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l. lnformacje ogólne

Podstawa prawna:

Uchwała nr xXXVlll/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie zasad itrybóW

przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miasta Katowice (Dz. Urz. Woj' śląskiego z 2o!3 r. poz' 4873

z dn. 09.07.2013 r.)

Zarządzenie nr 2o2qŻo14 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie

przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu i realizacji placu zabaw przy ulicy Adamskiego

Przedmiot konsultacii:

W trakcie konsultacji omawiano przyszłe zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami ks. bpa Adamskiego

iKoszarową

Cel konsultacji:

Zebranie propozycji, uWag iopinii mieszkańców śródmieścia, które stanowiłyby podstawę do opracowania

Wytycznych dla Projektanta. W budżecie miasta Katowice na rok 2014 zabezpieczono kwotę 300 tyś zt.

na projekt irealizację placu zabaw przy ul. Adamskiego.

zasięg terytorialny konsultacii:

Konsultacje miaĘ charakter lokalny i obejmowały swoim zasięgiem obszar śródmieścia, wytyczony

W następujących granicach:

A granica północna _ przebiega wzdłuż ulicy Raciborskiej

! granica wschodnia - przebiega Wzdłuż ulicy Strzeleckiej

! granica południowa _ przebiega wzdłuż uIicy Mikołowskiej do uIicy Kochłowickiej

A granica zachodnia - przebiega wzdłuż uliry Koszarowej



Termin przeprowadzenia konsultacji:

11 kwietnia - 30 czerwca 2014 r.

{ Spotkanie diagnostyczne odbyło się 29 kwietnia Żo74 r. o godz. 17.30 W sali gimnastycznej SzkoĘ

Podstawowej nr 15 przy ul. Adamskiego 24

! Warsztaty projektowe odbyły 5ię 2]' maja 2014 r. w salach budynku Akademii sztuk Pięknych przy uI.

Raciborskiei 37 w godz. 17.30 do 20.00

A Spotkanie podsumowujące odbylo się 17 czerwca 2o'J.4 r. o Bodz. ]'7.30 w sali gimnastycznej Szkoły

Podstawowej nr 15 przy ul. Adamskiego 24

Akcja informacyjna:

lnformacja o rozpoczęciu konsultac.ii społecznych została opublikowana na stronach Biuletynu lnformacji

Publicznej Urzędu Miasta Katowice oraz na podstronie pońalu miejskiego konsultacje.katowice.eu.

Mieszkańcy o pierwszym spotkaniu by|i informowani za pomocą plakatów i ulotek dystrybuowanych przez

zarządców nieruchomości na klatkach w budynkach mieszkalnych ofaŻ przez pracowników Biura Prasowego

bezpośrednio do skrzynek pocztowych oraz w punktach handlowo - usługowych na wskazanym w

Zarządzeniu obszarze.

O warsztatach projektowych zainteresowane osoby informowano zgodnie z ich wskazaniem - mailowo lub

telefonicznie.

Materiały informacyjne o spotkaniu podsumowującym pojawiły 5ię przy każdej klatce budynków

mieszkalnych na konsultowanym obszarze oraz w punktach handlowo - ustugowych.

Łącznie w konsultacjach wzięło udział około 150 osób.

Formy przeprowadzenia konsultacji:

{ otwańe spotkania z mieszkańcami

! warsztaty projektowe

Działania podejmowane w ramach prowadzonych konsultacji społecznych opisane zostały w Raporcie, który

stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Rapońu końcowego. Rdportten, przygotowany przez stronę społeczną

uczestniczącą w procesie, odnosi się informacji pozyskanych od uczestników procesu na każdym z trzech

etapów konsu ltacji.

Pierwsza część ma charakter diagnostyczny i opisuje charakterystykę wiedzy i postaw uczestników

konsultacji, użWkownikóW podwórka oraz przedstawia spoleczną ana|izę otoczenia i zagospodarowania



samego podwórka. Nawiązano w niej róWnież do nadziei i obaw uczestników procesu związanych z przyszłą

zmianą przestrzeni. Dane do części diagnostycznej zostały pozyskane podczas spotkania w dniu 29 kwietnia

?O14 r.

W drugiej części społecznego Rdportu zostały opisane Wyniki pracy uczestników Warsztatów projektowych,

które odbyły się 21 maja 2014 r. Mieszkańcy zostali podzieleni na trzy gruPy, kaŹda z nich w moderowanej

dyskusji omawiała pomysły zagospodarowania terenu pomiędzy ulicami ks. bpa Adamskiego a Koszarową.

Pomysły zostały zapisane zarówno w formie tekstowej jak i graficznej i stanowią załączniki do społecznego

Raportu.

W trzeciej części opracowania podsumowano całość procesu oraz skonstruowano na podstawie

pozyskanych od uczestników konsultacji danych rekomendacje dla Urzędu Miasta Katowice. Wfyczne te

byĘ omawiane na otwańym spotkaniu podsumowującym. Dodatkowo w dniach 1 _ 8 lipca 2014 r.

opublikowano wersję roboczą społecznego Rdportu, tak aby mieszkańcy mogli zgłosić swoje dodatkowe

uwagi co do spisanych rekomendacji.

W toku powyższych dziaiań powstał Wykaz wniosków zgloszonych przez uczestników konsultacji , który

stanowi załącznik 2 do rapońu końcowego.

ll. lnformacje pozostałe

Konsultacje społeczne projektu i realizacji placu zabaw przy ul' Adamskiego W Katowicach zostały

uruchomione na wniosek grupy mieszkańców śródmieścia. Do współpracy spolecznie włączyli się studenci

Akademii Sztuk Pięknych pod przewodnictwem pani Anny Pohl oraz przedstawiciele Fundacji Napraw Sobie

Miasto pod przewodnictwem pana Łukasza Harata.

Rapoń końcowy Wraz z zalącznikamijest dostępny na stronie internetowej WwW. konsu ltacje. katowice.eu, na

Platformie Konsultacji Społecznych Urzędu Miasta Katowice, w Biurze Prasowym Urzędu Miasta Katowice

(Rynek 13, l piętro, pokój 109) oraz W siedzibie Zakladu Zieleni Miejskiej W Katowicach (u l' Kościuszki 138).

l$ńówice

l jś'?:elt

Załączniki:

1. Raport z konsultacji społecznych projektu irealizacji placu zabaw prŻy ul' w Katowicach

2. Wykaz Wniosków z konsultacji społecznych projektu i realizacji placu zabaw przy ul. Adamskiego W Katowicach wraz

ze stanowiskiem Prezydenta Miasta


