacji w za}resie
wspólnego z mieszkńcami wypracowania sposobu doce1owego zagospodarowarria terenów
miejskich w obszarze ograniczon;łn ul. Bohaterów Monte Cassino, ul' Leopolda,
ul. Wiertniczą i 41. Roździeńskiego.

s 2. Treśó wniosku stulowi załączrllk numer 1 do niniej szej Uchwały.

s 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Jednostki Pomocniczej.

$ 4. Uchwała wchodziw życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca

Rady Jednostki Pomocniczej

nr 14 Dąbrówka Mała
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Zalącznik nr 1 do UchwaĘ o"2ł Rady Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mala
1. Cel konsu ltacji:
Celem konsu1tacji ma byó wspólne z mieszkańcami wypracowanie doce1owego sposobu
zagospodarowania terenów miejskich w obSZaIZe ograniczonym ul. Bohaterów Monte Cassino,
u1. Leopolda, ul. Wiertniczą i A1. Roździeńskiego.
Do udziału w konsrrltacjach zaproszeni będą w szczególności mieszkańcy Bogucic i Dąbrówki
Ma1ej oraz inne osoby, dia których 1os omawianego terenu 1ub rozwój infrastruktury rekreacyjno_
sportowej w tej części Katowic nie są obojętne.

2. Zasięg terytorialny konsultacji:
Proponowany zasięg terytolialny konsu1tacji obejmuje obszar Jednostek Pomocniczych nr 13
Bogucice oIaz nI 74 Dąbrówka Mała.

3. Proponowana metoda przeprowadzenia konsultacji:
Proponuje się przeprowadzenie konsu1tacji metodą walsztatową' dwuetapową: w pierwszej
kolejności warsztaty posłuzą do zmapowania pohzeb i oczekiwań społecznych oraz wskazania
silnych oraz słabych stron pruestrzeIi' wraz z stojąc1łni przed nią szansami i zagrożeniarni; na
podstawie zebranych pomysłów i materiałów stworzona zostanie wstępna propozycja
zagospodarowania terenów miejskich, która zostanie omówiona i poddana społecznemu osądowi
na odrębnym spotkaniu warsztatowym. Zebranę wII etapie spotkań warsztatowych uwagi posłuŹą
do wl.pracowania ostatecznej propozycji zagospodarowania omawianego obszaru. Konsultacje
powinny uwzględńaó kwestie spotkań w obu jednostkach pomocniczych z osobna a takŹe
spotkanie plenerowe.
Wzorem dla proponowanych konsu1tacji będą więc niedawno przeprowadzone konsultacje dot.
zagospodarowania stawów w Szopienicach-Burowcu.

4. Uzasadnienie.
obszar ograniczony ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Leopolda, ul.Wiertniczą i a1. RoŹdzieńskiego
w miejskiej tkance Katowic pełni szczególrrą rolę. Położony jest przy granicy trzech dzielrric,
z dwóch stron otoczony osiedlami, w tym jednym - oś. Kukuczki - zamieszkałym przez kilkanaście
Ęsięcy osób' W dzielnicach sąsiadujących z w terenem zamieszkuj e więc li 10 mieszkańców
Katowic.
Już przed ki1kudziesięcioma 1aty magistrat zaaprobował, bez uwzględnienia starrowiska
mieszkńców, plany budowy na omawianym terente zajezdni autobusowej. Wspólnymi siłami
mieszkńców Bogucic i Dąbrówki Małej udało się powstrzyrnać plany prowadzące do
bezpowrotnego odebrania mieszkańcom uĄĄecznej przestrzeni łączącej dwie dzielnice.
Z dztsiejszej perspekĘwy' decyzj ę o wstrzymaniu inwestycji na|eży uznać za właściwą. Ówcześnie
telen ten dopiero wkaczał w proces przekształceń rewitalizacyjnych, jednak ich kierunek na
przestrzeni ki1kunastu ostatnich 1at określiła natula: porzucony i pozbawiony opieki teren
systematycznie przejmowała przyroda a, w ślad za nią, takŻe mieszkańcy. Z upĘ"wem czasu
w nieckach wykopanych pod fundamenty zebrała się woda i mieszkańcy okolicznych osiedii zaczęli
swobodnie korzystaÓ z nowej, rekreacyjnej funkcji terenu. Jeszcze niedawno populame ''stawiki''
1atem słuzyły do kąpie1i a zimą rczgrywano tu mecze hokeja i jeżdżono na sankach i łyżw,ach.
Dzisiaj teren ten na duŹą skalę słuzy właścicielom psów, miłośnikom wędkarstwa, ornitologom,
rowezystom i biegaczom a także rodzinom, które w niezorganizowanej przestrzeni starają się
odpocząó od hałasu i miejskiego zgiełku, bęz konieczności szykowarria się do godzinnej podróży
lub wyjazdu poza granice Katowic.
Do silnej społecznej presji, ukierunkowanej na zachowanie i wzmocnienie walorów rekreacyjnych,
dołączyfu takŻe inne: presj a środowiskowa wskazuje na potrzebę ochrony rzadkich gatunków
ptaków, roślin, owadów oraz płazów. od strony pobliskiego centrum handlowego narasta presja na
zainwestowanie terenu d1a potrzeb szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Na styku Ęch
oczekiwań pojawia się paląca potrzeba zna]'ezienia i opisania konsensusu, porozumienia które



pozwoli Zadbaó o interesy wszystkich zainteresowanych grup, rrraksymalnie podnieśó uż}.tecznośó
dostępnej przestrzeni, wyeliminowaó konflik1y społeczne i włączyó katowiczan w proces decyzyjny
ksztahuj ący ich własne miasto, tym sam}'rn otoczenie w którym żyją. Włączente to moze się odbyó
w fomie szerokich konsultacji społecznyclr' o które niniejszym wnioskiem zabiegamy.
Pragniemy zauwaŻyć, ze obowiązujące p1any zagospodarowania przestrzennego zostaĘ uchwalone
kilka i ki1kanaście 1at temu, do tego z wykorzystaniem przestarzałych, mało skutecznych procedur
konsultacji społecznych. Rezultatem tego jest, poza rozmij aj ącym się z potŹebami i oczekiwaniami
Społecznymi planem miejscowym, niski poziom Zrozumienia społecznego dla całości procedury
p1arriĘcznej ' brak wiedzy o Ęm w jaki sposób uzewnętrzniaó swoje potrzeby i oczekiwania
społeczne, by poruszaó się w ramach reguł i zasad określających firnkcjonowanie miasta Katowice.
Z uwagi na powŻsze, wnioskujemy o prueprowadzenie konsultacji społecznych Z mieszkańcami
Katowic, których celem będzie zdiagnozowanie poxzeb otaz oczekiwań społecznych, a
w naturalnej konsekwencji, zmiana wcię aktualnych, choć wybitnie nieadekwatnych p1anów
zagospodarowania przestrzerrnego' przyjętych uchwałami nr XXXI/681/08 Rady Miasta Katowice
z dnla 27.10.2008r. oraz uchwałą nr XXUŻ97 /2000 RM Katowic z dnia 26.04.2000r. Dąz1łny do
wyplacowania optymalnego, trwałego sposobu zagospodarowania i zainwestowani a tercn:u ptzez
włączenie mieszkańców w ploces podejmowania decyzji doĘczących przestrzent, z której teraz
korzystaj ą.

5. Proponowany termin konsultacji
Proponowany termin konsultacji to przełom września i puździemika (I warsztat) oraz koniec
1istopada (II warsztat). Altematywnie, zakończerie konsultacji moŹe odbyó się na przełomie zimy
i wiosny 201 7 rok-u.


