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ZPU.4211.312.2015.WM

Urząd Miasta
Wydział Sportu i Turystyki

UL 3-go Maja 7
40-096 Katowice
adres e-mail:
zzrn_katowiceOpro.onet.pl

W odpowiedzi na pismo nr ST.033.12.2015 KK z dnia 08.06.2015r w zwi ązku z posiedzeniem
Komisji Kultury Promocji i Sport', Zak ład Zieleni Miejskiej przedstawia poni żej projekty dotyczące
zagospodarowania Katowickiego Parku Le śnego.

Katowicki Park Leśny

1.Projekt dot. alejki przy lotnisku.
W ramach tego projektu przewidziano wymian ę nawierzchni, budow ę dodatkowy pasa do uprawiania

ul. Francuska 180 a
tel. 0-32 2513-483

Nordic Walking, zbudowanie miejsca rekreacyjnego (wiata), miejsca do grillowania, monta ż urządzeń
fitness, wybudowanie ścieżki edukacyjnej wzd łuż potoku z informacj ą o zalewisku, wykonanie
oświetlenia alejki.
Alejka ta zostałaby dołączona do istniej ącej rolkostrady przy ul. Trzech Stawów umo żliwiając

Ogrodnictwo

organizacj ę zawodów biegowych, rolkowych i innych w wi ększym niż dotychczas wymiarze.

ul. Gospodarcza
tel. 0606-87-07-96

2. Projekt dot. alejki wzd łuż stawu „Łąka".
Projekt przewiduje wykonanie remontu nawierzchni alejek wzd łuż stawu, polegaj ącej na odtworzeniu
stanu pierwotnego z wykorzystaniem nowych materia łów oraz wymianie i uzupe łnienie elementów
małej architektury ( ławki, ławki ze stolikami, kosze oraz urz ądzenia aktywno ści fizycznej, altana,

Park im. T. Kościuszki

leżaki, tablice informacyjne itp).
3.Teren rekreacyjny przy stawie kajakowym,

ul, Piękna
tel. 0-32 2517-520

Projekt obejmuje podniesienia terenu, odtworzenie kr ęgu tanecznego, wykonanie alejki z elementami
małej architektury ( ławostoły, krzesła, itp.) wraz z zagospodarowaniem zieleni ą niską i wysoką.
4. W roku 2015 zostanie wybudowany w Katowickim Parku Le śnym tor do disc-golfa.
Ponadto wsta ły opracowane wytyczne do koncepcji zagospodarowania Katowickiego Parku

Rejon Szopienice

Leśnego, która jest spójna z opisanymi wyżej projektami.

ul. Obr. Westerplatte 40
tel. 0-32 209-95-06

Wszystkie wymienione projekty by ły zgłaszane do propozycji bud żetu Zakładu w latach ubiegłych, lecz
z uwagi na brak środków finansowych nie mogły być zrealizowane.
Wymieniona w pi śmie infrastruktura wodna (wakepark, przysta ń wodna) nie leży w gestii Zakładu (nie
mamy tytułu prawnego do wód).

Rejon Śródmieście

DYREKTOR

PL Wolności
tel. 0-32 2589-975
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