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Przedmiotem konsultacji społecznych było zagospodarowanie terenu znajdującego się u zbiegu ulic

Leopolda, Bohaterów Monte Cassino i Wiertnicze j z przeznaczeniem na urządzenie terenów zielonych.

Wskazany obszar przez swoje położenie i charakter dziś pełni funkcję wypoczynkową i edukacyjną dla

dużej liczby mieszkańców. oprócz naturalnych zbiorowisk roślinnych w wyniku działań programu

,,lnicjatywa lokalna" powstała tutaj łąka kwiatowa (przy ul. Leopolda) oraz ustawiono domy dla

owadów.

Nowy park zostanie zlokalizowany na gruntach należących do miasta.

TEREN NOWEGO PARKU

Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Rynek 13, 40-003 Katowice
tel. 32 2593-144 , 32 2593-654
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Konsultacje społeczne miaĘ na celu zebranie propozycji, opinii i uwag mieszkańców Katowic w sprawie
przyszłego zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Leopolda, Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczej.

Na podstawie zebranego materiału zostaĘ przy€otowane Wytyczne, które stanowić będą podstawę do

zlecenia koncepcji przyszłego zagospodarowania terenu przezZaklad Zieleni Miejskiej w Katowicach.
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Konsultacje społeczne miały charakter lokalny i skierowane były do mieszkańców jednostek

pomocniczych nr 3 Zawodzie, nr 13 Bogucice i nr 14 Dąbrówka Mała.
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Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice.
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Konsultacje społeczne zostały uruchomione zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice nr 868/2020 z

dnia 7 kwietnia 2o2o r' W sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących

zagospodarowania terenu u zbiegu ulic Leopolda, Bohaterów Monte Cassino i Wiertniczej'

lnformację o konsultacjach opublikowano na stronach Biuletynu lnformacji Publicznej Urzędu Miasta

Katowice, na portalu katowice.eu i katowice.eu/konsultacje.

Ponadto informacje o możliwości wzięcia udziału w konsultacjach społecznych zostały zamieszczone

na łamach miejskiego miesięcznika Nasze Katowice (wydanie majowe), rozesłane biuletynem

informacyjnym do dziennikarzy oraz pocztą elektroniczną do radnych Rady Miasta Katowice i radnych

Rad Jednostek Pomocniczych nr 3, L3 i L4.

opinie mieszkańców uczestniczących w konsultacjach były pozyskiwane za pośrednictwem:

o ankiety diagnostycznej, udostępnionej mieszkańcom w formie elektronicznej;
. poczty elektronicznej pod adresem konsultacie@katowice.eu.

Uwagi, opinie i propozycje mieszkańcy moglizgłaszaĆod21' kwietnia do 8 maja 2o2or. osobom, które

nie miały dostępu do internetu zapewniono możliwość telefonicznego wypełnienia ankiety, po

kontakcie z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej.

trffiMRA$SK ffiP$NilE

Swoją opinię na temat sposobu zagospodarowania konsultowanego terenu za pomocą ankiety

wyraziło 1487 osób. opinie mieszkańców zostały zebrane w raporcie z badania ankietowego, który
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stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu. Znajduje się w nim opis spÓsobu przeprowadzenia

badania oraz zestawienia uzyskanych odpowiedzi w poszczególnych pytaniach.

Ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wydziału Komunikacji Społecznej wpłynęły:

. społeczny projekt koncepcyjny systemu uzupełniania wody w stawie na konsultowanym

terenie;
o petycja o uwzględnienie systĆ'mtr retencyjnego, umożliwiającego pozyskanie wody deszczowej

z ulicy Bohaterów Monte Cassino do uzupełniania wody w stawie.

Po analizie przesłanych przez uczestników konsultacji opinii i uwag zostały wyciągnięte następujące

wnioski:

wypoczyn kowo - rekreacyjna.

spotkań z rodziną i przyjaciółmi (61,8 %), wizyty z dziećmi (22,7 %), spacery ze zwierzętami
(27,3 %) oraz korzystanie z okazji do wypoczynku i relaksu (33,5 %).

z deklaracja mi L/3 respondentów wykorzystuje aktualnie ten teren na cele sportowe'

rozwoju infrastruktury rowerowej, rolkowej i biegowej.

lokalizację oraz istnienie zbiornika wodnego, który wpĘwa na ekosystem (stąd też respondenci

- deklarujący się jako obecni i potencjalni użytkownicy _ chcą możliwie najmniejszej ingerencji

W teren, akceptując jednocześnie konieczność podjęcia działań na rzecz uporządkowania
przestrzeni, tak by móc ją bezpiecznie użytkować).

się wokół podstawowych funkcji i najważniejszych elementów, do których zaliczamy podstawą

infrastrukturę (ścieżki i alejki oraz oświetlenie) oraz elementy małej architektury (kosze, ławki

itp.).

który jest powszechnie uznawany za największy atut tego terenu, stąd też obok pomysłów na

zagospodarowanie pojawiły się wnioski o budowę systemu retencyjnego, pogłębienie,

zarybienie etc.

(9,35%), na drugim miejscu znalazły się różne warianty powiązane ze słowami

staw/stawik/stawy (9,2%). w 7,87yo wypowiedziach znalazło się odniesienie do dzielnicy
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Bogucice lub przymiotnika bogucicki, a w 7,26% wymieniono słowo Norma - odnosząc się tym

samym do nazwy historycznej huty cynku.

Analizując propozycje uczestników konsultacji Zaklad Zieleni Miejskiej w Katowicach wyodrębnił

następujące zalożenia, które będą wykorzystańe przy opisaniu wytycznych projektowych:

krajobraz, preferuje się zastosowanie elementów naturalnych, proekologicznych, przyjaznych

dla flory ifauny bytującej na tym obszarze.

edukacyjno - przyrod nicze.

nawierzchni ścieżek typu Hansegrand (naturalna nawierzchnia przepuszczalna).

tym łąka ekologiczna, zwiększająca walory przyrodnicze jak również edukacyjne, tablice

informacyjne, gry przyrodniczo - edukacyjne, hotele dla owadów, budki lęgowe dla ptaków,

elementy edukacyjne poszerzające tematykę związaną z ptactwem czy siedliskami, a także

wpływem człowieka na środowisko.

zmierzchowym oraz z czujnikiem ruchu.

Wymagane jest miejsce przeznaczone pod usytuowanie podziemnych zbiorników na odpady

segregowane, najwłaściwsza lokalizacja - przy wejściach do parku.

Zaprojektowanie pomostu drewnianego oraz wieży służącej do obserwacji ptaków wodnych.

Wykorzystanie ukształtowania terenu oraz stworzenie nowych miejsc pod funkcję rekreacyjną

użytkowaną przezdzieci, np' na zimowe zjazdy sankami.

Zaprojektowanie nasadzeń drzew i krzewów, podkreślających

terenach.
widokowe na otwartych

Zaaranżowanie przestrzeni tak, aby stworzyć miejsce przyjazne dla dzieci, takie jak zielony

labirynt, ogród sensoryczny z edukacyjnymi elementami, zielony tunel.
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Załaczniki:

1. Zarządzenie Prezydenta Miasta Katowicenr868/2020zdnia7 kwietnia 2020 r'

2, Raport z badania ankietowego
3. Stanowisko Prezydenta Miasta Katowice wobec opinii zebranych W ramach konsultacji społecznych
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