
Wykaz wniosków z konsultacji społecznych ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy
na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej

Lp. Wniosek

Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice

Informacja dot. stanu realizacji wniosku
przygotowana przez merytorycznie odpowiedzialną

komórkę/jednostkę organizacyjną UMK

1.

Wyjaśnić i uregulować istnienie rozbieżności pomiędzy lokalizacją
ogrodzeń parceli położonych w bezpośrednim sąsiedztwie doliny,
w szczególności przy ul. Nasypowej, a granicami nieruchomości
ujawnionymi na mapie ewidencji.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Wydział Geodezji dokonał analizy rozbieżności lokalizacji ogrodzeń w stosunku do
granic ewidencyjnych działek dla nieruchomości leżących w bezpośrednim sąsiedztwie
doliny rzeki Kłodnicy w przedmiotowym odcinku. Analiza polegała na porównaniu
danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków z treścią mapy zasadniczej oraz
opracowań fotogrametrycznych z lat 2009 i 2011. W jej wyniku wyspecyfikowano działki,
dla których istnieje podejrzenie, że właściciele/władający bezumownie korzystają z gruntu
należącego do Miasta Katowice lub Skarbu Państwa oraz listę działek, dla których
wymagana jest terenowa weryfikacja stanu istniejącego.
W opinii Wydziału Geodezji opracowane wykazy winny zostać poddane dalszej analizie
pod kątem zawartych umów cywilno - prawnych. W koniecznych przypadkach niezbędne
będzie przeprowadzenie czynności mających na celu uregulowanie stanów prawnych tych
gruntów. Biorąc pod uwagę stan aktualności materiałów geodezyjnych, które stanowiłyby
podstawę analizy oraz fakt, iż działki wydzielone pod dawne koryto rzeki nie pokrywają
się z aktualnym jej przebiegiem, Wydział Geodezji rekomenduje Wydziałowi Gospodarki
Mieniem podjęcie działań w celu wydania decyzji o ustaleniu linii brzegu rzeki Kłodnicy.
Podstawą działań powinien być pomiar geodezyjny sytuacji terenowej (ogrodzenia,
budynki wraz ze wznowieniem granic w danym obszarze).

2.

Przeprowadzić rozmowy z osobami fizycznymi, które są
właścicielami działek położonych w dolinie, w celu rozpoznania
opinii nt. wykorzystania ich parceli lub odpowiednich fragmentów,
a także ewentualnego wykupu albo zamiany.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Wydział Gospodarki Mieniem dokona analizy własnościowej nieruchomości
zlokalizowanych w dolinie Kłodnicy w obszarze objętym konsultacjami, a następnie
przeprowadzi rozmowy z właścicielami nieruchomości w zakresie wyodrębnienia części
nieruchomości celem realizacji ciągu spacerowo - wypoczynkowego z podaniem skutków
finansowych.
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3.

Przeprowadzić rozmowy z właścicielem nieruchomości przy ul.
Stara Kłodnicka (dot. parceli przy ul. Stara Kłodnicka 26 i 34 - po
sprawdzeniu stanu własnościowego), na której znajdowało się
dojście do doliny, w celu wyjaśnienia, czy i na jakich zasady
możliwe jest przywrócenie tego połączenia pieszego.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Wydział Gospodarki Mieniem otrzymał polecenie realizacji działań wskazanych
we wniosku. W pierwszej kolejności prowadzone są działania mające na celu rozeznanie
struktury własnościowej w odniesieniu do właścicieli wszystkich nieruchomości. Dopiero
po przygotowaniu pełnego wykazu właścicieli, będzie możliwe nawiązanie kontaktu
w celu prowadzenia indywidualnych rozmów.

4.

Wyjaśnić źródło i rozwiązać problem nielegalnych zrzutów
ścieków do rzeki.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Na przełomie marca i kwietnia 2014r Straż Miejska działając w porozumieniu
z Wydziałem Kształtowania Środowiska UM w Katowicach oraz Katowicka
Infrastrukturą Wodno - Kanalizacyjną Sp. z.o.o. prowadzi szczegółową kontrolę
nabrzeży rzeki Kłodnica, ukieiunkowaną na ustalenie faktycznie istniejących wylotów
kanalizacyjnych usytuowanych na brzegach rzeki oraz ich źródła i przeznaczenia.
Na kontrolowanym odcinku rzeki znajdują się wyloty wypusty kanalizacyjne, deszczowe,
inne, z których wydobywają się niewielkie wycieki substancji płynnej o mętnym
zabarwieniu oraz nieprzyjemnym zapachu. Podjęte przez Straż Miejską czynności
prowadzone będą do końca maja br. i dopiero po ich zakończeniu możliwa będzie analiza
pozwalająca na ustalenie zasadności/legalności istnienia ustalonych wypustów a w dalszej
kolejności podjęcie czynności w kierunku ich likwidacji bądź uznania za legalne.

5.

Zbadać, czy w dolinie Kłodnicy występuje zagrożenie powodziowe
spowodowane zalaniem lub podtopieniem. W przypadku
potwierdzenia tej informacji należy przeprowadzić odpowiednie
prace zabezpieczające.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Wydział Kształtowania Środowiska poinformował, że na podstawie map ryzyka
powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej dla odcinka
rzeki Kłodnicy od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej nie występuje zagrożenie
powodziowe dla powodzi 500-letniej (Qo,2%), lOO-letniej (Qiss) i lO-letniej (QJO%)
powodujące: negatywne konsekwencje dla ludności, wystąpienie strat powodziowych i
negatywne konsekwencje dla roślinności, dziedzictwa kulturowego i działalności
gospodarczej.
Zgodnie z mapami zagrożenia powodziowego opracowanymi przez Krajowy Zarząd
Gospodarki Wodnej na ww. odcinku rzeki Kłodnicy nie występuje zagrożenie powodziowe
dla powodzi lO-letniej (QJO%). W przypadku powodzi 500-letniej (QO,2%) i lOO-letniej
(Qiss) na przedmiotowym odcinku może wystąpić podwyższony stan wód w korycie
do wysokości O,5m.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
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Usunąć wszystkie odpady zalegające w różnych częściach doliny.
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Lp. I Wniosek

Rozwiązać problem piętrzenia się wody spowodowanych
wielkością prześwitu mostu pieszego położonego na trasie ciągu
łączącego ulice Hetmańską i Kłodnicką.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Wydziały Kształtowania Środowiska i Zarządzania Kryzysowego w ciągu ostatnich
pięciu lat nie miały żadnych zgłoszeń dotyczących piętrzenia się wody w Kłodnicy
w związku z wielkością prześwitu mostu pieszego łączącego ul. Hetmańską z Kłodnicką.
W trakcie wizji przeprowadzonej w dniu 18.04.2014r. w obecności przedstawiciela
Wydziału Zarządzania Kryzysowego stwierdzono, że ww. mostek jest w dobrym stanie
technicznym i jego wymiary nie powodują piętrzenia wody w korycie rzeki. Jedynym
problemem mogą być nieprawidłowo utrzymywane skarpy cieku przez jego
administratora, tj. brak wykaszania brzegów cieku, który może powodować zatory na
rzece w trakcie wysokich stanów wód. Wydział Kształtowania Środowiska wystąpi do
administratora rzeki Kłódnicy o utrzymywanie jej skarp we właściwym stanie
technicznym.

7.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Zakład Zieleni Miejskiej uporządkuje teren z zalegających odpadów. Po uporządkowaniu
spraw własnościowych przedmiotowy teren wzdłuż rzeki Kłodnicy zostanie włączony
do stałego utrzymania pod względem czystości przez Zakład Zieleni Miejskiej. Do tego
czasu teren będzie sprzątany interwencyjnie.

Sprawdzić, czy możliwa jest zmiana istniejącego ukształtowania
terenu, w szczególności na odcinku położonym wzdłuż ul.
Nasypowej. W przypadku potwierdzenia wykonalności tego
rozwiązania, należy przeprowadzić niezbędne prace ziemne w celu

8. I częściowego wyrównania terenu w miejscach, w których znajdują
się skarpy schodzące stromo w stronę rzeki. W załączniku nr 5 do
raportu znajduje się opracowanie w przedmiotowym temacie
przekazane przez jednego z uczestników spotkania
podsumowującego.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Prace związane ze zmianą ukształtowania terenu w obrębie linii brzegu rzeki Kłodnicy
oraz prace związane z regulacją lub przebudową koryta w/w cieku prowadzone są przez
jego administratora tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Wydział Kształtowania Środowiska przekaże wniosek do administratora rzeki Kłodnicy
celem rozpatrzenia wraz z prośbą o przekazanie przez RZGW informacji zwrotnej
po wyrażeniu stanowiska.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, tel. 322593-654, e-mail:konsultacje@katowice.eu
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9.

Wyznaczyć zarządcę terenu, który mógłby go utrzymać w dobrym
stanie.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie, warunkując jego
realizację od uregulowania spraw własnościowych.
Po uporządkowaniu spraw własnościowych przedmiotowy teren wzdłuż rzeki Kłodnicy
zostanie włączony do stałego utrzymania pod względem czystości przez Zakład Zieleni
Miejskiej. Do tego czasu teren będzie sprzątany interwencyjnie.

10.

Priorytetem zmian przestrzennych powinno być zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańców i przyszłych użytkowników, tj.
zapobieganie dewastacjom, kradzieżom i włamaniom na działki
położone w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Straż Miejska realizuje zadania mające na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa,
reakcje na przejawy naruszenia porządku publicznego oraz estetyki i stanu sanitarno
porządkowego miasta w ramach posiadanych uprawnień ustawowych.
Zadania realizowane są poprzez codzienną służbę patrolową oraz czynności kontrolne
kierowane do poszczególnych szczegółowych zagadnień
Planowane zmiany urbanistyczne spowodują rozszerzenie obszaru ochranianego przez
strażników referatu Południe SM w Katowicach - obsługującego ten teren miasta, przy
charakterystyce realizowanych zadań tożsamej z zadaniami wykonywanymi obecnie.

11.

Przeprowadzić rozmowy z odpowiednią spółka kolejową w
sprawie usunięcia odpadów zalegających na nieruchomości, którą
zarządza w rejonie ul. Hetmańskiej

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Straż Miejska podjęła działania. Przedmiotem wniosku są nieruchomości
niezagospodarowane położone na wspólnej przestrzeni, na działkach o nr 48/2,58,59 oraz
97 i 108, będących w zarządzie PKP PLK Tychy zarząd drogowy ( ulice: Ligocka,
Kłodnicka, Zapolskiej) oraz na działce nr 94 będącej własnością Rejonowego Zarządu
Gospodarki Wodnej. W dniu l kwietnia 20l4r z udziałem przedstawicieli zarządcy terenu
przeprowadzona została kompleksowa kontrola terenów położonych wzdłuż torowiska,
skarpy oraz terenu przylegającego do kładki dla pieszych. W trakcie kontroli wydane
zostały zalecenia dotyczące m.in. uporządkowania terenu oraz usunięcia nagromadzonych
tam wcześniej odpadów, z ostatecznym terminem wykonania odpowiednio do dnia 10
kwietnia 20l4r dla Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz do dnia 31 maja 2014r
dla PKP PLK. W dniu 11 kwietnia 2014 r. przeprowadzono wstępną rekontrolę wykonania
tych zaleceń, w trakcie której strażnicy potwierdzili wykonanie wydanych zaleceń
w całości.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, tel. 32 2593-654, e-mail:konsultacje@katowice.eu
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12.

Sprawdzić jakie są plany władaj ącego dawnym boiskiem przy ul.
Adwentowicza, a także połączyć ten teren z doliną Kłodnicy.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Zakład Zieleni Miejskiej poinformował, że we wskazanym miejscu zostanie
wybudowany plac zabaw. Teren ten jest własnością Spółdzielni Mieszkaniowej "Górnik",
która pod wybudowaniu placu zabaw przejmie go w utrzymanie. Przetarg na projekt i
wykonawstwo placu zabaw i odbył się w dn. 15.05.2014 r. Nie został jednak
rozstrzygnięty z uwagi na zbyt wysokie ceny złożonych ofert. Przetarg zostanie zatem
ponowiony. Projekt placu zabaw uwzględni możliwość zejścia do rzeki Kłodnicy. Kwota
przeznaczona na projekt i realizację to 350 000 zł.

13.

Utrzymać "naturalne" ukształtowanie rzeki, w szczególności nie
należy regulować jej koryta poprzez wybetonowanie brzegów.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Prace związane ze zmianą ukształtowania terenu w obrębie linii brzegu rzeki Kłodnicy
oraz prace związane z regulacja lub przebudową koryta ww. cieku prowadzone są przez
jego administratora tj. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach.
Wydział Kształtowania Środowiska przekaże wniosek do administratora rzeki Kłodnicy
celem rozpatrzenia wraz z prośbą o przekazanie przez RZGW informacji zwrotnej po
wyrażeniu stanowiska.

14.

W maksymalnym zakresie zachować i wyeksponować istniejące
drzewa.

Prezydent Miasta Katowice zaopiniował wniosek pozytywnie.
Zakład Zieleni Miejskiej w bieżącym roku dokona inwentaryzacji przyrodniczej
przedmiotowego' odcinka, która będzie niezbędna do wykonania dokumentacji
koncepcyjnej i projektowej.

15.

Oświetlić całą dolinę. Zwrócić szczególną uwagę na to, żeby
punkty świetlne nie stanowiły uciążliwości dla mieszkańców
terenów sąsiednich.

Wniosek ma charakter projektowy.
Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych
w odniesieniu do konsultowanego terenu.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, tel. 322593-654, e-mail:konsultacje@katowice.eu
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16.

Uporządkować, urządzić i oznaczyć wejście na teren doliny. Ich
forma architektoniczna powinna zapewnić bezpieczeństwo
użytkowania, również w okresie po obfitych deszczach.

Wniosek ma charakter projektowy.
Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych
w odniesieniu do konsultowanego terenu.

17.

Urządzić ciąg pieszo-rowerowy, który powinien być
skomunikowany ze ścieżką łączącą ulice: Hetmańska i Kłodnicką,
a w przypadku rezygnacji z rozbudowy układu drogowego
wskazanego w "Studium ... " można go przedłużyć.

Wniosek ma charakter projektowy.
Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych
w odniesieniu do konsultowanego terenu.

18.

Stworzenie ścieżki rowerowej, która powinna być połączona z
siecią tras i ścieżek rowerowych w otoczeniu.

Wniosek ma charakter projektowy.
Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych
w odniesieniu do konsultowanego terenu.

19.

Na odcinku położonym wzdłuż ul. Nasypowej należy znacząco
ograniczyć inwestycje, nie należy wprowadzić ławek, trawników,
które mogą być wykorzystane do pikników, siedzenia po
rozłożeniu koca itp. Ponadto należy urządzić dodatkowe
kompozycje zieleni, służące izolacji wizualnej oraz ograniczające
dostęp niepożądanych osób (zabezpieczenie przed włamaniem na
posesje). W przypadku braku miejsca na ścieżkę rowerową w tym
obszarze można ją przenieść na ul. Nasypową.

Wniosek ma charakter projektowy.
Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych
w odniesieniu do konsultowanego terenu.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, tel. 322593-654, e-mail:konsultacje@katowice.eu
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20.

Tereny rekreacyjne należy kształtować punktowo. Największy
potencjał w tym względzie posiada obszar położony w zachodniej
części fragmentu doliny Kłodnicy, w rejonie ciągu łączącego ulice:
Hetmańską i Kłodnicką, a także w sąsiedztwie ul. Poetów. Na tych
obszarach należy zaprojektować urządzenia sportowe i rekreacyjne,
w tym sprzęt typu outdoor fitness, a także elementy edukacyjne
(np. ścieżka dydaktyczna).

Wniosek ma charakter projektowy.
Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych
w odniesieniu do konsultowanego terenu.

21.

Wygospodarować obszar dla właścicieli psów.
Wniosek ma charakter projektowy.
Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych
w odniesieniu do konsultowanego terenu.

22.

Utrudnić dostęp do kolektora, który obecnie służy jako miejsce
spotkań osób spożywających alkohol.

Wniosek ma charakter projektowy.
Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych
w odniesieniu do konsultowanego terenu.

23.

Przyjąć "naturalne" rozwiązania w zakresie zagospodarowania
terenu i architektoniczne, w szczególności materiałowe.

Wniosek ma charakter projektowy.
Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych
w odniesieniu do konsultowanego terenu.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, tel. 32 2593-654, e-mail:konsultacje@katowice.eu
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Wykaz wniosków z konsultacji społecznych ciągu spacerowo - wypoczynkowego wzdłuż rzeki Kłodnicy
na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Hetmańskiej

Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice

Lp. Wniosek Informacja dot. stanu realizacji wniosku
przygotowana przez merytorycznie odpowiedzialną

komórkę/jednostkę organizacyjną UMK
Wniosek ma charakter projektowy.

Nie otwierać i utwardzać terenu wokół kąpieliska "Rolna", żeby Działanie możliwe do uwzględnienia po uporządkowaniu spraw własnościowych

24. uniknąć powstania w tym miejscu parkingu. w odniesieniu do konsultowanego terenu.

Biuro Prasowe Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, tel. 322593-654, e-mail:konsultacje@katowice.eu
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