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Podstawa prawna

Konsu|tacje społeczne w mieście Katowice są przeprowadzane w oparciu o zapisy uchwały

nr XXXVl|l/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca ŻoL3 r. w sprawie zasad itrybóW

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice.

Konsultacje społeczne dotyczące budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach

zostaty uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr t9l2/2o73 z dn.3I.72.2oL3 r.,

zmienionym zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr L97 4/2oI4 z dn' 26'02.20!4 r.

Przedmiot i cel konsultacji

W trakcie konsultacji społecznych zbierano pomysły mieszkańców, ich opinie oraz uwagi, odnośnie

przyszłego zagospoda rowa nia i użytkowania obszaru przy ul. Asnyka (teren byłego boiska Ko|ejarz).

Mieszkańców w trakcie konsultacji poproszono o odniesienie się do obszaru w granicach działek

pozyskanych prŻeŻ miasto Katowice na cele rekreacyjno - sportowe (dz. L/Lz, 1/73,6/7,I39/73)'

W budżecie miasta Katowice na rok ŻoI4 zabezpieczono kwotę 400 000 zł na opracowanie

koncepcji architektoniczno - urbanistycznej oraz Wstępnego studium wykonalności dla kompleksu

spońowego przy ul. Asnyka.

zasięg terYtoria lny i termin konsultacji

Do udziału w konsultacjach społecznych zaproszono mieszkańców Piotrowic i ochojca (obszar

Jednostki Pomocniczej nr 19) oraz mieszkańców Ligoty, są to dzielnice Ieżące w bezpośrednim

otoczeniu planowanej inwestycji. obszar ten jest zamieszkały łącznie przez 41 484 osoby.

Konsultacje zostały uruchomione 31 grudnia 2oI3 r., zakończone zostały 30 kwietnia 2014 r.

Spotkania dedykowane odbywaĘ się w dni powszednie w godzinach popołudniowych, a wywiady

z przedstaWiciela m i środowiska osób n ie pełnosprawnych W dni powszednie w godzinach

wskazanych przez badanych. Warsztaty d|a mieszkańców miaty miejsce w godzinach

dopołudniowych w sobotę, natomiast spotkanie podsumowujące w dzień powszedni w godzinach

popołudnioWych.



lnformacja o podjęciu zarządzenia w sprawie konsultacji społecznych dotyczących budowy

kompleksu sportowego pzy ul. Asnyka w Katowicach, a tym samym o rozpoczęciu procesu

pojawiła się:

. w Biuletynie lnformacji Publicznej UMK

. na stronie dedykowa nej konsultacjom www.konsultacje.katowice.eu

. na forum Platforma Konsultacji Społecznych UMK

lnformacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych do mieszkańcóW trafiła poprzez ulotki

informacyjne, dystrybuowane w dzielnicach: w miejskich placówkach oświatowych, miejskich

placówkach kulturalnych (filie Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz filia Miejskiego Domu Kultury

,,Pofudnie") oraz w lokalnych punktach usługowych (sklepy spożywcze, piekarnie}.

Zaproszenia na spotkania dedykowane zostały WYstosowane za pomocą poczty elektronicznej,

natomiast zaproszenia skierowane do przedstawicieli środowiska osób n ie pełnosprawnych

odbywaty się telefon icznie.

Mieszkańcy, którzy wyrazili chęć uczestnictwa W warsztatach, o terminie imiejscu spotkania byli

informowani zgodnie z danymi kontaktowymi, jakie zostawili do dyspozycji Urzędu (maile, adres

pocztowy, telefon). o otwartym spotkaniu podsumowującym informowano za pomocą plakatów

i ulotek, dystrybuowanych również przez samych mieszkańców, za pomocą strony

wwwkonsultacie.katowice.eu oraz poprzez wykorzystanie skrzynki mailowej (m.in. do Radnych

Rady Miasta Katowice - okręg 1, Radnych Jednostek Pomocniczych, przedstawicieli klubów

ioęanizacji spońowych, przedstawicieli środowiska osób niepełnosprawnych, do mieszkańców,

którzy zgłosilichęć udziału w Warsztatach oraz do lokalnych parafii).

Łącznie w całym procesie konsultacyjnym wzięło udział ponad 500 osób.

W trakcie trwania procesu zastosowano następujące formy i nazędzia konsultacyjne:

. spotkania dedykowane

. wywiady pogłębione



badanie a nkietowe

warsztaty projektowe

spotkanie otwarte z mieszkańcami, zamykające proces konsu|tacyjny

Spotkania dedykowane

30 stycznia 2014 r. miały miejsce pierwsze spotkania dedykowane w ramach konsu|tacji

społecznych dot. budowy komp|eksu spońowego przy ul. Asnyka. Na pierwsze spotkanie Urząd

Miasta zaprosił radnych z Rady Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota _ Panewniki oraz nr 19 Piotrowice

_ ochojec. Podczas spotkanla rozmawiano o bieżącym użytkowaniu przez mieszkańców przestrzeni

przy ul. Asnyka oraz o moż|iwościach zagospoda rowa n ia tego obszaru w przyszłości.

protokół ze spotkania stanowi załącznik do Rapońu

Następne spotkanie było dedykowane organizacjom i klubom spońowym z Katowic, które użytkują

teren dawnego boiska Kolejarz albo wyrazity chęć korzystania z niego we wcześniejszej

korespondencji z Urzędem. W sumie zaproszono przedstawicieli 17 kIubów iorganizacji, z czego

pozytywnie na zaproszenie Urzędu zareagowato 7. Podczas spotkania zaproszeni goście

przedstawiali swoje zapotrzebowanie odnośnie infrastruktury spońowej pod kątem uprawianej

przez klub / organizację dyscypliny. Dyskutowano również nad zwiększeniem aktywności fizycznej

różnych grup wiekowych w kontekście moż|iwościzagospodarowania obszaru przy ul. Asnyka.

protokół ze spotkania stanowi załącznik do Raportu

Wywiady pogłębione

W miesiącu lutym 2014 r. pracownicy Biura Prasowego zasięgaIi opinii przedstawicieIi organizacji

pozarządowych, których cele statutowe uwzględniają prowadzenie działań na rzecz

popu|aryzowania i wspomagania sportu osób n ie pełnosp rawnyc h, w zakresie objętym tematem

konsultacji' Poproszono uczestniczących w wywiadzie o ocenę dotychczas reaIizowanych działań na

terenie miasta Katowice związanych z prowadzeniem zajęć, treningów oraz organizacją wydarzeń

sportowych. Zdiagnozowano również potzeby środowiska osób n ie pełnos prawnyc h związane

z aktywnością sportowo _ rekreacyjną tej grupy oraz zapytano o oczekiwania wobec kompIeksu

sportowego przy ul. Asnyka.

notatki Z WyWiadów stanowią załączniki do Raportu
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Bada nie ankietowe

Badanie miało miejsce w dniach 12 luty - 16 marca na terenie Piotrowic, ochojca i Ligoty. Grupą

docelową byli mieszkańcy tych dzielnic re p reze ntującyc h 7 grup wiekowych. Celem badania była

diagnoza społeczna dotycząca preferencji ioczekiwań wobec zagospod a rowa n ia terenu pod usługi

rekreacyjno - spońowe oraz dodatkowo rekrutacja do uczestnictwa w Warsztatach projektowych.

W badaniu wzięło łącznie udział 404 respondentów, w tym 207 kobiet i 197 mężczyzn. Badaniem

objętych zostało 7 grup wiekowych. Pierwsza grupa obejmowała młodzież poniżej 18 roku życia -
z uwzględnieniem udziału uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazja lnych w przedziaIe

wiekowym od 13 do 17 roku życia. ostania grupa wiekowa skupiała osoby w wieku

poprodukcyjnym, czyli w wieku 65 lat iwięcej.

Dobór próby badawczej miał charakter celowy kwotowy. Podstawowym założeniem decydującym

o wyborze respondenta był fakt jego zamieszkania w jednym z obwodów wyborczych,

zlokalizowanych na terenie dzielnic. Zadaniem ankietera było przeprowadzenie wywiadów

kwest iona riuszowych z odpowiednią liczbą kobiet imężczyzn, przyna|eżących do konkretnych grup

wiekowych.

Podstawą do opracowania statystyk, warunkujących dobór próby były zatem dane ilościowe

dotyczące struktury demograficznej populacji, zamieszkującej dzieInice PiotroWice, Ligota

iochojec. Dysponując pełną informacją o strukturze demograficznej (w rozkładzie na płeć iwiek)

można było skonstruować dobór próby, który byłby reprezentatywny dla popu|acji w odniesieniu

do cech de mograficznych.

Z uwagi na fakt, że cechą charakterystyczną dla rzeczywistej struktury demograficznej jest bardzo

wysoka liczebność mieszkańców w wieku poprodukcyjnym, przewyższająca w sposób znaczący

pozostałe grupy wiekowe, zasadnym - z uwagi na przedmiot konsultacji - było dore prezentowa nie

respondentów z dwóch najmłodszych (a również najmniej licznych) grup wiekowych

(w przedziałach: 13 _ 77 i 78-24) ' 2,5 - krotnie powiększono grupę najmłodszych badanych,

a 2 - krotnie grupę osób w wieku od 18 do 24 roku życia. Równocześnie zmniejszono 2, 5 _ krotnie

najstarszą grupę respondentów oraz 2 - krotnie grupę osób w wieku od 55 _ 64 roku życia.

Ponadto z uwagi na fakt, że w bezpośrednim otoczeniu przedmiotowego terenu, zlokalizowane

są |iczne budynki mieszalne, liczba respondentów, zamieszkujących w bezpośrednim sąsiedztwie



stadionu, została dodatkowo potrojona. Zastosowanie takiej metodologii doboru próby miało

na celu dokonanie trafnej, wiarygodnej badawczo identyfikacji potrzeb zróżnicowanych wiekowo

mieszkańców z całego obszaru konsu ltacyjnego. Metoda ta miała za zadanie również

przeciwdziałać Występowaniu w procesie konsultacyjnym ewentuaInych prób zastosowania nacisku

przez jakiekolwiek grupy starające się przeforsować rozwiązania kozystne z ich perspektywy, a nie

koniecznie z perspektywy szerokiej społeczności.

Raport z badania ankietowego stanowi załącznik do Raportu

Warsztaty projektowe

W sobotę 5 kwietnia w Gimnazjum nr 2o przy ul. Gen. Jankego 160 odbyły się Warsztaty

projektowe, w których udział wzięli chętni mieszkańcy ochojca, Piotrowic i Ligoty. Uczestnicy

WarsztatóW rekrutowani byIi w czasie badania ankietowego przeprowadza nego w dzielnicach.

Warsztaty rozpoczęły się krótkim wprowadzeniem przedstawiciela Stowarzyszenia Aktywności

obywatelskiej Bona Fides na temat konsultacji oraz opisem projektu wspótfina nsowa nego

ze środków europejskich, w ramach którego konsultacje są prowadzone. Następnie głos zabrał

.przedstawiciel 
Urzędu Miasta Katowice, który w formie prezentacji przedstawił pokrótce przebieg

dotychczasowych etapów prowadzonych konsultacji oraz zaprezentował wyniki badania

ankietowego. Po zakończeniu prezentacji głos zabrał moderator, który poinformował o formie

prowadzenia WarsztatóW, a następnie mieszkańcy przesz|i do sali Warsztatowej. Praca w grupie

polegała na Wypracowaniu wspólnego stanoWiska w zakresie sposobu zagospoda rowa n ia

wskazanego terenu. Do dyspozycji mieszkańcy mieli ońofotomapy, mapy zasadnicze imapy

z analizą własnościową. W trakcie prac poruszony został problem połączenia drogowego

w przedmiotowym rejonie oraz kwestia połączenia stadionu przy ul. Asnyka i jego otoczenia

z Parkiem Zadole.

oczekiwania mieszkańców zebrane podczas warsztatów stanowią załącznik do Raportu

Spotkanie otwarte z mieszkańcami

23 kwietnia 2o!4 r. w Zespole Szkół Po|igraficzno _ Mechanicznych przy ul. Armii Krajowej 84

odbyło się ostatnie spotkanie konsultacyjne w spr. budowy kompleksu sportowego przy u|. Asnyka

w Katowicach.



Spotkanie miało charakter otwarty i zostało zorganizowane dla wszystkich mieszkańców Ligoty,

Piotrowic i ochojca za inte resowa nych przyszłością byłego stadionu ,,Kolejaz." W spotkaniu

uczestniczyli również przedstawiciele Rad Jednostek Pomocniczych, klubów spońowych oraz

środowiska osób n ie pełnosp rawnyc h - biorący udział w poprzednich etapach konsu|tacji. Łącznie

w spotka niu udział wzięło ok. 80 osób.

W pierwszej części spotkania moderator przedstawił efekty dotychczasowych działań. Zostały

zatem omówione uwagi zgłoszone przez uczestników spotkań dedykowanych - przedstawicieli Rad

Jednostek Pomocniczych oraz organizacji i klubów sportowych, wyniki badań ankietowych, które

zostaĘ przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 404 mieszkańców dzielnic oraz efekty prac

Warsztatowych - jakie miały miejsce w dniu 5 kwietnia br. w Gimnazjum nr 20. Na podstawie

przekazanych informacji mieszkańcy pracując w pięciu grupach mieli za zadanie sformułować

maksymalnie 5 najistotn iejszych - ich zadaniem - założeń dotyczących przyszłego

zagospoda rowa n ia terenu. Następnie reprezentanci grup przedstawiali na forum postuIaty. Pod

koniec spotkania wszyscy mieszkańcy mieIi okazję wyrazić swoje poparcie dla najważniejszych ich

zdaniem propozycji. W ten oto sposób proces konsultacyjny został oficjalnie zamknięty.

opinie mieszkańców zebrane W trakcie spotkania podsumowującego stanowią załącznik

do Rapońu



Zachowa nie
najmniejsza

go idozorowanie. Jak

Obiekt o charakterze loka lnym.
st rzeżony

ogólnodostępny, niekomercyjny, darmowy,

Dostosowanie obiektu dla osób n ie pełnosp rawnyc h (za projektowa nie
obiektu bez ba rier architektonicznych)

Boisko wieIofunkcyjne wraz z bieżnią Iekkoat|etyczną

Zlokalizowanie trybun od wschodniej strony stadionu

Zapewnienie zaplecza sanitarno - szatniowego

tradycyjnej funkcji terenu - odnowienie
inge rencja W środowisko naturalnie

Wie lof un kcyj ność obiektu: boisko
do koszykówki, końy tenisowe (z

do piłki nożnej, boisko do siatkówki,
balonowym) , stoliki do ping-ponga,

boisko
stoliki

szachowe, bo isko do badmintona

Dojazd do obiektu od ul. Śląskiej lub ul. Kościuszki (przez ogródki działkowe).
Wyłączenie dojazdu ulicami Poziomkową, Malinową iAsnyka

Odpowiednie oznaczenie dojazdu do stadionu

terenu (ochrona przed dzikami) wraz z oświetleniem

Ogrodzenie terenu łącznie z zielenią izolującą Wzdłuż całej granicy osiedla z



obiektem spońowym (z uwzględnionymi Wąskimi przejściami dla

mieszkańców)

Połączenie stadionu z Parkiem Zadole - ścieżki prowadzące przez las - trasy
dla rolkarzy iroweaystów, przystosowanie do nordic walkingu, ławki

Ścieżkę dla rolkarzy połączyć z bieżnią iścieżką rowerową wokół stadionu
(istnieje nawierzchnia spełniająca Wszystkie trzy WW. wymogi)

Wygospoda rowa n ie miejsca dla dzieci (boisko dla dzieci, pIac zabaw, górka
do zjazdu na sankach w okresie zimowym)

zielony z ławkami,

Budowa krytego 25 m basenu lub przykrycie basenu otwartego znajdującego
się na Zadolu

Zachowa nie istniejącego sch ron u

nadbudowa nad sch ronem
Izby Pamięci. Ewentualna

Stałe porządkowanie terenu (koszenie trawy, sprzątanie śmieci
wysvpisko w lesie)

Likwidacja dużego boiska na rzecz mniejszego boiska wie lofu n kcyjnego oraz
boiska baseballowego (minimalne na bokach - 75 metrów) przy zachowaniu
pełnowymiarowej bieżni (załącznik nr 1 - projekt budowy boiska
baseballowego wraz z listą poparcia tego projektu zloŻony przez BKS ,,Rawa
Katowice")

Wygospoda rowa nie miejsca odpoczynku
miejscem do ćwiczeń na powietrzu np. joga

Budowa siłowni na powietrzu

Miejsce przeznaczone dIa psów (wybieg wraz z przeszkodami)



Budowa lodowiska w miejscu starego drugiego boiska do piłki nożnej przy u|.

Asnyka lub przesuniecie go bardziej W 5tronę starych kortóW (załącznik nr 3 -
projekt budowy |odowiska złożony przez Marcina Penczek instruktora hokeja
na lodzie)

Konsultacje społeczne w sprawie budowy kompleksu spońowego przy ul' Asnyka w Katowicach

prowadzone były w ramach projektu unijnego pn. ,,Wzmocnienie mechanizmu konsultacji

społecznych w Katowicach", realizowanego przez stowarzyszenie Aktywności obywatelskiej Bona

Fides we współpracy z Urzędem Miasta Katowice' przy Wsparciu środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

odpowiedzialnym za prowadzenie konsu|tacji społecznych ze strony Partnera Projektu było Biuro

Prasowe Uzędu Miasta Katowice. Lider Projektu zatrudnił ankieterów oraz moderatorów

zewnętrznych, któny prowadziIi spotkanie warsztatowe oraz spotkanie podsumowujące

z mieszkańcami, byli oni również odpowiedzialni za przygotowanie społecznych koncepcjl

zagospoda rowa n ia konsultowanego terenu Wraz z ostatecznymi rekomendacjami dla Urzędu.

Rapoń końcowy wraz ze wszystkimi załącznikami jest dostępny na stronie internetowej

www. konsu ltacje. katowice.e u, W Biurze Prasowym Urzędu Miasta Katowice (Rynek 13, pokój 109)

oraz w dzielnicowych filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach (ul. Jankego 183,

ul. Radockiego 70a' u|. Studencka 16) oraz w fili Miejskiego Domu Kultury'Południe" (ul. Jankego

136).
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