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Zadania do wykonania

W najbliższej perspektywie



Modernizacja Kanalizacji

• W ramach projektu „Uporządkowanie
gospodarki ściekowej w mieście Katowice –
Etap II” przewidziana jest wymiana kanalizacji
sanitarnej i deszczowej na całym obszarze
dzielnicy Nikiszowiec.

Modernizacja kanalizacji – zakres prac
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Modernizacja kanalizacji – zakres prac



koszt

80

Kanalizacja sanitarna w

ulicach: Osw obodzenia

(od nr 18 do ul.

D300 / 1400 / 4,0 1170,00 1 638 000,00

81

Kanalizacja deszczow a

na terenie bazy

spedycyjnej

D300 / 40 / 3,0 1170,00 46 800,00

82

Kanalizacja sanitarna na

Osiedlu Stary Nikiszow iec

w raz z podłączeniem

D300 / 3820 / 4,0

D400 / 230 / 4,0
1190,00 4 819 500,00

83

Kanalizacja deszczow a

na Osiedlu Stary

Nikiszow iec

D300 / 3330 / 3,0

D400 / 840 / 3,0

D600 / 195 / 3,0

* *

84

Kanalizacja sanitarna dla

osiedla Kolonia

Wysockiego

D300 / 1300 / 4,0 1300 1230,00 1 599 000,00

85

Kanalizacja deszczow a

dla osiedla Kolonia

Wysockiego w raz z

D300 / 350 / 3,0

D400 / 350 / 3,0

D500 / 250 / 3,0

1250 * *

86

Rurociąg tłoczny od

istniejącej pompow ni przy

ul.Szopienickiej do

D200 / 700 / 2,0 700 770,00 539 000,00

87

Modernizacja pompow ni

przy ul.Szopienickiej w

Nikiszow icu

X

8 642 300,00

KALKULACJA WSTĘPNA KOSZTÓW

Zestawienie szacunkowych kosztów wykonania kanalizacji dla dzielnicy

Nikiszowiec

zadanie
zakres projektu w

dzielnicy Nikiszowiec

średnica/ długość/

śr.zagłębienie

[mm] / [m] / [m]

długość kanałów na

szkodach górniczych

[m]

cena jednostkowa

Modernizacja kanalizacji – koszty



ul. Zofii Nałkowskiej

• Wartość robót: 2.925.041,46 zł.

• Termin oddania: 20.11.2009r.

• Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Budowlano-
Inżynieryjne „TELBUD” Sp. z o.o.

Przebudowa ul. Z.Nałkowskiej



Przebudowa ul. Z.Nałkowskiej – w trakcie prac



Przebudowa ul. Z.Nałkowskiej – w trakcie prac



Muzeum Historii Katowic

Serce Nikiszowca. Rewitalizacja budynku Muzeum Historii
Katowic przy ul. Rymarskiej 4

Celem projektu jest rewitalizacja budynku Muzeum Historii Katowic
w Katowicach przy ul. Rymarskiej 4

i dostosowanie go do potrzeb muzealnych dla Działu Etnologii
Miasta Muzeum.

Wartość projektu wynosi 3 789 824,28 PLN.
Kwota dofinansowania to 3 185 494,49 PLN

(85% Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego oraz 15% z budżetu
Miasta Katowice).



Muzeum Historii Katowic



Modernizacja Placu Wyzwolenia

• Szacowana wartości projektu 4,5 mln złotych

• Przygotowanie dokumentacji do 08.08.2009r.

• Rozpoczęcie realizacji początek 2010r.



Plac Wyzwolenie w latach 20 tych XXw



SPOSOBY
ZAGOSPODAROWANIA

PLACU WYZWOLENIA









ZREALIZOWANO
BADANIE SPOŁECZNE



Firma Lokalne Badania Społeczne
zrealizowała badanie ilościowe na
potrzeby Urzędu Miasta Katowice.

Badania terenowe zostały
przeprowadzone w dniach 3-10 lipca 2008
roku na próbie 600 osób.

Głównym celem projektu było pozyskanie
opinii mieszkańców dzielnicy Nikiszowiec na
temat planów przebudowy Rynku (Placu
Wyzwolenia przy Kościele św. Anny).



STRUKTURA PRÓBY - PŁEĆ

53%

47%

mężczyźni

kobiety



STRUKTURA PRÓBY - WIEK

25%

7%

16%

15%

19%

18%

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60 i więcej



CZY ULICE DOJAZDOWE DO RYNKU (RYMARSKA, KRAWCZYKA,
JANOWSKA) POWINNY STAĆ SIĘ DEPTAKAMI (Z WYŁĄCZENIEM

RUCHU, DOJAZD TYLKO DLA WŁAŚCICIELI POSESJI)?

TAK NIE

67 %

Niemal 7 na 10 mieszkańców dzielnicy sądzi, że ulice dojazdowe do Rynku powinny stać
się deptakami, z wyłączeniem ruchu i możliwością dojazdu zarezerwowaną wyłącznie dla
właścicieli okolicznych posesji.

Odmienną opinię na ten temat ma prawie 30 % badanych.

Zwolennicy przekształcenia ulic dojazdowych do Rynku w deptaki to najczęściej:

osoby w wieku 50-59 lat,

mieszkańcy z wykształceniem ponadpodstawowym,

respondenci o najwyższych dochodach w gospodarstwie domowym (powyżej 3000 zł).

Przeciwnikami tego rozwiązania są głównie najmłodsi mieszkańcy (w wieku 15-19 lat).

28 %

NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ

5 %



CZY RUCH SAMOCHODÓW I AUTOBUSÓW NA RYNKU
POWINIEN ZOSTAĆ...

Przeszło 4 na 10 badanych popiera całkowite wyłączenie ruchu na Placu Wyzwolenia, zaś 32 %
postuluje pozostawienie ruchu tylko dla pojazdów komunikacji miejskiej.

Uzyskany wynik pokazuje, że badani chcą zmian na Rynku. ¾ mieszkańców dzielnicy chce zmiany
organizacji ruchu na Placu Wyzwolenia, zaś największa grupa popiera rozwiązanie „radykalne”. Tylko
1 na 4 respondentów opowiada się za pozostawieniem organizacji ruchu w obecnej formie.

Zwolennicy całkowitego wyłączenia ruchu to przede wszystkim trzydziesto- i pięćdziesięciolatkowie,
osoby z wykształceniem ponadpodstawowym oraz badani o najwyższym poziomie dochodów.

Z kolei pozostawienie organizacji ruchu w obecnej formie najczęściej postulują osoby między 15 a 29
rokiem życia oraz badani z wykształceniem podstawowym.

32%

25%

1%

42%

całkowicie wyłączony (deptak, bez
samochodów i autobusów)

częściowo wyłączony (bez
samochodów, tylko autobusy)

pozostawiony w obecnej formie
(samochody i autobusy)

nie wiem/trudno powiedzieć



AKCEPTACJA CAŁKOWITEGO WYŁĄCZENIA RUCHU A
CZĘSTOŚĆ WIZYT NA RYNKU

Na powyższym wykresie przedstawione zostały odsetki zwolenników całkowitego
wyłączenia ruchu na Rynku, ze względu na częstość odwiedzin Placu Wyzwolenia.

Wyraźnie widać, że duża intensywność odwiedzin Rynku sprzyja akceptacji pomysłu
całkowitego wyłączenia ruchu samochodów i autobusów w tym miejscu.

49%

31% 32%

42%

wszyscy

mieszkańcy

codziennie lub

prawie

codziennie

kilka razy w

tygodniu

raz w tygodniu

lub rzadziej



CO POWINNO ZNALEŹĆ SIĘ NA RYNKU?

Sklepy i usługi – 62 %

Skwery, klomby, zieleńce – 45 %

Ławeczki, miejsca do odpoczynku – 38 %

Fontanna – 24 %

Puby, kawiarnie, restauracje – 21 %

Nie wiem/trudno powiedzieć – 1 %

 Mieszkańcy odpowiadali na pytanie o to,
jakie elementy powinny znaleźć się na
Rynku w przyszłości. Uzyskane odpo-
wiedzi pokazują, jaką funkcję powinien,
w opinii badanych, pełnić Plac
Wyzwolenia. Respondenci mogli wskazać
maksymalnie 2 kategorie odpowiedzi.

 Przeszło 6 na 10 mieszkańców sądzi, że
Rynek powinien mieć funkcję handlowo-
usługową. Takiej odpowiedzi najczęściej
udzielały osoby w wieku 50 i więcej lat
oraz respondenci o najwyższym i – co
ciekawe – najniższym poziomie
dochodów.

 Druga grupa odpowiedzi to wskazania
związane z poprawą estetyki i wzmacnianiem
wypoczynkowej funkcji Rynku. Innymi słowy,
liczna grupa mieszkańców widzi Plac
Wyzwolenia jako skwer z dużą ilością zieleni i
ławeczek, a nawet fontanną.

 Co 5. mieszkaniec sądzi, że Rynek powinien
pełnić funkcję rozrywkową. Zwolennikami
takiego rozwiązania najczęściej są ludzie
młodzi (do 29. roku życia), osoby z
wykształceniem średnim oraz badani o
dochodach powyżej 2000 zł (2 górne
przedziały).



JAKA POWINNA BYĆ NAWIERZCHNIA NA RYNKU?

Większość mieszkańców uważa, że cały obszar Rynku powinien zostać pokryty kostką
brukową lub granitową. Najwięcej zwolenników tego pomysłu jest w grupie osób w
wieku 50 i więcej lat oraz wśród badanych z wyższym wykształceniem. Poparcie dla
tego rozwiązania rośnie proporcjonalnie do poziomu dochodów mieszkańców.

Przeszło co 3. badany jest zwolennikiem bardziej kompromisowego rozwiązania:
pozostawienia asfaltowej jezdni i pokrycia kostką wyłącznie chodników oraz wyjazdów
z posesji. Takiej odpowiedzi najczęściej udzielali ludzie młodzi (w wieku 29 i mniej lat),
respondenci z wykształceniem podstawowym oraz badani o najniższym poziomie
dochodów netto w gospodarstwie domowym.

61%

3%

36%

jezdnia pokryta asfaltem, a chodniki i
wyjazdy z posesji pokryte kostką
brukową lub granitową

cały obszar Rynku pokryty kostką
brukową lub granitową

nie wiem/trudno powiedzieć



CZY NAWIERZCHNIA LUB CHODNIKI NA RYNKU
POWINNY ZOSTAĆ POKRYTE...

56 % badanych sądzi, że Rynek (lub jego część) powinien zostać wyłożony betonową
kostką brukową. Takie rozwiązanie najczęściej popierają kobiety, osoby w wieku 15-19
lat, respondenci z wykształceniem podstawowym oraz najniżej uposażeni mieszkańcy
Nikiszowca.

Z kolei 4 na 10 mieszkańców to zwolennicy pokrycia Placu Wyzwolenia (lub jego
fragmentów) kostką granitową. Ten rodzaj nawierzchni w największym stopniu
odpowiada mężczyznom, trzydziesto- i pięćdziesięciolatkom, osobom z wykształceniem
wyższym oraz badanym o dochodach między 2001 a 3000 zł.

BETONOWĄ KOSTKĄ BRUKOWĄ KOSTKĄ GRANITOWĄ

56 % 40 %

4 %

NIE WIEM/TRUDNO POWIEDZIEĆ



PREFEROWANY RODZAJ NAWIERZCHNI A CZĘSTOŚĆ
WIZYT NA RYNKU

Na powyższym wykresie przedstawione zostały odsetki zwolenników dwóch rodzajów
kostki na Rynku, ze względu na częstość odwiedzin Placu Wyzwolenia.

Częstość wizyt na Rynku sprzyja akceptacji nawierzchni w postaci betonowej kostki
brukowej. W przypadku rozwiązania alternatywnego zależność jest odwrotna.

50%

60%

53%

46%

56%

42%
37%

40%

wszyscy mieszkańcy codziennie lub prawie

codziennie

kilka razy w tygodniu raz w tygodniu lub

rzadziej

betonowa kostka brukowa kostka granitowa



W opinii mieszkańców Nikiszowca miejscowy Rynek powinien:

mieć ulice dojazdowe zamienione w deptaki

mieć zmienioną organizację ruchu (ruch całkowicie lub
częściowo wyłączony)

pełnić funkcję handlowo-usługową, a także być miejscem
wypoczynku wśród zieleni

zostać pokryty kostką (bez asfaltowej jezdni)

mieć nawierzchnię w postaci betonowej kostki brukowej

Uzyskane wyniki pokazują, że sprawy związane z zagospodarowaniem
Rynku są istotne dla lokalnej społeczności, czego wskaźnikiem jest mała
ilość braków odpowiedzi oraz odpowiedzi ucieczkowych („nie wiem/trudno
powiedzieć”) we wszystkich pytaniach. Plany przebudowy Placu
Wyzwolenia stały się w ostatnich miesiącach przedmiotem publicznej
debaty, były również szeroko komentowane w miejscowych mediach.
W efekcie opinie badanych są w dużym stopniu skrystalizowane. Innymi
słowy, mieszkańcy mają wyrobione poglądy na plany rozwoju tego obszaru
dzielnicy.

PODSUMOWANIE



KONTAKT:

LOKALNE BADANIA SPOŁECZNE

ul. Kochanowskiego 52/218

01-864 Warszawa

tel. (22) 663 82-76

tel. kom. 608 534 795 (Marcin Jóźko)

INTERNET: www.lokalnebadania.com

e-mail: lbs@lokalnebadania.com

KONTAKT



Modernizacja skweru przy
pl. Wyzwolenia

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Remont:
• alejek
• nawierzchni zielonych
• Zakłada się budowę:
Budowę:
• Elementów małej architektury (ławek ,kosze)
• Wykonanire
• robót polegających na utwardzeniu powierzchni

gruntuna działkach budowlanych
• Przebudowy dróg.



Wartość zadania 310 000 zł

Obecnie na etapie uzyskiwania
pozwolenia na budowę.

Planowane ogłoszenie przetargu czerwiec 2009

Realizacja do września 2009



Plac w latach 40 tych XXw.



Plac – obecny kształt



Plac – projekt przebudowy



Plac – projekt przebudowy



Tymczasowy Punkt Informacji
Turystycznej

• Trwają prace dostosowujące lokal przy
ul. Krawczyka 5 na potrzeby IT

• Planowany termin uruchomienia
czerwiec 2009r.



Remont lokalu na IT


