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PRZEBIEG KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 
 

Niniejszy raport stanowi podsumowanie trójstopniowego procesu konsultacji dotyczącego zagospodaro-

wania fragmentu doliny rzeki Kłodnica, poprzedzonego warsztatami dla dzieci oraz dwoma spotkaniami 

służącymi: wyborowi technik i narzędzi informacyjnych oraz określeniu oczekiwań osób fizycznych – wła-

ścicieli nieruchomości położonych w wybranym obszarze. 

 

Data Miejsce Opis Cel i wynik 

16 

stycznia 

2014 r. 

Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Nasypowa 12 

w Katowicach 

Warsztaty projektowe  dla dzieci – 

projekt idealnego miejsca 

do zabawy 

Promocja procesu konsultacji; 

przygotowanie modeli, które 

zostaną wykorzystane jako punkt 

odniesienia do ustaleń warsztatów 

planowania partycypacyjnego. 

Wyższa Szkoła Techniczna, ul. Rolna 43 w Kato-

wicach 

Spotkanie z liderami lokalnymi, 

przedstawicielami Rady Jednostki 

Pomocniczej Ligota-Panewniki, 

administracji spółdzielni i wspólnot 

Wybór technik i narzędzi informo-

wania, najwłaściwszych ze wzglę-

du na zakres przestrzenny 

i rzeczowy prowadzonych konsul-

tacji; aktywizacja mieszkańców.  

Spotkanie z osobami fizycznymi, 

które są właścicielami nierucho-

mości położonych we fragmencie 

doliny Kłodnicy 

Określenie oczekiwań i postaw 

właścicieli nieruchomości związa-

nych z procesem planowania 

zagospodarowania doliny; okre-

ślenie scenariusza współpracy 

w przypadku włączenia gruntów 

prywatnych do obszaru opraco-

wania. 

5 

lutego 

2014 r. 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, 

ul. Rolna 22 w Katowicach 

Diagnoza / otwarte spotkanie 

dla mieszkańców 

Zgromadzenie wiedzy mieszkań-

ców o zagospodarowaniu 

i funkcjonowaniu fragmentu doliny 

Kłodnicy i jej otoczenia; przygoto-

wanie spotkania warsztatowego – 

rekrutacja uczestników reprezen-

tujących poszczególne grupy. 

Opracowanie podsumowania spotkania diagnostycznego 

15 

lutego 

2014 r. 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, 

ul. Rolna 22 w Katowicach 

Warsztaty planowania partycypa-

cyjnego – praca w trzech zamknię-

tych grupach warsztatowych 

Zebranie szczegółowych wytycz-

nych do społecznej koncepcji 

zagospodarowania doliny poprzez 

wspólne określenie, jak powinna 

wyglądać za kilka lat oraz jakie 

powinna pełnić funkcje, a także 

poszukanie rozwiązania proble-

mów zgłoszonych w trakcie 

pierwszego spotkania. 

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu 

13 

marca 

2014 r. 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6, 

ul. Rolna 22 w Katowicach 

Podsumowanie – prezentacje 

koncepcji zagospodarowania 

doliny, debata na forum, a także 

w grupach projektowych / otwarte 

spotkanie dla mieszkańców 

Zebranie informacji zwrotnej 

dotyczącej opracowanych kon-

cepcji zagospodarowania terenów. 

Przygotowanie raportu 
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I. DIAGNOZA 
 

1. CHARAKTERYSTYKA WIEDZY I POSTAW UCZESTNIKÓW 

  

Uczestnicy pierwszego spotkania otwartego reprezentowali różne środowiska, a zatem również różne 

interesy, w szczególności: 

- właścicieli i jednocześnie mieszkańców nieruchomości położonych po obu stronach rzek i (przede 

wszystkim tereny istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), 

- mieszkańców budynków wielorodzinnych, 

- zarządców nieruchomości, 

- zarządy spółdzielni, 

- aktywistów zaangażowanych w oczyszczanie terenu zielonego, a także utworzenie struktur samorzą-

dowych na poziomie dzielnicowym (jednostka pomocnicza gminy). 

  

Ww. osoby dzieliły się wiedzą o tym, w jaki sposób, o ile w ogóle: 

a) korzystają z doliny i jak oceniają jej zagospodarowanie oraz funkcjonowanie, 

b) realizacja jakiegokolwiek projektu urbanistycznego może wpłynąć na ich interesy faktyczne i prawne, 

c) zmieniają już w tej chwili jej wygląd lub użytkowanie i jak oceniają skuteczność oraz kierunek tych 

działań. 

  

Poszczególne grupy uczestników reprezentowały różne postawy wobec ww. kwestii. 

a) Część osób wskazywała, że „dolina Kłodnicy nie istnieje”, jest odizolowana od otoczenia, ukształtowa-

na w sposób, który utrudnia spacerowanie (skarpy, osuwiska, okresowe zalania lub podtopienia), za-

nieczyszczona i wykorzystywana przede wszystkimi jako miejsce spożywania alkoholu w plenerze, 

co sprawa, że pozostali mieszkańcy nie chcą jej odwiedzać. Inni podnosili, że pomimo stanu, w jakim 

się znajduje obecnie, posiada duży potencjał dostosowania do funkcji rekreacyjnej i to właśnie te natu-

ralne jej walory należy wykorzystać w trakcie projektowania. 

b) Uczestnicy spotkania, którzy spoglądali z niechęcią na pomysł realizacji ciągu pieszego, wskazywali 

na konieczność uporządkowania i oczyszczenia terenu, a następnie takiego zadrzewienia i zakrze-

wienia, żeby przejście przez dolinę w części wschodniej opisywanego odcinka stało się niemożliwe. 

U podstaw ich wypowiedzi leżała obawa o zakłócanie ciszy i liczne kradzieże lub zniszczenia, które – 

w ich ocenie – przyniosłaby nieuchronnie realizacja jakiegokolwiek projektu. Z drugiej strony, osoby 

zainteresowane zmianą funkcji doliny na rekreacyjną zwracały uwagę na brak tego typu obszarów 

w najbliższym otoczeniu, choć mają potrzebę odpoczywania na terenie dzielnicy. 

c) Mieszkańcy budynków jednorodzinnych położonych przy ul. Nasypowej dbają o to, żeby dolina była 

nieprzechodnia i w ogóle niedostępna. W tym celu wybudowali ogrodzenia i gęsto nasadzili krzewy. 

   

Najbardziej rozpoznawalną inicjatywą dot. funkcjonowania doliny są działania grupy nieformalnej 

„Czysta Kłodnica”, które były oceniane jednoznacznie pozytywnie. Zwracano uwagę na: 

- cykliczne akcje sprzątania odpadów, 

- interwencje w związku z nielegalnym wprowadzeniem ścieków do środowiska. 

W trakcie spotkania pojawiły się jednak głosy, że pojedyncze akcje są pozbawione szerszego sensu 

(teren znów jest zaśmiecony), jeżeli nie prowadzą do trwałej zmiany. 

  

2. CHARAKTERYSTYKA UŻYTKOWNIKÓW DOLINY 

  

Uczestnicy wskazali następujące grupy stałych użytkowników najbliższego otoczenia rzeki : 

- ludzie udający się na spacer, w tym także z psem, 

- młodzież, która buduje szałasy i w nich przesiaduje, 
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- osoby pijące alkohol w plenerze – stanowiący najliczniejszą grupę, 

- złodzieje i wandale, którzy od strony rzeki włamują się na posesje prywatne, 

- osoby zbierające złom (w szczególności w sąsiedztwie przepustu pod torami). 

  

Specyficzną grupą użytkowników okazjonalnych („interwencyjnych”) są wspomniani członkowie inicja-

tywy „Czysta Kłodnica”, którzy pojawiają się na jej terenie, żeby ją posprzątać. 

  

3. SPOŁECZNA ANALIZA UWARUNKOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z OBECNEGO UKSZTAŁTOWANIA 

I FUNKCJONOWANIA OTOCZENIA 

  

Brak terenów zielonych w najbliższym sąsiedztwie 

 

W trakcie spotkania zwracano uwagę na brak terenów zielonych o funkcji rekreacyjnej w najbliższej 

okolicy, w szczególności obszarów cichych i spokojnych, przeznaczonych dla matek z dziećmi i osób 

starszych. Wśród miejsc poza Starą Ligotą wskazywano przede wszystkim na: Park Kościuszki, który 

odwiedzany jest przez niektórych mieszkańców nawet dwa lub trzy razy w tygodniu, w tym także z powo-

du odbywających się tam imprez, tereny leśne w Muchowcu, a nawet odległy park w Koszutce. 

 

W ocenie uczestników szczególny potencjał tkwi w idei powiązania opisywanego odcinka Kłodnicy 

z częścią znajdującą się w dzielnicy Ligota, na zachód od linii kolejowej nr 139, a także obszarem leśnym 

przy ul. św. Huberta. Zgłoszono również kwestię połączenia terenów rekreacyjnych, jeżeli powstałyby, 

z siecią tras rowerowych prowadzących do centrum miasta. 

 

Komentarz 

Ww. idee w podobny sposób zostały zapisane w obwiązującym Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - II edycja. W tym dokumencie wydzielono dolinę 

rzeki jako „obszar zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej”, oznaczony symbolem „ZE”, a także je-

den z „obszarów wymagających ochrony i zachowania – korytarzy ekologicznych i innych obszarów 

o podwyższonej wartości przyrodniczej wymagających ochrony”. 

 

Kwestia ochrony przeciwpowodziowej otoczenia 

 

W trakcie obfitych opadów deszczu zalewany jest teren wokół myjni, dlatego mieszkańcy wskazują, 

że należy dążyć do rozwiązania tego problemu. 

 

W trakcie warsztatów projektowych szerzej omawiano problemy powodziowe, jednak mieszkańcy nie 

byli zgodni, czy dolina jest rzeczywiście pod tym względem szczególnie zagrożona, czy sytuacja przed-

stawia się zgoła inaczej. Sygnalizowano m.in., że: 

- obszar jest zalewany w trakcie dużych opadów tylko wtedy, gdy zatamowany jest przepust pod torami, 

- w trakcie ww. opadów rośnie problem zanieczyszczenia rzeki, ponieważ trafiają do niej nie tylko wody 

deszczowe, ale również zanieczyszczenia z działek sąsiednich, 

- w 1997 r. wezbranie wody było największe i wynosiło 4 m, 

- pogłębienie koryta rzeki w trakcie regulacji nie dało zamierzonych efektów. 

 

Komentarz 

Warto w tym kontekście jednak zauważyć – komentując przedstawiony problem – iż opracowanie roz-

wiązania powinno uwzględniać propozycje projektowe, które zostaną sporządzone w trakcie warszta-
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tów. Już samo ukształtowanie terenów rekreacyjnych wzdłuż rzek może stanowić skuteczne narzędzie 

ochrony przeciwpowodziowej (np. suche poldery). 

Niezależnie od powyższego ustalić należy, czy wskazany fragment doliny Kłodnicy jest faktycznie za-

grożony zalaniem wodami opadowymi lub podtopieniami. 

 

Boisko przy ul. Adwentowicza 

 

Dużo uwagi poświęcono zaniedbanemu boisku we wskazanej lokalizacji, które nie służy już dłużej 

dzieciom i młodzieży, ale jest miejscem imprez plenerowych. Obszar jest ogrodzony, oddzielony od doliny 

skarpą i gęstymi zaroślami, jednak ze względu na swoje położenie może być w przyszłości połączony 

z terenami wzdłuż rzeki. 

 

W trakcie spotkania podsumowującego dyskutowano o faktycznych planach właściciela terenu 

w kwestii jego zainwestowania, wskazując, że planowana jest budowa placu zabaw i urządzeń typu out-

door fitness. Część uczestników uważała, iż zachowanie boiska jest lepszym rozwiązaniem, natomiast 

jako alternatywę opisywano pomysł przeniesienia tej funkcji w inne miejsce. 

  

Komentarz 

Prace projektowe powinny uwzględniać strukturę własnościową terenu, dlatego w proces przygotowa-

nia dokumentacji projektowej należy włączyć władającego nieruchomością. 

 

Zespół garaży blaszanych 

 

Podczas pierwszego spotkania zasygnalizowano, że w sąsiedztwie doliny znajduje się teren, na któ-

rym w sposób nieuporządkowany postawiono blaszane garaże. 

  

Sąsiedztwo linii kolejowej 

 

Ruch pociągów na linii kolejowej nr 139 jest uciążliwy, jednak w lecie dość dobrą izolację zapewnia li-

stowie istniejącej zieleni. 

 

W trakcie spotkania podsumowującego szczególną uwagę zwracano natomiast na zaśmiecenie tere-

nów kolejowych, położonych w obszarze konsultacji. Zaproponowano, żeby przedstawiciele Straży Miej-

skiej skontaktowali się z właścicielem w celu doprowadzenia nieruchomości do porządku.  

  

Sąsiedztwo terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

 

Istniejące tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, po pierwsze, izolują dolinę od strony połu-

dniowej (ul. Stara Kłodnicka), ponieważ jest ona oddzielona szczelną linią ogrodzeń. 

Podobny problem występuje w części północnej, gdyż – jak wskazano powyżej – mieszkańcy odgro-

dzili się od rzeki, a dodatkowo nasadzają krzewy, żeby nie można było przejść wzdłuż Kłodnicy. Należy 

jednocześnie dodać, że ich działania – o czym była już mowa wcześniej – kierowane są obawą o zakłó-

canie ciszy i kradzieże. 

Powyższy styk dwóch różnych funkcji stanowi bardzo istotne wyzwanie projektowe. 
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Sklepy całodobowe 

 

Część uczestników spotkania uważa, że istnienie sklepów całodobowych w sąsiedztwie doliny spra-

wia, iż rośnie spożycie alkoholu na jej terenie. 

  

Nieużytkowane działki w sąsiedztwie ul. Kościuszki 

 

We wschodniej części opisywanego odcinka doliny znajdują się nieruchomości, które – w ocenie 

mieszkańców – od około piętnastu lat nie są użytkowane. Wskazują, że należy przemyśleć kwestię ich 

zagospodarowania w kontekście prowadzonych prac projektowych. 

W tym rejonie znajduje się również rura, która stanowi prawdopodobnie nielegalne odprowadzenie 

ścieków. 

  

Komentarz 

Prace projektowe powinny uwzględniać strukturę własnościową terenu, dlatego w proces przygotowa-

nia dokumentacji projektowej należy włączyć władającego nieruchomością. 

 

4. OGÓLNY OPIS ZAGOSPODAROWANIA DOLINY 

  

Flora i fauna, wartość ekologiczna terenu 

 

Cały obszar doliny jest gęsto zadrzewiony i zakrzewiony, w szczególności jej południowa część 

(od strony ul. Starej Kłodnickiej i Kłodnickiej), a także na wysokości basenu oraz terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej zlokalizowanej po jej północnej stronie, przy czym część drzew jest poła-

mana, a nawet specjalnie podcinana. Jest to cecha z jednej strony pozytywna – to teren zielony, który 

zapewnia kontakt z przyrodą, cień i chłód w lecie, z drugiej natomiast negatywna – to miejsce nieupo-

rządkowane, trudno dostępne i wizualnie izolowane, rodzaj kryjówki. 

Na opisywanym obszarze wstępują licznie zwierzęta, przy czym uczestnicy pierwszego spotkania 

wymienili: lisy dziki, żaby, jeże, żuki, kaczki i ryby. 

  

Zanieczyszczenie i zaśmiecenie 

 

Pomimo prowadzanych akcji oczyszczania rzeki, jej wody są nadal – w ocenie mieszkańców – zanie-

czyszczone lub okresowo zanieczyszczane, a koryto jest zamulone. Uczestnicy spotkania diagnostycz-

nego wskazali szereg miejsc, w których prawdopodobnie dochodzi do nielegalnego zrzutu ścieków – 

zgodnie z oznaczeniem na mapie. Temat powrócił w trakcie spotkania podsumowującego, w trakcie któ-

rego przedstawiciel Straży Miejskiej zadeklarował, że w najbliższym czasie będą prowadzone odpowied-

nie kontrole. 

Ponadto sygnalizowano problem odprowadzania wód opadowych z posesji prywatnych bezpośrednio 

do Kłodnicy, a także nieszczelność kolektorów, z których wyciekają ścieki.  

Mieszkańcy podkreślali, że dolina jest ponadto regularnie zaśmiecana różnymi rodzajami odpadów, 

w tym: 

- butelkami – przez osoby, które spożywają alkohol na jej terenie, 

- skoszoną trawą, zgniłymi owocami itp. – przez właścicieli sąsiadujących bezpośrednio z nią działek, 

co podkreślano również w trakcie spotkania podsumowującego. 
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Infrastruktura techniczna 

 

Oprócz ww. kwestii nieszczelnych rurociągów kanalizacyjnych w dolinie znajdują się otwarte studzien-

ki, których przekrycia zostały zabrane przez osoby zbierające złom. Problem ten dotyczy przede wszyst-

kim terenu wokół basenu. 

Dolina nie jest w ogóle oświetlona, co sprawia, że korzystanie z niej po zmroku wiąże się z poczuciem 

zagrożenia. 

 

Uczestnicy warsztatów projektowych: 

- wyróżnili kolektor położony wzdłuż rzeki – od basenu w stronę ul. Hetmańskiej, a także poprosili 

o udzielenie szczegółowych informacji, czyją jest własnością i jakim celom służy, 

- zasygnalizowali, że rzekę przecinają rurociągi położone powyżej lustra wody, które stanowią niebez-

pieczną „kładkę”. 

  

Zarządzanie terenem 

 

Uczestnicy spotkania diagnostycznego uważają, że teren nie ma zarządcy, który mógłby go utrzymy-

wać w dobrym stanie. Twierdzą, że zapewnienie bezpieczeństwa, zapobieganie kradzieżom i dewastacji 

to nie tylko kwestia odpowiedniego urządzenia doliny, ale również właściwego działania odpowiednich 

służb porządkowych. W tym kontekście podniesiono, iż dotychczasowe zgłoszenia obecności osób spo-

żywających alkohol lub hałasujących w sąsiedztwie rzeki są ignorowane. Podobne wątpliwości wyrażono 

w odniesieniu do zgłoszeń zrzutu ścieków lub drzew zagrażających bezpieczeństwu. 

  

5. SPOŁECZNA ANALIZA URBANISTYCZNA 

  

5.1. Wejścia na teren doliny 

  

Na teren doliny można wejść w następujących miejscach: 

-    od ul. Kościuszki – na obszar trudnodostępny, położny w najwęższym odcinku, 

- pomiędzy domami mieszkalnymi jednorodzinnymi przy ul. Nasypowej, 

- przy basenie (dostęp utrudniony przez zalegające odpady oraz osoby spożywające alkohol, z tego 

powodu nazywane przez część uczestników spotkania diagnostycznego „meliną”), 

- przy zespole garaży blaszanych, w rejonie ulic: Adwentowicza i Poetów, 

- w rejonie dawnego boiska przy ul. Adwentowicza, 

- bezpośrednio z nieruchomości osób fizycznych położonych przy dolinie, 

- od strony ciągu pieszego, który stanowi przedłużenie ul. Hetmańskiej do ul. Kłodnickiej, w sąsiedztwie 

kładki, 

- w okolicy składu budowlanego przy ul. Stara Kłodnicka. 

  

W trakcie spotkania opisywano ww. miejsca jako nieurządzone, zarośnięte. Wskazywano ponadto, 

że są rzadko używane, a część z nich jest stroma i zaśmiecona. Brak utwardzenia powoduje, że w trakcie 

opadów lub bezpośrednio po nich dojście do doliny jest w ogóle niemożliwe lub niebezpieczne – grozi 

pośliźnięciem i upadkiem. Z tego powodu z tych miejsc nie mogą korzystać matki z dziećmi i osoby star-

sze. 

  

Jako najczęściej wykorzystywane wymieniano wejścia przy basenie, przy zespole garaży i przy 

ul. Hetmańskiej. 
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Komentarz 

Wejścia na teren doliny znajdują się prawie wyłącznie w jej północnej części, gdyż południowy brzeg 

jest szczelnie zagrodzony. Zwrócono uwagę na to, że nie zawsze tak było, ponieważ dawniej istniały 

przejścia od strony ul. Stara Kłodnicka – zgodnie z oznaczeniem na mapie. 

Ponadto mieszkańcy podkreślali brak powiązania pomiędzy doliną i terenem basenu, choć kiedyś był 

on dostępny z każdej strony. 

 

5.2. Dostępne odcinki doliny 

  

Dostępne odcinki doliny zostały oznaczone na załączonej mapie. 

  

Mieszkańcy w trakcie spotkania diagnostycznego opisywali je jako niebezpieczne ze względu na wą-

skie ścieżki, skarpy, zadrzewienia, zakrzewienia oraz gromadzenie odpadów. Problem stanowi również 

sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – przede wszystkim zbliżenie ogrodzeń do rzeki. 

  

Teren w okolicy garaży jest zaśmiecany odpadami wielkogabarytowymi. 

 

Istniejące ścieżki są wydeptane w terenie, nie są niczym utwardzone, co sprawia, że korzystanie 

z nich możliwe jest tylko wtedy, gdy jest sucho. Podstawową ich wadą jest jednak brak ciągłości, 

co sprawia, że po wejściu w jednym miejscu na teren doliny, nie możemy z niej wyjść w inny sposób niż 

wracając w to miejsce, z którego wyruszyliśmy. 

 

Szerzej rozmawiano o terenie położonym przy ul. Hetmańskiej, w pobliżu torów kolejowych, ze wzglę-

du na jego ukształtowanie i powierzchnię. Dodano, że: 

- brakuje w tym miejscu wygodnego i bezpiecznego dojścia, 

- jest to obszar niezagospodarowany, wykorzystywany obecnie przede wszystkim przez osoby wypro-

wadzające psy, brakuje tam pojemników na odchody zwierząt, dlatego gromadzą się na terenie, 

- trawa na tym obszarze koszona jest rzadko, raz w roku. 

W jego sąsiedztwie znajduje się skład budowlany, który jest odgrodzony od doliny szczelnym, pełnym 

murem, który wieńczy skarpę. Ten element został oceniony jako nieprzyjemny w odbiorze. 

Na obszarze lokalizowanym bliżej linii kolejowej nr 139, na południe od zespołu garaży, znajduje się 

nieurządzone przejście w kierunku torów. 

 

Komentarz 

Ważnym uwarunkowaniem zagospodarowania terenu położonego przy ul. Hetmańskiej są kierunki 

rozwoju układu drogowego miasta Katowice, wskazane w ww. „Studium…”. 

  

5.3. Niedostępne odcinki doliny 

  

Przejście przez niektóre fragmenty doliny utrudnia lub uniemożliwia: 

- zawężenie ścieżki przy stromych brzegach, 

- istniejące zakrzewienia, które dodatkowo utrudniają wgląd w dolinę, przy czym część z nich została 

zasadzona przez samych mieszkańców, o czym mowa powyżej, 

- wystające z ziemi rury oraz pręty. 

Z tego powodu odcinki te postrzegane są również jako niebezpieczne, co potęguje dodatkowo brak 

oświetlenia. 
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Całkowicie niedostępna jest południowa część opisywanego obszaru. 

 

Szeroko dyskutowanym zagadnieniem jest zjawisko potocznie nazwane przez mieszkańców „wędrują-

cymi płotami”, czyli przesuwanie ogrodzeń prywatnych posesji na teren, który stanowi własność Skarbu 

Państwa lub gminy Miasto Katowice. Uczestnicy spotkania podkreślali, że kwestia ta powinna zostać 

szczegółowo wyjaśniona i uregulowana. Zwrócono uwagę, że rozwiązanie tego problemu może mieć 

duży wpływ na myślenie o dostępności tego odcinka doliny i przesądzać o sensowności projektowania 

zmiany zagospodarowania. 

 

Próbę odniesienia się do tego problemu stanowi opracowanie przygotowane przez jednego z miesz-

kańców, udostępnione zespołowi prowadzącemu konsultacje w trakcie ostatniego spotkania (por. załącz-

nik nr 5). 

 

Niedostępne (trwale lub okresowo), a także bardzo trudno dostępne odcinki doliny zostały oznaczone 

na mapie (załącznik nr 1). Są to odpowiednio: 

- teren przy zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, na którym znajdują się ogrody przydomowe 

o charakterze ogrodów działkowych, 

- fragmenty położone przy terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przy ulicach: Nasypowej 

(aż do basenu) i Poetów, 

- odcinek od dawnego boiska przy ul. Adwentowicza do ul. Hetmańskiej (dolina jest wąska, z jednej 

strony zamknięta wysoką skarpą, obsadzona gęsto zielenią). 

  

5.4. Przejścia przez dolinę 

  

Jedyne istniejące przejścia zlokalizowane są bezpośrednio przy ul. Kościuszki oraz na przedłużeniu 

ul. Hetmańskiej – zgodnie z oznaczeniem na mapie (załącznik nr 1). 

  

W drugim ze wskazanych miejsc znajduje się niewielki mostek. O jego randze decyduje to, że zlokali-

zowany jest na trasie ciągu łączącego dzielnicę Stara Ligota z dworcem kolejowym Katowice-Ligota oraz 

dzielnicą Ligota. Jest on jednak na tyle wąski, że nie mogą przez niego przejechać pojazdy służb porząd-

kowych, co – w ocenie mieszkańców – utrudnia sprawne porządkowanie obszaru doliny. 

Mostek został zbudowany w miejscu starszego obiektu, jednak położony jest niżej niż poprzedni i dla-

tego jest zalewany w trakcie obfitych opadów. 

 

Jako jedno z przejść wskazano wspomniany już rurociąg przecinający dolinę na wysokości ul. Poetów, 

który spontanicznie uzyskał w ten sposób dodatkową funkcję. 

 

W takcie spotkania diagnostycznego rozmawiano ponadto o przejściach, które zostały zlikwidowane 

(por. załącznik nr 1). Szczególną uwagę zwrócono na połączenie ul. Starej Kłodnickiej z terenem płożo-

nym w rejonie ul. Poetów. W trakcie diagnozy i podsumowania oraz warsztatów projektowych zastana-

wiano nad jego odtworzeniem, co uznano za zasadne. Należy jednak wspomnieć, że na ostatnim etapie 

konsultacji w imieniu właściciela nieruchomość zgłoszono wstępnie negatywną opinię nt. jego przywróce-

nia, co umotywowano zagrożeniem kradzieżami. 

 

Komentarz 

Wskazany problem może być prawdopodobnie rozwiązany wyłącznie na drodze negocjacji z właścicie-

lem działki, który przegrodził dostęp do doliny od strony ul. Stara Kłodnicka. 
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5.5. Miejsca niebezpieczne 

  

Postrzeganie całego opisywanego odcinka doliny lub jego fragmentów jako niebezpiecznych jest 

w ocenie mieszkańców spowodowane dwoma rzeczami: 

- ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu (przewężenia, skarpy i osuwiska, gęste zadrzewienie 

i zakrzewienie, nieurządzone ścieżki, brak oświetlenia), 

- sposobem użytkowania, w szczególności obecnością osób spożywających alkohol, włamywaczy 

i złodziei, a także zaśmieceniem. 

 

Część uczestników spotkania diagnostycznego podkreśliła, że szczególnie niebezpieczny jest obszar 

położony w rejonie ul. Nasypowej. Ponownie w tym kontekście należy podkreślić, że nasadzenia zieleni 

prowadzone przez samych mieszkańców spowodowane były obawami o mienie i spokój na działkach 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

  

6. OBAWY I NADZIEJE ZWIĄZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM DOLINY 

  

Uczestnicy spotkania diagnostycznego wskazywali, że przygotowywane projekty oraz proces ich reali-

zacji mogą pomóc w: 

- uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości poprzez przejęcie lub zamianę części działek położo-

nych najbliżej rzeki, 

- zagospodarowaniu zaniedbanych parceli zlokalizowanych przy ul. Kościuszki, 

- stworzeniu „zielonego salonu dzielnicy”, 

- zapewnieniu połączenia pieszego i rowerowego pomiędzy sąsiednimi dzielnicami i innymi terenami 

otwartymi, 

- wygospodarowaniu obszaru dla właścicieli psów. 

  

Z drugiej strony zgłoszono szereg obaw związanych z toczącymi się pracami, a dotyczących możliwo-

ści: 

- wybetonowania koryta rzeki i wycinki drzew  w dolinie, 

- zapewnienia jedynie skrótu pieszego, a nie miejsca spokojnej rekreacji i wypoczynku, 

- udrożnienia miejsc, w których zabudowa zbliża się do rzeki, co może spowodować lawinowy wzrost 

włamań, regularne zakłócanie spokoju i obecność osób niepożądanych. 

 

II. WYNIKI PRACY WARSZTATOWEJ 
 

Prace projektowe prowadzone były metodą warsztatową w trzech grupach. Wyniki moderowanej dys-

kusji (zapis tekstowy i graficzny) znajdują się poniżej. 

 

GRUPA 1 

 

Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze. 

1. Należy rozwiązać problem ochrony przeciwpowodziowej. 

2. Należy uregulować gospodarkę wodami opadowymi. 

3. Należy uporządkować cały teren. 

4. Należy objąć ten obszar szczególną ochroną ze względu na występujące gatunki flory i fauny. 

5. Należy przeprowadzić rozmowy z właścicielami nieruchomości prywatnych w celu rozpoznania opinii 

nt. wykorzystania ich działek lub fragmentów tych parceli, a także ewentualnego wykupu albo zamia-

ny. 

6. Należy wprowadzić rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo użytkowników – np.: patrole straży 
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miejskiej, monitoring terenu. 

7. Należy oddać teren w zarząd Zakładowi Zieleni Miejskiej. 

 

Rozwiązania przestrzenne: 

1. Należy utrzymać naturalne ukształtowanie koryta rzeki (całkowity i stanowczy brak zgodny na jego 

wybetonowanie). 

2. Na odcinku od posesji przy ul. Nasypowej 31 do 59: 

- należy uporządkować teren, ewentualnie wprowadzić dodatkowe kompozycje zielone (klomby), 

- należy odizolować działki mieszkalne od terenu doliny gęstymi nasadzeniami zieleni (izolacja aku-

styczna i wizualna), 

- należy ograniczyć inwestycje do ścieżki pieszo-rowerowej, zapewniającej wyłącznie przejście 

lub przejazd przez teren, bez możliwości rekreacji, tzn. bez wprowadzania ławek, trawników, które 

mogą być wykorzystane do pikników, siedzenia po rozłożeniu koca itp., 

- alternatywnie na tym odcinku ścieżkę rowerowa można prowadzić w liniach rozgraniczających 

ul. Nasypowej. 

3. Należy odnowić boisko przy ul. Adwentowicza oraz zbudować plac zbaw w jego sąsiedztwie. 

4. Należy utrudnić dostęp do kolektora, który obecnie służy jako miejsce spotkań osób spożywających 

alkohol. 

5. Miejsca rekreacyjne należy zlokalizować w zachodniej części fragmentu doliny Kłodnicy. 

6. Należy zrealizować oświetlenie terenu położonego przy ul. Poetów i wprowadzić w tym miejscu ławki. 

7. Należy przywrócić kładki na wysokości parceli, na których zlokalizowane są budynki o punktach adre-

sowych: ul. Stara Kłodnica 26 i 34 – pod warunkiem uzyskania zgody od właścicieli nieruchomości. 

 

Koncepcja nr 1 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. 

 

GRUPA 2 

 

Istotne uwarunkowania projektowania. 

1. Z jednej strony rzeki znajduje się skarpa. Z drugiej strony bardzo szybko postępuje erozja jej brzegu. 

2. Przez tzw. „starą kładkę” nie można przejść nawet wtedy, gdy poziom wody podniesie się o 0,5 m. 

 

Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze. 

1. Należy posprzątać cały teren, również te fragmenty, na których nic nie będzie projektowane.  

2. Należy oczyścić wodę w rzece. 

3. Należy wykorzystać atrakcyjność zieleni na terenie doliny. 

 

Rozwiązania przestrzenne: 

1. Budowa lub urządzenie dodatkowych wejść do doliny nie jest konieczne i potrzebne, a jakiekolwiek 

nowe miejsca nie mogą naprowadzać użytkowników na ogrodzenia. 

2. Należy uporządkować istniejące wejścia w taki sposób, żeby były lepiej widoczne. Ich forma architek-

toniczna powinna zapewniać bezpieczne użytkowanie. 

3. Przy wybranych wejściach można zlokalizować miejsca parkingowe dla osób, które chciałyby dostać 

się na teren doliny z miejsc położonych w oddali. 

4. Należy przeprowadzić niezbędne prace ziemne w celu częściowego wyrównania terenu w miejscach, 

w których znajdują się skarpy schodzące stromo w stronę rzeki. 

5. Należy przywrócić kładkę w miejscu, w którym istniało kiedyś przejście przez dolinę (na jej środkowym 

odcinku). Należy uporządkować i wyeksponować ciekawą zieleń, która znajduje się na tym obszarze. 

6. Nowe przejścia przez dolinę nie mogą ułatwiać przenoszenia kradzionych rzeczy. 

7. W miarę możliwości należy wytyczyć przebieg ścieżki rowerowej. Należy zapewnić połączenie wejść 
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do doliny z siecią komunikacyjną na zewnątrz. 

8. W najwęższych odcinkach fragmentu doliny można wprowadzić wyłącznie ścieżki. 

9. W miejscach, w których dolina jest szersza można urządzić kompozycje wodne, przy których można 

byłoby wypoczywać. 

10. Należy przyjąć „naturalne” rozwiązania projektowe w zakresie zagospodarowania terenu i architekto-

niczne. Członkowie grupy za wzór stawiają elementy znajdujące się w rezerwatach przyrody. 

11. Należy oświetlić całą dolinę. Wprowadzanie monitoringu nie jest konieczne, ponieważ jest on – w oce-

nie członków grupy – nieskuteczny. 

12. Należy wyznaczyć miejsce pod budowę lub urządzenie dodatkowych atrakcji: 

- ścieżki edukacyjnej, 

- siłowni na świeżym powietrzu, np. w formie pojedynczych urządzeń umiejscowionych w różnych 

częściach doliny. 

13. Nie należy otwierać i utwardzać terenu przy basenie, żeby uniknąć powstania w tym miejscu parkingu. 

 

Koncepcja nr 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego raportu. 

 

GRUPA 3 

 

Kwestie systemowe, ekologiczne, prawne i zarządcze. 

1. Należy do minimum ograniczyć wycinkę drzew. W trakcie nowych nasadzeń należy wprowadzić ga-

tunki bardziej „szlachetne”. 

2. Należy wzmocnić brzegi doliny i zabezpieczyć przed podmywaniem, oczyścić i pogłębić koryto. 

3. Należy wyznaczyć zarządcę terenu. 

 

Rozwiązania przestrzenne: 

1. Członkowie grupy przedstawili dwa różne scenariusze zagospodarowania doliny: 

- ciąg pieszy o charakterze rekreacyjnym (popierany przez większość), 

- renaturalizacja, tzn. wprowadzenie kompozycji krajobrazowej o charakterze zbliżonym do natural-

nego, utrudnienie dostępu. 

Po dyskusji przyjęto, że w miejscach najwęższych należy ograniczyć inwestycje (wyłączyć z opraco-

wania projektu ciągu pieszego), teren oczyścić i obsadzić zielenią krzewiastą, kolczastą w celu utrudnie-

nia dostępu. Na terenach szerszych należy zrealizować ciąg spacerowy i tereny rekreacyjne (tereny wy-

poczynkowe o charakterze „punktowym”, wyposażone w ławki, kosze i inne elementy małej architektury), 

połączone ścieżkami, odpowiednio zwężanymi, gdy to konieczne. 

2. Ciąg pieszy należy zlokalizować po północnej stronie doliny. 

3. Należy dokładnie oddzielić przestrzenie prywatne i publiczne, tj. należy nasadzić gęstą roślinność 

kolczastą blisko terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ewentualnie podwyższyć ogrodze-

nia lub wprowadzić inne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na posesjach prywatnych. Działa-

nia powinny być – w ocenie uczestników – finansowane z budżetu Miasta Katowice. 

4. Należy zwrócić szczególną uwagę na kwestię bezpieczeństwa. Nie należy tworzyć zaułków. Ponadto 

należy zadbać o to, żeby wejścia na teren doliny nie były zlokalizowane w zbyt dużych odległościach 

od siebie, co powinno zapewnić szybkie i sprawne jej opuszczenie w sytuacji zagrożenia. 

5. W przypadku utwardzania nawierzchni należy wykorzystywać materiały naturalne i ograniczyć stoso-

wanie asfaltu. 

6. Boisko przy ul. Adwentowicza należy urządzić. Członkowie grupy za wzór stawiają teren położony 

przy ul. Wodospady. 

 

Obszar objęty konsultacjami został podzielony na odcinki (por. załącznik nr 4), którym przypisano ze-

staw pożądanych działań lub ważnych uwarunkowań. 
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Odcinek A-B 

Odcinek jest wąski, przejście przez niego jest niemożliwe. Teren należy oczyścić, nasadzić gęstą ro-

ślinność krzewiastą i kolczastą. Obszar położony przy punkcie B stanowi siedlisko dzików. 

 

Odcinek B-C 

Na tym terenie można wprowadzić ścieżkę, przy czym w bliskim sąsiedztwie posesji prywatnych nale-

ży zastosować specjalne zabezpieczenia (nasadzenia, podwyższenia płotów). Obszar należy objąć moni-

toringiem. Punkty świetlne powinny być ukształtowane w taki sposób, żeby nie powodowały uciążliwości 

na terenach mieszkalnych (np. obniżenie wysokości latarni). 

Należy podkreślić, że właścicielka jednej z posesji zgłosiła, że nie zgadza się na budowę ścieżki w tym 

miejscu. Ponadto mieszkańcy nie wyrażają zgody na przesunięcie ogrodzeń. 

W otoczeniu punktu C znajduje się naturalne zejście do doliny. 

 

Odcinek C-D: 

Na tym obszarze można wprowadzić ciąg spacerowy, przy czym projekt zagospodarowania terenu na-

leży przygotować w taki sposób, żeby przyjęte rozwiązania zapewniały bezpieczeństwo właścicieli nieru-

chomości i użytkowników (np. możliwość dojazdu policji, straży miejskiej). 

W otoczeniu punktu D znajduje się „dzikie” zejście do doliny, przy którym powieszona została tabliczka 

ze stosowną informacją. 

 

Odcinek D-E: 

Na tym odcinku znajdują się największe nieruchomości osób fizycznych, co stanowi ważne uwarun-

kowanie prac projektowych. Grupa warsztatowa dyskutowała ponadto o tym, że skarpa położona w tym 

terenie została nadsypana (zasypane zostały rurociągi), dzięki czemu powiększono powierzchnię działek. 

Jeden z mieszkańców zwrócił również uwagę na problem zalewania terenu. 

W trakcie zmiany zagospodarowania terenu należy skupić się przede wszystkim na regulacji koryta 

rzeki. Ścieżka w tym miejscu powinna być lokalizowana w części północnej doliny i powinna być na tyle 

wąska, żeby nie umożliwiać dojazdu do prywatnych posesji od strony rzeki (zabezpieczenie przed kra-

dzieżami). 

Na tym obszarze wysypywane są śmieci. W sąsiedztwie punku E często spotykają się osoby spoży-

wające alkohol. 

 

Odcinek E-F: 

Na tym terenie zalega bardzo duża liczba śmieci (przy punkcie E). Według uczestników nasyp znajdu-

je się na podziemnych liniach elektroenergetycznych. 

 

Odcinek F-F’: 

Członkowie grupy wskazali, że dawne boisko powinno być ważnym terenem sportowym dla młodzieży. 

Podkreślili, że SM „Górnik” chce wprowadzić monitoring i zaproponowali, żeby objąć nim również ten 

obszar. 

 

Odcinek F’-G: 

W tym miejscu należy połączyć ciąg spacerowy ze ścieżką prowadzącą do ul. Kłodnickiej. W przypad-

ku rezygnacji z rozbudowy układu drogowego wskazanego w „Studium…” można go przedłużyć. 

Istniejący most należy wyeksponować jako ważny i atrakcyjny punkt w przestrzeni, przy czym należy 

rozwiązać problem piętrzenia się wody spowodowany wielkością prześwitu. 

 

Koncepcja nr 3 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego raportu. 
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III. PODSUMOWANIE 
 

W niniejszej części zebrane zostały wnioski dotyczące zasad zarządzania i kształtowania zagospoda-

rowania fragmentu doliny Kłodnicy, wynikające z przygotowanych koncepcji oraz informacji zwrotnej, 

przekazanej przez uczestników spotkania podsumowującego. 

 

Kwestie prawno-urbanistyczne 

1. Należy 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 ewidencyjnej. 

2. Należy 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, 

- właścicielem nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Stara Kłodnicka, na której znajdowało się doj-

ście do doliny, w celu wyjaśnienia, czy i na jakich zasadach możliwe jest przywrócenie tego połą-

czenia pieszego. 

 

Kwestie środowiskowe 

1. Należy wyjaśnić źródło i rozwiązać problem nielegalnych zrzutów ścieków do rzeki. 

2. Należy zbadać, czy w dolinie Kłodnicy występuje zagrożenie powodziowe spowodowane zalaniem 

lub podtopieniem. W przypadku potwierdzenia tej informacji należy przeprowadzić odpowiednie prace 

zabezpieczające. 

3. Należy rozwiązać problem piętrzenia się wody spowodowany wielkością prześwitu mostu pieszego 

położonego na trasie ciągu łączącego ulice: Hetmańską i Kłodnicką. 

4. Należy usunąć wszystkie odpady zalegające w różnych częściach doliny. 

5. Należy sprawdzić, czy możliwa jest zmiana istniejącego ukształtowania terenu, w szczególności 

na odcinku położonym wzdłuż ul. Nasypowej. W przypadku potwierdzenia wykonalności tego rozwią-

zania, należy przeprowadzić niezbędne prace ziemne w celu częściowego wyrównania terenu w miej-

scach, w których znajdują się skarpy schodzące stromo w stronę rzeki. W tym względzie pomocne 

może okazać się opracowanie przekazane przez jednego z uczestników spotkania podsumowującego, 

a stanowiące załącznik nr 5 do niniejszego raportu. 

 

Kwestie zarządcze 

1. Należy wyznaczyć zarządcę terenu, który mógłby go utrzymywać w dobrym stanie. 

2. Należy przyjąć, że priorytetem zmian przestrzennych jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców 

i przyszłych użytkowników, tj. zapobieganie dewastacjom, kradzieżom i włamaniom na działki położo-

ne w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Należy przeprowadzić rozmowy z odpowiednią spółką kolejową w sprawie usunięcia odpadów zalega-

jących na nieruchomości, którą zarządza, położonej w rejonie ul. Hetmańskiej. 

4. Należy wyjaśnić, jakie są plany władającego dawnym boiskiem przy ul. Adwentowicza, a także połą-

czyć ten teren z doliną Kłodnicy. 

 

Rozwiązania projektowe 

1. Należy utrzymać „naturalne” ukształtowanie rzeki, w szczególności nie należy regulować jej koryta 

poprzez wybetonowanie brzegów. 

2. Należy w maksymalnym zakresie zachować i wyeksponować istniejące drzewa. 

3. Należy oświetlić całą dolinę. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby punkty świetlne nie stano-
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wiły uciążliwości dla mieszkańców terenów sąsiednich. 

4. Należy uporządkować, urządzić i oznaczyć wejścia na teren doliny. Ich forma architektoniczna powin-

na zapewniać bezpieczne użytkowanie, również w okresie po obfitych deszczach. 

5. Należy urządzić ciąg pieszo-rowerowy z poszanowaniem następujących ustaleń. 

- Ciąg powinien być skomunikowany ze ścieżką łączącą ulice: Hetmańską i Kłodnicką, a w przypad-

ku rezygnacji z rozbudowy układu drogowego wskazanego w „Studium…” można go przedłużyć. 

- Ścieżka rowerowa powinna być połączona z siecią tras i ścieżek rowerowych w otoczeniu. 

- Na docinku położonym wzdłuż ul. Nasypowej należy znacząco ograniczyć inwestycje: nie należy 

wprowadzać 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 włamaniami na posesje). 

W przypadku braku miejsca na ścieżkę rowerową w tym obszarze można ją przenieść na ul. Nasy-

pową. 

6. Tereny rekreacyjne należy kształtować punktowo. Największy potencjał w tym względzie posiada ob-

szar położony w zachodniej części fragmentu doliny Kłodnicy, w rejonie ciągu łączącego ulice: Het-

mańską i Kłodnicką, a także w sąsiedztwie ul. Poetów. Na tych obszarach należy zaprojektować urzą-

dzania sportowe i rekreacyjne, w tym sprzęt typu outdoor fitness, a także elementy edukacyjne 

(np. ścieżka dydaktyczna). 

7. Należy wygospodarować obszar dla właścicieli psów. 

8. Należy utrudnić dostęp do kolektora, który obecnie służy jako miejsce spotkań osób spożywających 

alkohol. 

9. Należy przyjąć „naturalne” rozwiązania w zakresie zagospodarowania terenu i architektoniczne, 

w szczególności materiałowe. 

10. Nie należy otwierać i utwardzać terenu wokół basenu, żeby uniknąć powstania w tym miejscu parkin-

gu. 
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