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KHTOWIC E

RAPoRT z KoNsULTACJl sPoŁEczNYcH
DoTYczĄcYcH BUDoWY KANALlzAcJl DEszczoWEJ WRAZ z oTWARTYM

zBloRNlKlEM RETENCYJNYM W REJoNlE ULlc szPAKóW l slKoREK
W KATOWICACH

PRZEDMIOT KONSULTAOI

Konsultacje społeczne przeprowadzono z mieszkańcamiwydzieIonego obszaru Jednostki Pomocniczej

nr 5 BrynóW Część Wschodnia _ os. Zgrzebnioka w przedmiocie budowy otwartego zbiornika

retencyjnego w rejonie ulic Szpaków i Sikorek. Konsu|tacje Zostały uruchomione Zarządzeniem
Prezydenta Miasta Katowice nr 7277 /z0I7 z dnia L4 marca Ż0I7 roku, który stanowi załącznik nr 1

do niniejszego ra portu.

CEL KONSULTACJI

Konsultacje społeczne miały na ce|u zebranie opinii mieszkańców w sprawie planowanego zadania

inwestycyjnego w zakresie budowy kanalizacji deszczowej Wraz z systemem zbiorników retencyjnych
na terenie miasta Katowice w zlewni rzeki Brynicy, rzeki Mlecznej i rzeki Rawy realizowanego przez

Katowicką lnfrastrukturę Wodociągowo - Kanalizacyjną sp. z o.o. _ W odniesieniu do części działki
nr 89/IŻ i 64/3.

zAslĘG TERYToRlAtNY KoNsU LTACJ l

Konsultacje społeczne miały charakter lokalny iskierowane były do mieszkańców nieruchomości

z fragmentóW ulic Sikorek, Szpaków, Przepiórek oraz Skowronków, które graniczą Z działkami nr 89/12
i nr 64/3 (obręb 0003, karta mapy 39). Łącznie zaproszenie do wyrażenia opinii objęlo
36 nieruchomości.

ODPOWIEDZIANY ZA PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI

Wydział Komunikacji spolecznej Urzędu Miasta Katowice'

FORMA PRZEPROWADZENIA AKCJI INFORMACYJNEJ ORAZ KONSULTAOI

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone poprzez badanie ankietowe' realizowane wśród
mieszkańców nieruchomości sąsiadu'iących z terenem miejskim, na którym rozważana była

modernizacja zbiornika retencyjnego (rys.1). Ankiety wraz z indywidualnie skierowaną informacją

Ws. rozważane.i inwestycji oraz zaproszeniem do udziału w konsultacjach dostarczono
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do nieruchomości w dniu i1 kwietnia 2017 r. lnformac.ja o konsultacjach została również zwyczajowo
zam ieszczona

na stronie internetowej Urzędu Miasta

Wypełnioną ankietę konsu|tacyjną mieszkańcy z objętych konsultacjami społecznymi nieruchomości
mogli zwrócić W terminie do 24 kwietnia 2017 r. na jeden z wybranych sposobów:

1) wystanie zeskanowanej ankiety przy wykorzystaniu poczty elektronicznej:
konsultacje@katowice.eu;

2) odesłanie listem pod adresem: Wydział KomUnikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice,
Rynek 13, 40-003 Katowice z adnotacją na kopercie: Konsultocje społeczne dot. kanolizocji
deszczowej W rejonie ul. Szpaków i Sikorek;

3) dostarczenie do Wydziału Komunikac.ii społecznej, ll piętro (pokó.i 204), Rynek 13;

4) wrzucenie do urny dostępnej W filii nr 8 Miejskie.i Biblioteki Publicznej przy ul. Brynowskiej 53a.

Rysunek 1' Wykaz nieruchomości objętych konsultacjami społecznymi
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do konsultacji społecznych Wraz z ankietą stanowi załącznik nr 2 do niniejszegoWzór zaproszenia
ra po ńu.

Wydzieł Końunikacji społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593-144, 32 2593-654
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WYNIKI BADANIA ANKIETOWEGO

W ramach badania ankietowego zwrócono do Urzędu Miasta Katowice 18 wypełnionych ankiet,
w tym:

. 3 ankiety odesłano korespondencyjnie pod adres Urzędu Miasta Katowice;
o 11ankiet dostarczono osobiście do Wydziału Komunikacji społecZnej Urzędu Miasta Katowice;
o 3 ankiety przekazano za pośrednictwem skrzynki elektronicznej pod adres:

ko n su lta cie @ katowice.e u;

. 1ankietę pozostawiono W Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 8 przy ul. Brynowskiej 53 a.

Dane ilościowe pozyskane w badaniu ankietowym

o Liczba ankiet, W których pozytywnie Zaopiniowano plany modernizacji zbiornika retencyjnego
_ 2 ankiety (2 respondentów);

o Liczba ankiet, W których wyrażono sprzeciw - 14 ankiet (27 respondentów);
o Liczba ankiet, W których wyrażono brak zdania - 2 ankiety (2 respondentów).

W konsultacjach społecznych łącznie wzięło udział 31 osób, W tym 2 Właścicieli nieruchomości Wyraziło

brak zdania, 2 WłaścicieIi pozytywnie odniosło się do planów modernizac.ii zbiornika, a 27 osób
sprzeciWiło się planom reaIizacji prZedmiotowej inwestycji.

Dane jakościowe pozyskane w badaniu ankietowym

Mieszkańcy, oprócz możliwości wyrażenia stanowiska W pytaniu zamkniętym, mieli również możliwość
Wyartykułowania dodatkowych uwag i/lub uzasadnienia dla opinii W sprawie modernizacji zbiornika
retencyjnego.

Zebrane uwagi zostały uszeregowane pod kątem za8adnień, których dotyczą.

Uwagi ipytania dot. celu izasadności planowanej inwesĘcji:

o Zbiornik retencyjny na wysokości u|. Szpaków 49 już powstał, przez co zabezpieczył interesy
mieszkańców zalewanych posesji. Nie są nam znane przypadki, aby kiedykolwiek takie
podtopienia miały miejsce. W dodatku nie przedstawiono żadnych analiz, jak pogłębienie

i zwiększenie objętości już istniejącego zbiornika poprawi jego parametry i jak Wpłynie

na poprawę W tym względzie bezpieczeństwa innych mieszkańcóW. W czasie intensywnych
zjawisk meteorologicznych jak np' ,,oberwanie chmury" istotnie ciekiem wodnym, o którym
mowa, mogą płynąć duże ilości wody deszczowej, jednakże woda mieści się w istniejącym
korycie. MoWa jest o powiększeniu objętości już istniejącego zbiornika retencyjnego
do V=2350m3, jaka jest zatem jego szacowana obecnie pojemność?

o Mówi się o wybraniu mas ziemnych z podłoża i skarp, a równocześnie o tym, że brzegi

istniejące8o jaru pozostałyby bez zmian. skoro modernizacja zbiornika nie wpłynęłaby na

zwiększenie ilości wód dopływających do niego, to po co 8o powiększać? Zastanawia nas jak

WYdział Komunikacji społecznej ur.ędu Mia5ta Katowice
Rynek 13,40-003 Katowice
tel. 32 2593-144, 32 2593-654

konsultacie@ katowice.eu, www. ko nsultacie. katowice. e u
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możliWe jest pozostawienie istniejących brzegów jaru bez zmian, skoro roZWaża się wycinkę aż

15 okazałych drzew rosnących właśnie nad brzegiem jaru.

Powiększenie pojemności obecnego zbiornika należało wykonać w trakcie projektowania

iWykonania Wału w |atach 20L5-2076.

Nie Wykazano zasadności je8o budowy, stary projekt został odrzucony, przewiduje się raptem
20-minutowy zakres pracy dla deszczu nawalnego.

Wykonany w 2016 r. wał w zupełności zabezpiecza obszar pod katem przeciwpowodziowym.

Ponowne wydawanie pieniędzy to marnotraWienie publicznych środków.

Nie przekonuje stwierdzenie o,,niezalewaniu działek" ' gdyż już na początku pisze się, że

dotyczy tylko sytuacji ,,przy zakładanych dopływach".

PrzedstaWiony zakres nie Wystarcza do zajęcia stanowiska w szczegó|ności brak:

a) Granic projektowanego zbiornika skarp, obszaru poddanego pracom ziemnym
ibudowalnym,

b) Sposobu i miejsca regulacji wody,
c) Loka lizacji osad nika,

d) Sposobu dostępu do urządzeń.

Brak Występowania problemu zalewania od 3 |at.

obawy dot. kwestii środowiskowych:

. lnwestycja spowoduje zniszczenie dotychczasowej enklawy przyrodniczej (drzewostanów,

siedlisk ptaków izwierząt), a modernizacja zbiornika nie tylko spowoduje Wycięcie 15 drzew,
aIe ulegną Zniszczeniu liczne już istniejące kilkuletnie sadZonki drzew i krzewów.

. Wycinka drzew w obrębie istniejącego cieku wodnego spowoduje nieodwracalne zmiany
w środowisku naturalnym' które bezpośrednio nas otacza i ma dobroczynny wpĘw na nasze

warunki siedliskowe. Skarpa zostanie pozbawiona systemów korzeniowych drzew,

co negatywnie Wpłynie na jej naturalną stabilność. Mamy tu na myśli osuwanie się skarp jaru

podczas opadów deszczu, których do te.i pory nie zaobserwowano' starodrzew, który
zagrożony jest wycinką mógł rozwinąć się dzięki niezwykle korzystnym, natura lnym wa runkom

hydrologicznym. Drzewa te do procesów życiowych czerpią wodę gruntową, która naturalnie
spływa w kierunku jaru. Zdolność systemóW korzeniowych do odprowadzania wody jest

powszechnie znana' obsadzanie Zatem skarp roś|innością jest w praktYce wykorzystywane
w zabiegach bio inżyn ie rskich do Wzmacniania skarp, jest też istotne z punktu widzenia ekologii
iochrony środoWiska, gdzie zastosowanie drzew ikrzewów na skarpach izboczach naturalnych
stanowi alternatywę dla tradycyjnie stosowanych konstrukcji inżynierskich. Niezwykle
korzystnie wpływa na środowisko przyrodnicze. Truizmem jest podniesienie faktu, że drzewa
to o|brzymie pochłaniacze dwutlenku węgla, fabryki tlenu inawilżacze powietrza. Liście

wychwytują cząstki sadzy i pyłów, a także różne szkodIiwe substancje gazowe

za n ieczyszczające powietrze. Drzewa rosnące Wokół naszego cieku wodnego stanowią również
naturalne siedlisko wielu gatunków ptaków i drobnych zwierząt. Niezwykle cenne dla nas jest

również zjawisko tłumienia hałasu cywilizacy.jnego związanego z ruchem samochodowo-
tramwajowym na ulicy Kościuszki itranspońu kolejowego wzdłuż ulicy 73 Pulku Piechoty. Tak

okazałe egzemplarze drzew zasługują w naszym przekonaniu bardziej na otoczenie ich ochroną
niż skazanie na wycinkę. Na mocy uchwały Rady Miasta Katowice nr 21'l43a/o8 z dnia
28.01.2008 r. teren jaru został uznany za teren krajobrazowy źródła dopĘwu rzeki Kłodnicy.

WYdzial Komunikacji społecznej lJrzędu Miasta Katowice
Rynek 13,40-003 Katowice
tel- 3Ż z593'L44, 32 2s93-654
kqn!]tacie@tątowice. e!!,
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Zgodnie z 5 24 pkt. 4 ust. 2 zakazuje się niszczenia istniejącej zieleni wysokiej i niskiej'
W dodatku znana nam jest treść decyzji nr 1'509/201'6 z 20'12.2016r., której treść dotyczy
odmowy budoWy otwańego zbiornika retencyjnego.

Z informacji w środkach masowego przekazu wiadomo nam, że środki w kwocie 350 mln Zł na

poprawę infrastruktury kanalizacyjnej W naszym mieście pochodzą z Ministerstwa ochrony
środowiska iGospodarki Wodnej, czy|i Z instytucji mającej za zadanie chronić środowisko'
Paradoksem .iest więc, że W tym przypadku do.jdzie do dewastacji środowiska W naszym

na.ibliższym otoczeniu.
Taka inwestycja zniszczy część drzew, czasem l00-letnich i zniszczy mikroklimat, obniźy tym
samym komfort i wańość nieruchomości.

obniży warunki bytowe mieszkańców z powodu namnażania się insektóW przy zbiorniku.

Nastąpi gnicie stojącej Wody oraz tworzenie się drobnoustrojów' owadów i komarów.

obawy dot. kwestii zmiany warunków zamieszkania:

o lnwestycja przyczyni się do obniżenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców poprzez otwarcie
istniejącego jaru.

. spowoduje rezygnacje z u mów d zie(ŻawY, co przYczyni się do zm niejszenia przychodów U rzędu

Miasta oraz zanieczyszczenia terenu przez osoby trzecie, a także umożliwiłoby osobom
postronnym swobodne penetroWanie przylegających działek.

. Wiąże się z dodatkowymi kosztami ZwiąZanymi z powołaniem służb do utrzymania iobsługi
nowo wybudowanych dróg i zbiorników.

o Wiąże się z dodatkowym zabezpieczeniem pogłębionego terenu (niebezpieczeństwo upadku

dzieci ze skarpy).

Negatywnie wpłynie na wartość ifunkcjonalność nieruchomości, nastąpi spadek Wartości

zakupionych działek.

czynny zbiornik (przy wybetonowaniu, wycince drzew) zwiększy Zagrożenie Zdrowotne
(wilgoć, komary).

. Zniszczenie terenów naturalnych ,,smrodem", zanieczyszczenie wody, gnicie wody,
nam naża nie bakterii, komarów irobactwa.

Postulaty dotyczące istniejącej infrastruktury kanalizacyjnej:

. ograniczyć awaryjny dopływ wody (w czasie burzy) od strony o8rodnictwa
ul. Słowików _ zbiornik retencyjny.

u|' Drozdów,

. Wymienić rurociąg odprowadzający wodę ze zbiornika retencyjne8o _ bardzo zĘ stan

techniczny. NoWy rurociąg wyprowadzić bezpośrednio do u|. Przepiórek. W ul. Przepiórek
zwiększyć przekrój ru rociągu.

WNIOSKI Z BADANIA ANKIETOWEGO

. W zdecydowanie przeważającej części mieszkańcy negatywnie Zaopiniowali przedmiotowe
plany inwestycyjne, podając w ramach uzasadnienia powyższe argumenty.

WYd'ial Komuńikacji społecŻnej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13,40-003 Katowice
tel. 32 2593-144, 32 2593-654

konsulteaie@katowice.eu,
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Mieszkańcy sprzeciwiający się planom moderniuacji konkretnego zbiornika nie wyrażają
sprzeciWu wobec inWestycji z zakresu porządkoWania gospodarki ściekowej w dzielnicy BrynóW

i całym mieście oraz reaIizacji innych ,,bordzo wożnych, o nowet Wożniejszych inwestycji W tym
zokresie".

JednocZeśnie mieszkańcy Wyszli Ż propoZycją zorganizoWania spotkania wszystkich
za interesowa nych stron, tj. przedstawicieli Miasta Katowice, jak inwestora oraz szczególnie
zainteresoWa nych mieszkańców. spotkanie miałoby na celu wyjaśnienie wszystkich
Wątpliwości dotyczących planowanej inwestycji. Jako miejsce spotkania zaproponowana
została Szkoła Podstawowa nr 65, przy ul. Kukułek 2a.

Mieszkańcy zawnioskowali również, aby tryb i sposób przesiania korespondencji róŹnił się
od zastosoWane8o przy organizacji przedmiotoWych konsultacji społecznych, a kolejne
informacje w sprawie były doręczane w oficjalnym trybie pocztowym, bądź przynajmniej

bezpośrednio do rąk osób upoważnionych za potwierdzeniem odbioru. stosu.jąc się do sugestii

uczestnikóW konsuItacji korespondencja w tej sprawie będzie następowała przez doręczenie
do rak własnych iforaz przy wykorzystaniu adresóW poczty elektronicznej, które zostały przez

mieszkańców udostępnione za pośrednictwem zWróconych ankiet.

WYNlKl KoNsULTACJl sPoŁEczNYCH

Badanie ankietowe miało na celu zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań, W tym róWnież ewentualnych
obaw iWątpliwości występujących wśród mieszkańcóW, którzy przez wzgląd na miejsce zamieszkania
w sposób szczególny są Zainteresowani ewentuaIną modernizacją zbiornika w rejonie ul.Szpaków
iSikorek.

Raport zostanie przekazany KatoWickiej lnfrastrukturze WodociągoWo _ Kanalizacyjnej sp. z o.o. ceIem

zapoznania się z uwagami ipostulatami mieszkańców. Katowicka lnfrastruktura Wodociągowo -
Kanalizacyjna sp. z o.o. W przypadku potwierdzenia potrzeby realizacji inwestycji dot. uporządkowania
systemu odprowadzenia wód opadowych Z terenu zlewni osiedIa Zgrzebnioka w Katowicach
zobowiązana jest do organizacji spotkania z mieszkańcami dzielnicy, którego celem będzie udzielenie
szczegółowych odpowiedzi, również na pytania iWątpliwości, które zostały zawarte W ankietach.

Niniejszym obecnie podtrzymuje się decyzję o wyłączeniu z wniosku o pozwolenie na budowę
proponoWanego zakresu prac, który został poddany konsultacjom społecznym. W pierwszej kolejności
Katowicka lnfrastruktura Wodociągowo _ Kanalizacyjna 5p. Z o.o' podejmie działania zmierzające do

wykonania innych przewidzianych do reaIizacji zadań inWestycyjnych dot. budoWy kanalizacji

deszczowej wraz z systemem zbiorników retencyjnych na terenie miasta Katowice w zlewniach rzeki

Brynicy, rzeki Mlecznej irzeki Rawy.

PREZ\DENTY!,7 *t::.:-

ł"{arcińr,JEa 
'

WydŻiał Komunikacji społecŹnej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
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załączniki:

7. zarządzenie Prezydenta Miasta Katowice nr 7277l20L7 z dnia 74 marca 2017 ws. przeprowadzenia

konsultacji społecznych dot. budowy kanalizacji deszczowej Wraz z otwartym zbiornikiem retencyjnym
W rejonie ulic szpakóW i sikorek W Katowicach.

2. wzól zaploszenia do udziału W konsultacjach Wraz z ankietą'
3. stanowisko Prezydenta Miasta Katowice Wobec opinii mieszkańców zebranych W ramach konsultacji

społecznych.

WYdział xomunikacji spolecznej urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 4G003 (atowice
tel, 32 2593-144, 32 2593-654

konsultaci€@katowice.e!, www.konśultacle.katowlce.eu


