Raport z przeprowadzonych
konsultacji społecznych
„Partycypacyjne zaprojektowanie
przestrzeni publicznej
wokół dworca kolejowego
w Strzemieszycach Wielkich”

Dąbrowa Górnicza, grudzień 2018

WPROWADZENIE
Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej skierował do Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza pismo z prośbą, o wyrażenie zgody na przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami
miasta, w szczególności dzielnicy Strzemieszyce Wielkie dotyczących zagospodarowania przestrzeni publicznej
terenu wokół byłego dworca kolejowego.
Po uzyskaniu zgody Prezydenta Miasta, Wydział Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej
przystąpił do realizacji procesu.
Najważniejsze ustalenia całego procesu są efektem trzech spotkań obejmujących pracę warsztatową
z mieszkańcami, a także konsultacji z odpowiednimi wydziałami urzędu, inżynierami zaangażowanymi w proces
planowania zagospodarowania terenu, a także prac planistycznych i projektowych architektów i urbanistów.
INFORMACJA O DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W RAMACH
ZASTOSOWANYCH NARZĘDZI KONSULTACYJNYCH

KONSULTACJI

WRAZ

Z

OMÓWIENIEM

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2702.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z dnia 7.09.2018 w sprawie:
przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przygotowania koncepcji zagospodarowania przestrzeni
publicznej wokół dworca kolejowego w Strzemieszycach Wielkich, konsultacje społeczne
w przedmiotowej sprawie skierowane były do mieszkańców Dąbrowy Górniczej, a w szczególności
użytkowników terenu stanowiącego przedmiot konsultacji, tj. terenu dzielnicy Strzemieszyce Wielkie.
Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone były w następujących formach:
a) przeprowadzenia spotkań z mieszkańcami,
b) zbierania pisemnych/elektronicznych uwag mieszkańców.
Konsultacje zostały przeprowadzone wg następującego harmonogramu:






03.10.2018 - warsztat diagnostyczny
22.10.2018 - warsztat projektowy
23.10.2018 do 05.11.2018 - zbieranie uwag do koncepcji
21.11.2018 - warsztat weryfikacyjny
30.11.2018 - zakończenie procesu

Konsultacje odbywały się w Filii nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Ofiar Katynia 93 w Strzemieszycach
Wielkich.
Pierwszy etap – diagnoza – polegał na zdefiniowaniu obecnych problemów oraz potencjału na obszarze
opracowania. Na tym etapie przedstawiono także zaproponowane przez firmę ELKOL rozwiązanie tunelu
pieszo-rowerowego, projektowanego dojścia na peron z połączeniem z południową stroną Strzemieszyc.
Uczestnicy pierwszego spotkania podczas pracy warsztatowej przedstawili własne pomysły, które posłużyły jako
podstawa opracowania propozycji projektowych.
W etapie drugim projektanci przedstawili wariantowe koncepcje zagospodarowania terenu oparte na
pomysłach i opiniach mieszkańców. Posłużyły one do dyskusji i wspólnego uszczegółowienia projektu.
Mieszkańcy komentowali proponowane rozwiązania wyjaśniając, dlaczego z ich punktu widzenia jedne
rozwiązania były bardziej zasadne od drugich. Uwagi dotyczyły przede wszystkim lokalizacji obszarów zieleni,
połączeń pieszych, elementów infrastruktury i małej architektury. Podczas spotkania prowadzonego przy
dwóch stołach warsztatowych, mieszkańcy i projektanci mogli wymieniać się wiedzą i opiniami na temat
szczegółowych uwarunkowań przestrzeni, możliwości i ograniczeń wynikających z warunków technicznych,
kwestii planistycznych oraz praktyk projektowych. Uczestnicy dzielili się swoimi preferencjami i uwagami
wynikającymi bezpośrednio z ich doświadczeniami użytkowania terenu.
Etap trzeci – weryfikacja – odbył się w formie prezentacji i dyskusji. Składająca się z trzech części prezentacja
zawierała:

1.
2.
3.

Wytyczne do planu (z wyjaśnieniem po co jest plan i jak to działa);
Koncepcję wraz z ostatnimi poprawkami;
Sugestie dotyczące możliwości finansowania realizacji przestrzeni publicznych.

Po prezentacji mieszkańcy zadawali pytania dotyczące szczegółów projektowych oraz uzgodniono ostateczne
założenia wytycznych do planu miejscowego.
Wszystkie trzy spotkania cechowała duża frekwencja i zaangażowanie mieszkańców. Od pierwszego spotkania
jednym z głównych postulatów było zachowanie pieszego, bogatego w zieleń charakteru miejsca. Podczas pracy
warsztatowej okazało się, że główne założenia przedstawionej koncepcji okazały się logiczne, a priorytety
mieszkańców zbliżone, pomimo pewnych różnic w opiniach. Wszystkie trzy spotkania zaowocowały dobrą
współpracą i dyskusjami, które posłużyły do stworzenia uzgodnionych wspólnie wytycznych do projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
AKCJA INFORMACYJNA
Akcja informacyjna poprzedzona została wydaniem Zarządzenia Nr 2702.2018 Prezydenta Miasta Dąbrowa
Górnicza z dnia 7.09.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przygotowania
koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół dworca kolejowego w Strzemieszycach Wielkich.
Akcja informacyjna rozpoczęła się z dniem 17 września 2018 r. roku od publikacji ogłoszenia o rozpoczęciu
konsultacji społecznych w następujących źródłach:


Biuletynie Informacji Publicznej
http://bip.dabrowa-gornicza.pl/BIP.aspx?Sel=18094&Nr=1&ident=118928



Platformie Konsultacji Społecznych
http://konsultacje.dabrowagornicza.pl/aktualnosci/20181123/419/konsultacje_w_strzemieszycach_na_finiszu.html



Oficjalnej stronie miasta
https://www.dabrowa-gornicza.pl/dla-mieszkancow/

Dodatkowo, mieszkańcy terenu objętego procesem konsultacji otrzymali do swoich skrzynek listownych
zaproszenia na warsztat. Imienne zaproszenia otrzymała Rada Dzielnicy Strzemieszyce Wielkie, organizacje
pozarządowe działające na terenie dzielnicy. Plakaty informujące o spotkaniu rozpowszechnione zostały
w pobliżu miejsca spotkania tj. Filii nr 8 MBP. Akcja informacyjna w mediach internetowych
i społecznościowych prowadzona była przez cały okres konsultacji społecznych.
INFORMACJE O ZEBRANYCH OPINIACH I REKOMENDACJACH MIESZKAŃCÓW
Wszystkie zebrane opinie i uwagi mieszkańców zostały szczegółowo omówione na ostatnim warsztacie
z mieszkańcami, który odbył się 21 listopada 2018 r. Szczegółowy przebieg procesu wraz z wytycznymi został
przestawiony w raporcie pokonsultacyjnym stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.
INFORMACJA O SPOSOBIE USTOSUNKOWANIA SIĘ PREZYDENTA MIASTA DO ZEBRANYCH OPINII WRAZ
Z UZASADNIENIEM
Raport pokonsultacyjny z procesu konsultacji zostanie przekazany do wszystkich komórek organizacyjnych
Urzędu Miejskiego, celem podkreślenia istoty tego dokumentu oraz konieczności stosowania się do jego
zapisów w związku z partycypacyjnym wypracowaniem jego wkładu - w oparciu o rekomendacje mieszkańców
Strzemieszyc Wielkich.
Prezydent Miasta
Marcin Bazylak

