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1. Wprowadzenie
1.1 Przedmiot konsultacji i podstawa prawna
Przedmiotem konsultacji społecznych był projekt Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta
Ruda Śląska do 2030 roku. Konsultacje miały na celu zebranie od interesariuszy
rewitalizacji opinii oraz uwag do wymienionego projektu dokumentu.
Konsultacje społeczne przeprowadzono na podstawie art. 17 ust. 2 pkt. 3) ustawy z dnia 9
października 2015 r. o rewitalizacji.

1.2 Podmioty uprawnione do uczestnictwa w konsultacjach
Uprawnionymi do uczestnictwa w konsultacjach społecznych byli interesariusze
rewitalizacji, którymi są w szczególności:
1) mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości
i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym
spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa
społecznego;
2) mieszkańcy gminy inni niż wymienieni w pkt 1;
3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
gospodarczą;
4) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze gminy działalność
społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
5) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
6) organy władzy publicznej;
7) podmioty, inne niż wymienione w pkt 6, realizujące na obszarze rewitalizacji
uprawnienia Skarbu Państwa.

1.3 Termin konsultacji
Konsultacje prowadzone były w okresie od 19 lutego 2018 r. do 20 marca 2018 r.
Na 7 dni przed terminem konsultacji tj. 12 lutego 2018 r. Prezydent Miasta Ruda Śląska
powiadomił o nich poprzez obwieszczenie, ogłoszenie w Urzędzie Miasta na tablicy
informacyjnej, na Terenach Targowych na stosownej tablicy oraz na stronie internetowej
i w prasie lokalnej (Wiadomości Rudzkie).
Z projektem dokumentu można było zapoznać się na stronach internetowych pod adresem
http://www.rudaslaska.pl/rewitalizacja oraz http://www.rudaslaska.bip.info.pl/ (zakładka
Programy, strategie, rewitalizacja > Rewitalizacja miasta > Konsultacje GPR) lub
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w Wydziale Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II 6, III piętro
(pokój 306).

1.4 Forma i tryb konsultacji
Informacja o konsultacjach społecznych rozpowszechniana
internetową, BIP, w siedzibie Urzędu, na Terenach Targowych.

była

poprzez:

stronę
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Rysunek 1. Ogłoszenie na miejskiej stronie internetowej.

Rysunek 2. Obwieszczenie w BIP.
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Rysunek 3. Artykuł we Wiadomościach Rudzkich.

Konsultacje były przeprowadzone w następujących formach:
1)Zbierania
uwag,
propozycji
i opinii
w postaci
papierowej
i elektronicznej,
z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag
Wypełniony formularz, podpisany czytelnie imieniem i nazwiskiem należało przekazać
w terminie trwania konsultacji w postaci:
a) papierowej:
- drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6,
41-709 Ruda Śląska,
- bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek,
wtorek, środa od godz. 8:00 do godz. 16:00, w czwartek od godz. 8:00 do godz. 18:00
oraz w piątek od godz. 8:00 do godz. 14:00,
b) w postaci elektronicznej na adres e-mail: fundusze@ruda-sl.pl, bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia
18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2013.262 t.j.).
2) Otwartego spotkania informacyjno-konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji
z możliwością składania uwag i propozycji do protokołu, które odbyło się 27 lutego
2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, pl. Jana Pawła II 6, w sali sesyjnej
(nr 213, II piętro).
3) Wywiadów z lokalnymi ekspertami.
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2. Przebieg konsultacji
2.1. Uwagi zgłaszane podczas spotkania informacyjnokonsultacyjnego

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne projektu GPR, które miało miejsce w siedzibie
Urzędu Miasta Ruda Śląska 27 lutego 2018 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Miasta Ruda Śląska,
pl. Jana Pawła II 6, w sali sesyjnej (nr 213, II piętro), rozpoczął Zastępca Prezydenta
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Miasta Ruda Śląska ds. zagospodarowania przestrzennego. Pan Prezydent przedstawił
pokrótce kilkumiesięczny przebieg prac nad GPR, prowadzone konsultacje społeczne
i zaangażowanie Rady Miasta (przyjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji). Kolejnym etapem prac jest uchwała o przyjęciu
GPR, który składa się z części diagnostycznej, analitycznej oraz projektów, których jest
zdecydowanie więcej niż w LPR. Prezydent wspomniał że do 20 marca br. można składać
uwagi do projektu GPR oraz poinformował, aby posługiwać się formularzem składania
uwag. Następnie Pan Prezydent przedstawił Wykonawców GPR i zaprosił do dyskusji.
Wykonawca zaprezentował główne założenia GPR. Podkreślono, że osoby zainteresowane
wdrażaniem samego GPR mogą być zainteresowane pracami w ramach Komitetu ds.
Rewitalizacji, którego zasady będą w dalszej kolejności przedmiotem konsultacji
i opiniowania, zgodnie z ustawą o rewitalizacji (Dz.U. 2017 poz. 1023 z późn. zm.).
Wykonawca zaznaczył, że jedynie projekty które ze względu na swoją specyfikę nie mogą
być realizowane na obszarze rewitalizacji, mogą być realizowane poza obszarem
rewitalizacji. W związku z tym, z projektu GPR usunięto projekt U.11.9: Zmniejszenie
niskiej emisji dla budynków przy ul. Pokoju 7, 9, 19, 21 oraz nie uwzględniono Karty
projektu: Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Raciborskiej, Szyb Powietrzny.
Ww. projekty zlokalizowane są poza obszarem rewitalizacji. Ta regulacja, zawarta w art.
15 ust. 3 ustawy, umożliwia prowadzenie w ramach GPR tych projektów, których specyfika
wymaga np. większej skali. Należy zauważyć, że takie przedsięwzięcia muszą wypełniać
zawarte w GPR cele rewitalizacji i oddziaływać bezpośrednio na obszar rewitalizacji,
rozwiązując problemy społeczne i inne, określone na podstawie diagnozy w GPR.
Wykonawca omówił cele, pokazując ich odniesienie do zdiagnozowanych problemów
i potencjałów obszaru rewitalizacji. Odniósł się do kwestii podniesionych w trakcie
konsultacji społecznych prowadzonych na etapie delimitacji oraz ich przełożenia na cele
i kierunki działań.
Program rewitalizacji może się zmieniać, obecnie nie wszystkie kierunki mają określone
projekty, ale zakłada się, że dokument będzie aktualizowany i gdy zajdzie taka potrzeba,
to zostaną dopisane nowe projekty, zgodnie z procedurą określoną w ustawie
o rewitalizacji.
Aktualnie w GPR zapisanych jest bardzo dużo projektów, mamy świadomość, że nie
wszystkie zostaną zrealizowane, ponieważ wiele z nich to inicjatywy prywatne,
wymagające zaangażowania znacznego wkładu własnego. Wykonawca zaznaczył, że na
etapie konsultacji społecznych projektu GPR liczba projektów nie powinna się znacznie
zmienić, nie powinny pojawić się nowe duże projekty infrastrukturalne, ponieważ została
już rozpoczęta procedura SOOŚ. Nowy projekt infrastrukturalny wymagałby powtórzenia
procedury. Drugą kwestią jest nadzór Wojewody, dokładanie kolejnych projektów może
spowodować komplikacje. Ewentualnie na tym etapie można dołączyć mniejsze projekty
lokalne, adresowane do społeczności w granicach obszaru rewitalizacji. Najważniejsze są
przede wszystkim projekty miękkie, które będą wpływać na mieszkańców.
W kolejnym etapie prezentacji Wykonawca przedstawił zestawienie projektów
rewitalizacyjnych, wyjaśniając że kryterium podziału na podstawowe i uzupełniające ma
charakter techniczny i nie świadczy o ważności projektów.
Uczestnicy mieli pytania co do zakresu planowanych projektów, np. P.1.4. był
niezrozumiały, czy obejmuje ulicę Janasa. Były wątpliwości co do charakteru
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uzupełniającego projektów. Pan Prezydent dodał, że ten projekt związany jest
z warsztatami urbanistów w ramach realizacji „Porozumienia intencyjnego dotyczącego
realizacji przedsięwzięcia: Mikroplanowanie miejskie – wypracowanie koncepcji
zagospodarowania wybranego terenu”, zawartego pomiędzy Towarzystwem Urbanistów
Polskich, Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów i Miastem Ruda Śląska w roku 2017, przez
interdyscyplinarny zespół projektowy. Efektem prac była projektowo-organizacyjna
koncepcja mikroprzestrzeni w Rudzie Śląskiej – Rudzie, która została ujęta w ramach
projektu P.1.4. (projekt obejmuje ulicę Janasa).
Pani Radna zapytała, czy można dołączyć projekt dotyczący schroniska – w ramach U.1.5.
i przesunąć ten projekt do podstawowych, ponieważ jest to bardzo ważny teren dla
mieszkańców. Pan Prezydent poprosił o wypełnienie formularza uwag, który zostanie
przeanalizowany przez Wykonawcę. Pani Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta wspomniała,
że projekt jest w trakcie realizacji. Pani Radna podkreśliła, że będzie wnioskować
o umieszczenie w GPR terenu schroniska, bo w trakcie poprzednich konsultacji zgłaszano
potrzebę ścieżki łącznika do Rudy południowej (ul. Brańskiego).
Padło pytanie odnośnie projektu U.1.2., przedstawiciel podmiotu który zgłosił projekt
zapytał o możliwość połączenia z projektem U.1.1. który dotyczy tego samego terenu. Pani
Naczelnik zwróciła uwagę, że jest to inicjatywa miękka, dlatego są podzielone, bo U.1.1.
to projekt stricte infrastrukturalny. Podobnie jest rozbity projekt na dom Karola Goduli, bo
fundacja zgłaszała projekty infrastrukturalny i miękki, Pani Naczelnik proponuje ich nie
łączyć.
Uczestnicy konsultacji pytali także o inne projekty: o projekt U.1.8., co konkretnie
obejmuje, projekt P.1.5. kto zgłosił przebudowę fabryki margaryny. W przypadku
niektórych projektów ujętych już w LPR i obecnie realizowanych, zostały one zapisane
także w GPR ze względu na ewentualną możliwość pozyskania dofinansowania.
Dużo pytań dotyczyło termomodernizacji i możliwości rozszerzenia projektów
rewitalizacyjnych o inne budynki wymagające termomodernizacji, np. przy ulicy Janasa.
Pani Naczelnik wyjaśniła, że na termomodernizację można ubiegać się także
o dofinansowanie z innych źródeł np. z WFOŚiGW i nie ma konieczności wpisania do GPR.
Na spotkaniu nie było przedstawiciela MGSM Perspektywa, spółdzielni która zgłosiła
projekty termomodernizacji m.in. U.1.7. Zdaniem mieszkańców modernizacji wymaga
więcej budynków, w tym zabytkowych. Prośba o interwencję Miasta w tym zakresie. Pani
Naczelnik poinformowała, że w trakcie opracowywania GPR Miasto wystąpiło do wszystkich
podmiotów, które miały projekty w LPR o weryfikację tych projektów i ewentualne
zgłoszenie nowych projektów, w odpowiedzi wpłynęły karty projektów. Miasto nie może
narzucać konkretnych lokalizacji. Jest to temat w dłuższej perspektywie do omówienia, nie
można nikogo zmusić do realizacji projektu, a konserwator zabytków nie jest inwestorem.
Uczestnicy spotkania dopytywali na jakiej podstawie były wybierane budynki do
termomodernizacji. Pan Prezydent wyjaśnił, że kluczowym wskaźnikiem jest ucieczka
ciepła, im większa tym wcześniej Miasto chce wykonać termomodernizację. Inne brane pod
uwagę czynniki to: brak przeciwskazań natury prawnej, położenie budynku na gruntach
miejskich i czy efekt uzyskany będzie jak największy. Ważna jest też możliwość
uciepłownienia (możliwości techniczne) i możliwości finansowe inwestora. Miasto nie może
remontować budynków, którymi tylko zarządza i nie jest ich właścicielem. Wynika to
z praktyki wydatkowania środków.
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Duże kontrowersje budziło jakimi kryteriami kierowano się przy wyborze budynków do
termomodernizacji. Pani Radna stwierdziła, że w granicach obszaru rewitalizacji są budynki
miejskie, spółdzielni mieszkaniowych, prywatne i inne, i pyta dlaczego akurat wybrano do
termomodernizacji pojedyncze budynki np. przy Bankowej 7. Zdaniem Pani radnej brakuje
kompleksowości, czyli zaplanowanej termomodernizacji wszystkich budynków, a nie
wybiórczych. Pan Prezydent wyjaśnił, że chcą pozyskiwać środki zewnętrzne i warunkiem
jest osiągnięcie efektu energetycznego, który trzeba wykazać, a nie wszystkie budynki
spełniają ten warunek.
Pani Naczelnik wyjaśniła na czym polegał nabór projektów i że nigdy nie będzie tak, że
jeden projekt będzie „załatwiał” rewitalizację całego obszaru. Zostały wpisane te projekty,
które są w przemyślanej fazie zaawansowania, albo są w realizacji albo będą za chwilę
realizowane. Pan Prezydent poinformował, że podmiot zgłaszający projekt bierze na siebie
obowiązek jego realizacji.
Wykonawca zaprezentował mapę z lokalizacją wszystkich ujętych w GPR projektów
i objaśnił kompleksowość zaplanowanych działań.
Pani Radna zapytała, co miasto będzie mieć konkretnie z realizacji GPR, ponieważ jej
zdaniem powinna być maksymalizacja realizowanych projektów w granicach obszaru
rewitalizacji.
Wykonawca dopowiedział, że w GPR zapisane są aż 102 projekty i to jest dużo, jeśli Pani
Radnej zabrakło działań, to jakich? Pani Radna stwierdziła, że chodzi o termomodernizację
wielu budynków, a nie wybiórczych.
Pytano także o chodnik w Orzegowie i celowość inwestycji. Pan Prezydent wyjaśnił, że to
kluczowe miejsce, bo łączy dwa podobszary rewitalizacji.
Jeden z uczestników spotkania stwierdził, że jest problem własności budynków,
wspólnotowe są po częściowej termomodernizacji ale nieudanej, pomiędzy budynkami
brakuje chodników. Padło pytanie o możliwość termomodernizacji budynków przy ul.
Nowaka (U.3.1.)
Mieszkańcy twierdzą, że gazem nie udaje się dogrzać budynków, jest to niewystarczający
sposób ogrzewania, konieczne jest ocieplenie budynków.
Pan Prezydent mówi o SSR i ukierunkowaniu działań Miasta i podmiotów które zgłaszają
akces, chcemy aby projekt GPR dawał możliwości działania i pozyskania środków.
Padło pytanie czy ul. Modrzejewska jest w obszarze rewitalizacji – nie jest.
Pani Radna zapytała o tytuły projektów i uszczegółowienie lokalizacji, należy wpisać więcej
ulic i budynków do termomodernizacji. Pani Naczelnik odpowiada, że projekty zapisane
w GPR mają odzwierciedlenie w kartach
projektów, dlatego
bez uzgodnień
z wnioskodawcami (inwestorami) nie można rozszerzać zakresu projektów.
Wykonawca wyjaśnia, że konieczna jest zgodność projektów zawartych w GPR i składanych
w późniejszym etapie wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL 2014-2020:
„Dopuszcza się możliwość modyfikacji pomiędzy opisem projektu zawartym w programie
rewitalizacji a opisem projektu we wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem utrzymania
celu projektu i jego zasadniczego założenia (np. zmiana nazwy projektu, dodanie
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partnera).1” Można ewentualnie skorygować tytuły projektów lub rozszerzyć ich zakres, ale
trzeba przy tym uwzględnić zapisy ustawy, która dla projektów podstawowych szczegółowo
określa wymagane informacje.
Pan Prezydent mówi o konieczności oszacowania kosztów projektów. Pani Naczelnik
dodaje, że Miasto posiada program niskiej emisji i program ochrony środowiska, w których
również ujęte są zadania termomodernizacyjne.
Pani Radna pyta dlaczego MGSM Perspektywa wybrała do termomodernizacji tylko 2
budynki, a nie np. 20, co z resztą budynków. Wykonawca wyjaśnia, że w GPR są zawarte
różne projekty, mniej lub bardziej szczegółowe, zgłoszone przez różnych inwestorów,
a finansowanie termomodernizacji będzie możliwe także z innych źródeł nawet przy braku
wpisania do GPR. Podstawowym dokumentem Miasta wyznaczającym główne cele
i kierunki działań w zakresie poprawy ochrony powietrza, efektywności energetycznej,
ograniczenia emisji zanieczyszczeń, w tym również gazów cieplarnianych jest Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej. Natomiast rewitalizacja to proces przemian przestrzennych,
społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych obszarach miast, mający na celu
wyprowadzenie terenu ze stanu kryzysowego, w tym rewaloryzację stanu środowiska
i przywrócenie ładu przestrzennego, prowadzący do ożywienia gospodarczego, odbudowy
więzi społecznych oraz rozwoju i poprawy jakości życia lokalnej wspólnoty.
Pani Naczelnik dopowiedziała, że wnioskodawcy niekoniecznie będą wnioskować
o dofinansowanie ze środków na rewitalizację w przypadku termomodernizacji, mogą być
to inne działania i programy.
Pani Radna wyraża wątpliwość co do adekwatności niektórych projektów
muzeum, które będzie finansowane ze środków na kulturę, więc po co jest
GPR. Pani Naczelnik odpowiada, że może będą realizować działania miękkie
wsparcia w ramach rewitalizacji. Wykonawca dopowiada, że ujęcie projektu
dodatkowe punkty w przypadku niektórych konkursów o dofinansowanie.

w GPR np.
wpisane do
możliwe do
w GPR daje

Pani Radna chce podnieść stopień ogólności we wskazaniu, które budynki mają być
termomodernizowanie – usunąć numery budynków, pozostawiając same ulice. Pani
Naczelnik odpowiada, że właścicielami budynków na jednej ulicy są różne podmioty. Pan
Prezydent dopowiada, że Miasto ma już doświadczenia z różnymi właścicielami
nieruchomości i to jest problem. Będą się nakładać projekty na siebie, ważna jest wola
właściciela. Pan Prezydent wskazuje także na wysoki koszt łączny oszacowanych projektów
prawie 500 mln zł (a cześć projektów jest nieoszacowana) i na ograniczony budżet miasta
oraz podmiotów zewnętrznych. Pani Radna zwróciła uwagę że Strategia Rozwoju Miasta
i GPR są do 2030 roku, czyli 12 lat, co oznacza 12 budżetów.
Wykonawca wspomniał, że w przypadku projektów uzupełniających można przedstawić
ogólną ich charakterystykę, bez wskazania konkretnych lokalizacji, ale trzeba to uzgodnić
ze spółdzielniami i właścicielami którzy zgłosili projekty. Pan Prezydent stwierdza,
że potrzebna jest jasna deklaracja właściciela.
Pani Radna chciałaby maksymalnie rozszerzyć zakres projektów dotyczących
termomodernizacji, w szczególności budynków miejskich. Prezydent dopowiada, że te
budynki są ujęte w programie gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta,
1

Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020, str. 7
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a termomodernizacja jest elementem innych dokumentów strategicznych miasta.
Wykonawca przypomina definicję programu rewitalizacji, który stanowi wieloletni program
działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub
technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze
stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju,
stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności
w ramach rewitalizacji. Stan kryzysowy spowodowany jest koncentracją negatywnych
zjawisk społecznych współwystępujących z negatywnymi zjawiskami. Zatem nie można
w programie rewitalizacji skupiać się tak mocno na termomodernizacji.
Termomodernizacja zdominowała dyskusję. Zdaniem Pani Radnej MGSM Perspektywa
powinna zadeklarować termomodernizację większej liczby budynków do 2030 roku.
Prezydent zaznaczył, że pismo informujące o naborze projektów było skierowane
do wszystkich spółdzielni.
Postulat ten został uwzględniony poprze dopisanie projektu U.13.8. Zmniejszenie niskiej
emisji poprzez termomodernizację budynków mieszkalnych, modernizację obiektów
i podniesienie jakości technicznej budynków, odnawialne źródła energii, wymianę źródeł
ciepła w podobszarach rewitalizacji.
Jeden z uczestników spotkania zapytał dlaczego w ramach GPR nie będzie realizowany
Gródek, który był ujęty w LPR. Wykonawca wyjaśnia że obecnie teren ten nie znajduje się
w granicach obszaru rewitalizacji. Na obecnym etapie prac jest za późno na zmianę granic
obszaru rewitalizacji, konsultacje społeczne w tym zakresie były już prowadzone w zeszłym
roku.
Uczestnicy spotkania bronią Gródka, bo odbywające się tam imprezy są ważne dla
mieszkańców, dla dzieci. A obecnie potok Bielszowicki śmierdzi i uprzykrza przebywanie na
tym terenie. Wykonawca wyjaśnia, że obszar wokół Gródka wraz z Kochłówką jest ujęty
w projekcie GPR jako część większego przedsięwzięcia – Trakt Rudzki 2.
Zdaniem mieszkańców to okolica zdegradowana przez potok Bielszowicki. W GPR jest
niezamieszkały teren Muzeum PRL, więc dlaczego nie ma Gródka, gdzie występują szkody
górnicze. Wykonawca wyjaśnia, że ustawa mówi o terenach niezamieszkałych,
poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich, a gródek się do nich nie kwalifikuje.
Szkody górnicze to nie obszar poprzemysłowy. Mimo, że gródek nie jest w GPR Miasto nie
zaprzestaje myśleć o jego realizacji z innych działań. Gródek był ujęty w LPR, ale zmieniły
się przepisy, w LPR była większa dowolność, a ustawa zawęża możliwość włączenia
terenów niezamieszkałych, Pan Prezydent dopowiada, że bunkry też nie zostały wpisane
do GPR, bo są poza obszarem rewitalizacji.
Wykonawca zwraca uwagę że pojęcie rewitalizacja jest nadużywane- określane potocznie
tym mianem są zwykłe remonty budynków, czy obiektów. Tymczasem prawdziwa
rewitalizacja jest przywracaniem danych obszarów do życia i musi obejmować nie tylko
przemiany przestrzenne czy budowlane, ale także przemiany społeczne, ekonomiczne
i gospodarcze. Muszą to być działania wynikające z diagnozy i zidentyfikowanych
problemów. Rewitalizacja ma za zadanie wyprowadzenie zdegradowanego obszaru
ze stanu kryzysowego, poprawę jakości życia mieszkańców poprzez zainicjowanie działań
powodujących rozwój danego terenu. Niewłaściwe jest stosowanie sformułowania
rewitalizacja w odniesieniu do projektów związanych z modernizacją, remontem lub
zagospodarowaniem obiektów/terenów np. „Rewitalizacja zabytkowego osiedla w rejonie
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osiedla ul. Wolności – Raciborska”. Rewitalizacja jest procesem wyprowadzania ze stanu
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzonym w sposób kompleksowy, poprzez
zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki,
skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie
programu rewitalizacji. W związku z tym zostaną skorygowane tytuły części projektów,
błędnie odnoszących się do rewitalizacji.
Jedna z uczestniczek spotkania, podkreśliła że co rok składa projekty do budżetu
obywatelskiego na Gródek, które ciągle są odrzucane.
Padło także pytanie dlaczego do GPR nie wpisano Skweru przy ul. Katowickiej w Bykowinie,
przy skrzyżowaniu Siekiela i Katowickiej. Uczestnicy spotkania chcą go dopisać, bo na str.
69 projektu dokumentu jest zapisane, że to ważny dla mieszkańców teren. Pan Prezydent
poprosił o zapisanie tego wniosku w formularzu uwag.
Uczestnicy spotkania zauważyli, że projekty miękkie kosztowo przekraczają twarde i pytają
czy taki był zamysł. Właściwie to nawet krytykują tak dużą liczbę projektów miękkich,
a zbyt mało działań infrastrukturalnych, których efekty są widoczne. Wykonawca wyjaśnia,
że projekty miękkie są nadrzędne wobec projektów infrastrukturalnych. Rewitalizacja
w poprzedniej perspektywie finansowej miała charakter infrastrukturalny, natomiast
obecnie po zmianie przepisów najważniejszym celem rewitalizacji jest niwelacja
negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości,
niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego poziomu
uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym).
Po omówieniu wszystkich projektów jeśli uczestnicy uważają, że czegoś brakuje,
Wykonawca zaproponował żeby zgłosili do 20 marca 2018 r. pisemnie na formularzu uwag
(ewentualnie rozszerzenie zakresu projektu) nowe pomysły, które zostaną rozważone pod
kątem możliwości ich włączenia do GPR. Wymagać to będzie ponowienia procedury, dlatego
często nie powinno się aktualizować GPR. Etap konsultacji projektu GPR to nie jest moment
na nabór projektów, teraz trzeba się skupić na doprecyzowaniu zgłoszonych zadań.
Pani Naczelnik dodała, że na tym etapie nowe propozycje projektów nie są kwestią
zamkniętą, uchwalenie GPR nie zamyka drogi. Prezydent podkreślił, że jesteśmy elastyczni
i otwarci, ale są uwarunkowania ustawowe i ustalone już granice obszarów rewitalizacji,
dodatkowo w obecnym kształcie projekt GPR został wysłany do opiniowania w zakresie
konieczności przeprowadzenia SOOŚ. Dlatego dopisywanie zakresu projektów może być
możliwe, ale nie nowe duże projekty.
Mieszkanka Rudy wskazała na problematyczne przejście podziemne przy dworcu w Rudzie,
„parafia jest rozbita torami”, komunikacja jest bardzo trudna, czy można spłaszczyć
zejście, bo są częste wypadki na torach, młodzież woli przechodzić przez tory zamiast
niewygodnym przejściem podziemnym, brak zabezpieczenia jezdni. Pan Prezydent
zaznacza że należy ustalić kto jest właścicielem terenu, i prosi żeby zgłosić te wnioski
pisemnie w formularzu, żebyśmy mogli to sprawdzić, czy teren należy do PKP, jeśli tak
to Miasto nie może finansować przebudowy nie swojego terenu.
Prezydent przedstawił następne działania, czyli powołaniu Komitetu ds. Rewitalizacji, który
umożliwi aktywne włączenie się mieszkańców w proces rewitalizacji. Zaprosił także
do składania pisemnych uwag na formularzu do 20 marca 2018 r.
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2.2. Uwagi zgłaszane pisemnie
Uwagi należało zgłaszać na formularzu, który można było dostarczyć:
− drogą elektroniczną na adres: fundusze@ruda-sl.pl
− pocztą na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Rozwoju Miasta, pl. Jana Pawła II
6, 41-709 Ruda Śląska,
− bezpośrednio do Kancelarii Urzędu Miasta.
w terminie od dnia 19 lutego do 20 marca 2018 r.
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Tabela 1. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag złożonych do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030.

Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Ewa
Chmielewska
1.

28.02.2018

Fundacja
Aktywni
Społecznie AS

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Nr projektu P.10.1
(lub inny
dotyczący
Bykowiny)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Dopisać: w ramach działań
obejmujących rewitalizację
Bykowiny wykonany zostanie
remont zieleńca na rogu ulic
Katowickiej i Siekiela oraz
przebudowa znajdującego się
tam przejścia dla pieszych
przez ul. Katowicką w celu
poprawienia bezpieczeństwa
wszystkich
użytkowników
drogi

Obszar ten został zdiagnozowany
jako teren o dużym znaczeniu
dla mieszkańców (rozdział 4.1.3.
pkt.
Str.
69
programu
rewitalizacji). znajdujący się tam
zieleniec jest obecnie zaniedbany
i zdewastowany. Przejście przez
ul. Katowicką jest szczególnie
niebezpieczne, często dochodzi
tam do wypadków. Poprawa
bezpieczeństwa jest tam istotna
ze względu na fakt, iż jest to
przejście w pobliżu przystanku
autobusowego i tramwajowego,
z którego korzystają mieszkańcy
części osiedla położonego po
przeciwległej
stronie
ulicy
Katowickiej. Biegnie też tamtędy
obwodowa trasa rowerowa, która
stanowi połączenie z pozostałymi
częściami Bykowiny i umożliwia
dojazd rowerem do dwóch stref
aktywności
(w
tzw.
Starej
i Nowej
Bykowinie)
oraz
kochłowickiego
gródka
średniowiecznego. Obecnie trasa
ta
jest
poprowadzona
z naruszeniem
przepisów
drogowych,
szczególnie
niebezpieczna
w okolicy

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

uwzględniono

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Wymieniony zieleniec na
rogu
ulic
Katowickiej
i Siekiela
znajduje
się
w granicach
obszaru
rewitalizacji
i stanowi
własność
Gminy.
Zagospodarowanie
terenów zielonych zostało
dodane
do
projektu
P.10.3.
Rewitalizacja
historycznej
części
dzielnicy Bykowina wraz
z częścią
Kochłowic.
W zakresie wymienionego
projektu
mieszczą
się
także
działania
poprawiające
stan
przestrzeni publicznej, do
których można zaliczyć
także drogi, w tym ul.
Katowicką.
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

przystanków
pieszych.

Ewa
Chmielewska
2.

28.02.2018

Fundacja
Aktywni
Społecznie AS

Nr projektu P.10.3
(lub inny
dotyczący
Bykowiny)

Rekonstrukcja i rewitalizacja
średniowiecznego
gródka
i przyległego terenu

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

uzasadnienie

i

przejścia

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

dla

Projekt
był
wpisany
w poprzednim
„Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta
Ruda Śląska do roku 2030”
i obecnie
z niewiadomych
przyczyn
został
wycofany.
Gródek
kochłowicki
stanowi
najstarszy zabytek miasta Ruda
Śląska. Niestety zbocza kopca są
narażone
na
niszczenie.
W okolicy kopca znajduje się
potok
Bielszowicki
wraz
z rozlewiskiem. Miejsce piękne
widokowo,
niestety
woda
w potoku
jest
całkowicie
zanieczyszczona
wskutek
działalności
przemysłowej.
Wokół unosi się nieprzyjemny
zapach,
który
jest
bardzo
odczuwalny
w okolicy,
szczególnie w rejonie pobliskiego
osiedla tzw. Niebieskie Dachy.
Na terenie wokół gródka i w
pobliżu
potoku
i rozlewiska
rośnie
wiele
unikalnych
gatunków roślin. Spotkać tam
można również wiele gatunków
ptactwa m.in. kaczek wodnych,
a ostatnio też łabędzi. Dla tej
okolicy w 2016 r. została już

częściowo
uwzględniono

Zgodnie
z zapisami
ustawy
w procesie
wyznaczania
obszaru
zdegradowanego
pod
uwagę brane są obszary
zamieszkałe,
natomiast
przy wyznaczaniu obszaru
rewitalizacji
analizie
podlega
obszar
zdegradowany
oraz
niezamieszkałe
tereny,
poprzemysłowe,
pokolejowe i powojskowe,
a także
tereny
popegeerowskie,
wyłącznie
w przypadku,
gdy przewidziane na nich
działania
są
ściśle
powiązane
z celami
rewitalizacji
danego
obszaru, tj. przyczynią się
do
przeciwdziałania
negatywnym
zjawiskom
co
najmniej
w sferze
społecznej.
Grodzisko
średniowieczne
nie
kwalifikuje
się
do
wymienionych
kategorii
terenów,
dlatego
nie
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

przygotowana
koncepcja
zagospodarowania
przestrzennego,
która
jest
w posiadaniu tutejszego Urzędu
Miasta. Tym bardziej dziwi więc
fakt,
że
temat
zniknął
z obecnego
programu
rewitalizacji, mimo że podobne
obszary w Rudzie Śląskiej są
w nowym zakresie ujęte.

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

zostało
włączone
obszaru rewitalizacji.

do

Projekt
z LPR
pt.
Rekonstrukcja
i rewitalizacja
średniowiecznego gródka
i przyległego
terenu,
został częściowo ujęty
w GPR
jako
jedno
z działań
w ramach
projektu P.13.14. Trakt
Rudzki
2–
rozwój
zielonych
przestrzeni
miasta Ruda Śląska.
Brak
ujęcia
Gródka
w obszarze
rewitalizacji
nie dyskwalifikuje tego
projektu
z możliwości
ubiegania
się
o dofinansowanie
ze
środków
unijnych
np.
w ramach działania 5.3.
RPO
WŚl.
Gródek
średniowieczny XIII – XIV
w.
w Kochłowicach
wpisany jest do rejestru
zabytków pod nr rej.
931/68 i może ubiegać się
o dofinansowanie Ministra
Kultury
i Dziedzictwa
Narodowego
w ramach
programu
ochrony
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

zabytków.
Celem
programu jest zachowanie
materialnego dziedzictwa
kulturowego, realizowane
poprzez
konserwację
i rewaloryzację zabytków
nieruchomych
i ruchomych
oraz
ich
udostępnianie
na
cele
publiczne.
Problem
związany
z Potokiem Bielszowickim
(Kochłówką)
i złym
stanem jego wód został
ujęty
w Powiatowym
Programie
Ochrony
Środowiska dla miasta
Ruda Śląska na lata 20152018.

Ewa
Chmielewska
3

28.02.2018

Fundacja
Aktywni
Społecznie AS

Nr projektu P.10.3
(lub inny
dotyczący
Bykowiny)

Dopisać: zmniejszenie niskiej
emisji dla budynków przy ul.
11
Listopada
i ulic
przyległych przez wykonanie
przyłączenia
do
sieci
centralnego
ogrzewania
i termomodernizacji.

Zmniejszenie niskiej emisji.

uwzględniono

Działania Miasta Ruda
Śląska w zakresie emisji
powierzchniowej
ukierunkowane
na
gospodarkę niskoemisyjną
oraz na rzecz podniesienia
efektywności
energetycznej są zawarte
przede
wszystkim
w Planie
Gospodarki
Niskoemisyjnej. Poprawa
jakości
powietrza
w mieście
w oparciu
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

o gospodarkę
niskoemisyjną
i odnawialne
źródła
energii jest także jednym
z celów
zapisanych
w Powiatowym Programie
Ochrony Środowiska dla
miasta Ruda Śląska na
lata 2015-2018.
W związku z postulatami
rozszerzenia
zakresu
modernizacji
budynków
mieszkalnych w różnych
lokalizacjach
obszaru
rewitalizacji dodano nowy
projekt
U.13.8.
Zmniejszenie
niskiej
emisji
poprzez
termomodernizację
budynków mieszkalnych,
modernizację
obiektów
i podniesienie
jakości
technicznej
budynków,
odnawialne źródła energii,
wymianę źródeł ciepła
w podobszarach
rewitalizacji.

4.

06.03.2018

Powiatowy
Urząd Pracy
w Rudzie
Śląskiej

podrozdział 7.13 –
projekty
dotyczące kilku
lub wszystkich

Jest:
Produkty projektu:

Wskazany projekt realizowany
jest w ramach Priorytetu
Inwestycyjnego 8i

uwzględniono

Skorygowano zapisy
w projekcie GPR zgodnie
z wniesionymi
propozycjami zmian
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)
podobszarów
rewitalizacji

projekt P.13.6
Projekt praca.
Obszar
rewitalizacji
obszarem nowych
możliwości

strona 146

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

- liczba przeprowadzonych
warsztatów, zajęć, kursów,
szkoleń itd.
- liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie – 70
(monitorowana na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu)
Rezultaty projektu:
- liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących
w kształceniu lub szkoleniu ,
zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność
na własny rachunek) po
opuszczeniu programu
(monitorowane na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu)

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

(dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i biernych
zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych
od rynku pracy…) Oś
Priorytetowa VII (Regionalny
rynek
pracy)
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Województwa
Śląskiego.
W
związku
z powyższym
celowym jest ujęcie wskaźników
produktu i rezultatu właściwych
dla
wskazanego
Priorytetu
Inwestycyjnego
i Osi
priorytetowej.

Tekst po wprowadzeniu
zmiany:
Produkty projektu:
- liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie – 70
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

uwzględniono

Skorygowano zapisy
w projekcie GPR zgodnie
z wniesionymi
propozycjami zmian

(monitorowana na podstawie
dokumentów
potwierdzających
rozpoczęcie udziału
w projekcie)

5

06.03.2018

Powiatowy
Urząd Pracy
w Rudzie
Śląskiej

podrozdział 7.13 –
projekty
dotyczące kilku
lub wszystkich
podobszarów
rewitalizacji

Rezultaty projektu:
- liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu
projektu – 28
(monitorowane na podstawie
dokumentów
potwierdzających podjęcie
pracy lub działalności
gospodarczej)
- liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu -12
(monitorowane na podstawie
dokumentów
potwierdzających uzyskanie
kwalifikacji)
Jest:
Produkty projektu:
- liczba przeprowadzonych
warsztatów, zajęć, kursów,
szkoleń itd.
- liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie – 45

Wskazany
projekt
dotyczy
wsparcia
w obszarze
rynku
pracy. Projekty z tego zakresu są
ujęte
w Priorytecie
Inwestycyjnym 8i
(dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i biernych
zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)
projekt P.13.7
Wsparcie osób
bezrobotnych
w trwałym
zaistnieniu na
rynku pacy (I)

strony 146-147

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

(monitorowana na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu)
Rezultaty projektu:
- liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących
w kształceniu lub szkoleniu ,
zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność
na własny rachunek) po
opuszczeniu programu
(monitorowane na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu)

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

od rynku pracy…) Osi
Priorytetowej VII (Regionalny
rynek
pracy)
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Województwa
Śląskiego.
W
związku
z
powyższym
celowym jest ujęcie wskaźników
produktu i rezultatu właściwych
dla
wskazanego
Priorytetu
Inwestycyjnego
i
Osi
priorytetowej.

Tekst po wprowadzeniu
zmiany:
Produkty projektu:
- liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie – 45
(monitorowana na podstawie
dokumentów
potwierdzających
rozpoczęcie udziału
w projekcie)
Rezultaty projektu:
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

podrozdział 7.13 –
projekty
dotyczące kilku
lub wszystkich
podobszarów
rewitalizacji

6

06.03.2018

Powiatowy
Urząd Pracy
w Rudzie
Śląskiej

projekt P.13.8
Wsparcie osób
bezrobotnych
w trwałym
zaistnieniu na
rynku pacy (II)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

- liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu
projektu (monitorowane na
podstawie dokumentów
potwierdzających podjęcie
pracy lub działalności
gospodarczej)
- liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (monitorowane na
podstawie dokumentów
potwierdzających uzyskanie
kwalifikacji)
Jest:
Produkty projektu:
- liczba przeprowadzonych
warsztatów, zajęć, kursów,
szkoleń itd.
- liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie – 50
(monitorowana na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu)
Rezultaty projektu:
- liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

uwzględniono

Skorygowano zapisy
w projekcie GPR zgodnie
z wniesionymi
propozycjami zmian

Wskazany
projekt
dotyczy
wsparcia
w obszarze
rynku
pracy. Projekty z tego zakresu są
ujęte
w Priorytecie
Inwestycyjnym 8i
(dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i biernych
zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych
od rynku pracy…) Osi
Priorytetowej VII (Regionalny
rynek
pracy)
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Rozwoju
Województwa
Śląskiego.
W związku z powyższym
celowym jest ujęcie wskaźników
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)
strony 147-148

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

w kształceniu lub szkoleniu ,
zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność
na własny rachunek) po
opuszczeniu programu
(monitorowane na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu)

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

produktu i rezultatu właściwych
dla wskazanego Priorytetu
Inwestycyjnego i Osi
priorytetowej.

Tekst po wprowadzeniu
zmiany:
Produkty projektu:
- liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie – 50
(monitorowana na podstawie
dokumentów
potwierdzających
rozpoczęcie udziału
w projekcie)
Rezultaty projektu:
- liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu
projektu (monitorowane na
podstawie dokumentów
potwierdzających podjęcie
pracy lub działalności
gospodarczej)
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

uwzględniono

Skorygowano zapisy
w projekcie GPR zgodnie
z wniesionymi
propozycjami zmian

- liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (monitorowane na
podstawie dokumentów
potwierdzających uzyskanie
kwalifikacji)
Jest:

podrozdział 7.13 –
projekty
dotyczące kilku
lub wszystkich
podobszarów
rewitalizacji

7

06.03.2018

Powiatowy
Urząd Pracy
w Rudzie
Śląskiej

projekt P.13.9
Wsparcie osób
bezrobotnych
w trwałym
zaistnieniu na
rynku pacy (III)

strona 148

Produkty projektu:
- liczba przeprowadzonych
warsztatów, zajęć, kursów,
szkoleń itd.
- liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie – 99
(monitorowana na podstawie
protokołów z prowadzonego
projektu)
Rezultaty projektu:
- liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym poszukujących
pracy, uczestniczących
w kształceniu lub szkoleniu ,
zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie
z prowadzącymi działalność
na własny rachunek) po
opuszczeniu programu
(monitorowane na podstawie

Wskazany projekt dotyczy
wsparcia w obszarze rynku
pracy. Projekty z tego zakresu
są ujęte w Priorytecie
Inwestycyjnym 8i
(dostęp do zatrudnienia dla osób
poszukujących pracy i biernych
zawodowo, w tym długotrwale
bezrobotnych oraz oddalonych
od rynku pracy…) - Osi
Priorytetowej VII (Regionalny
rynek pracy) Regionalnego
Programu Operacyjnego
Rozwoju Województwa
Śląskiego.
W związku z powyższym
celowym jest ujęcie wskaźników
produktu i rezultatu właściwych
dla wskazanego Priorytetu
Inwestycyjnego i Osi
priorytetowej.
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

protokołów z prowadzonego
projektu)
Tekst po wprowadzeniu
zmiany:
Produkty projektu:
- liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie – 99
(monitorowana na podstawie
dokumentów
potwierdzających
rozpoczęcie udziału
w projekcie)
Rezultaty projektu:
- liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu
projektu (monitorowane na
podstawie dokumentów
potwierdzających podjęcie
pracy lub działalności
gospodarczej)
- liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (monitorowane na
podstawie dokumentów
potwierdzających uzyskanie
kwalifikacji)
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)
Rozdział 7.1.
Podobszar
rewitalizacji Ruda.
Tab.13 , str.102103, Projekt nr
P.1.4.
Rewitalizacja
historycznej
części dzielnicy
Ruda.

Roman Prusak

8

15.03.2018

parafia
Kościoła
Bożego
w Rudzie
Śląskiej

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

W kolumnie „Lokalizacja” po słowach centralny Plac
Chopina dodać słowa: wraz
z dojściem wzdłuż budynku
po byłym kinie Bałtyk
i skwerem za budynkiem

uzasadnienie

Dla spójności planowanych
ciągów pieszych i podniesienia
atrakcyjności dojścia do
centralnego placu od strony ul.
Janasa, jako atrakcyjny zaułek
z enklawą zieleni i mini placem
zabaw oraz dla wykorzystania
obecnie nie użytkowanych ze
względu na stan techniczny
pomieszczeń magazynowych
i projektorni kinowej, które
mogą zostać zaadaptowane
przez obecnego użytkownika
parafię Kościoła Bożego po ich
modernizacji, do działań
społecznych przyczyniających
się do likwidacji grup
wykluczonych w dzielnicy na
skwerze za budynkiem. Już
obecnie parafia Kościoła Bożego
m. in. współorganizuje
spotkania dla samotnych matek
z pobliskiego Domu Samotnej
Matki, organizuje pokazy
filmowe o tematyce religijnej
i resocjalizującej, koncerty,
spotkania tematyczne, imprezy
na powietrzu, a także imprezy
o charakterze charytatywnym
dla dzieci zagrożonych
ubóstwem i innymi formami
wykluczenia; odrestaurowane
pomieszczenia przy

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

uwzględniono

Zgłoszone działania
zostały uwzględnione
w projekcie nr P.1.4.
Rewitalizacja historycznej
części dzielnicy Ruda.
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

uwzględniono

Zgłoszone działania
zostały uwzględnione
w projekcie nr U.1.7.
Modernizacja budynków

jednoczesnej rewitalizacji
zielonego skweru między
podwórkowego, stałyby się
naturalnym rozwinięciem oferty
imprez organizowanych przez
podmioty prywatne np.
organizacje pozarządowe
Fundacja Młodzież z Misją, czy
Fundacja Wolne Miejsce
(organizuje wigilie, śniadania
wielkanocne w wielu miastach
dla samotnych i bezdomnych),
których członkowie są
jednocześnie wiernymi parafii
Kościoła Bożego oraz publiczne
(MOPS/ Muzeum Miasta i inne
podmioty w związku z realizacją
zadań projektu P.1.1.). Kościół
Boży w Polsce prowadzi kilka
domów opieki nad bezdomnymi
(m.in. Kraków , Rybnik),
posiada zatem kadry które
mogłyby wesprzeć rozwiązanie
tego problemu w dzielnicy.
Bezdomność bardzo często
powiązana jest z bezrobociem
i wykluczeniami wszelkiego
rodzaju oraz przestępczością.
Roman Prusak
9

15.03.2018

parafia
Kościoła
Bożego

Rozdział 7.1.
Podobszar
rewitalizacji Ruda.
Tab.14 , str.107-

W kolumnie Lokalizacja
dopisanie po przecinku
adresu „ Plac Chopina 3”.

W budynku nr 3 obok mieszkań,
znajdują się lokale użytkowe po
byłym kinie Bałtyk, użyczane
parafii Kościoła Bożego od około
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

w Rudzie
Śląskiej

108, Projekt nr
U.1.7.
Rewitalizacja
budynków
mieszkaniowych
w dzielnicy Ruda.

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

13 lat, która w ramach
uzgodnień z Miastem
wyremontowała częściowo
wnętrza lokalu w 2016 i 2017
roku za kwotę ponad 100 tys. zł
i planuje dalsze remonty
wewnętrzne, jednak stan
zawilgocenia/zagrzybienia
budynku, w tym fundamentów,
czyni takie działania nie zasadne
ekonomicznie ani zdrowotnie.
Ponadto w roku 2018 parafia
Kościoła Bożego wystąpi
o dotację do WFOŚiGW na zakup
pieca na biomasę do kotłowni,
w celu zmniejszenia skutków
niskiej emisji, eliminując źródło
ciepła - piec węglowy. Zostanie
również zlecony audyt
energetyczny w celu
oszacowania koniecznych
inwestycji, w tym zastosowania
paneli fotowoltaicznych i/lub
solarów, co pozwoliłoby na
energooszczędności dla
uzyskania minimum 25%
wzrostu efektu ekologicznego.
Z logicznego punktu widzenia
audyt energetyczny powinien
objąć cały budynek
funkcjonalnie zlokalizowany na
działkach miejskich nr 430/20
i 431/23, zatem powinien być

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

mieszkalnych w dzielnicy
Ruda
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

robiony wspólnie z MPGM.
Głęboka termomodernizacja
przekracza możliwości finansowe
parafii, wymagałaby zaciągnięcia
pożyczki, na co nie ma zgody
większości członków. Dlatego
wpis do GPR otwierałby szanse
na ubieganie się o dotacje
z publicznych źródeł
zewnętrznych w przyszłości.
Termomodernizacja mieszkań
w budynku nr 3 byłaby
komplementarną inwestycją
MPGM, w celu synergii efektów
ekologicznych.
Ponadto należy wspomnieć
o aktywnym udziale członków
rudzkiej parafii Kościoła Bożego
w dwóch edycjach budżetu
obywatelskiego z projektem
wybudowania chodnika
ogólnodostępnego łączącego
ul. Janasa i Wolności przez
podwórka i plac zabaw
spółdzielni PERSPEKTYWA
z Placem Chopina likwidującym
bariery architektoniczne dla
osób starszych
i niepełnosprawnych
korzystających z imprez
społecznych, kulturalnych
i religijnych organizowanych
w budynku (ostatni projekt
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

został zgłoszony pod nr 45
w ostatniej edycji budżetu
obywatelskiego, jednak przegrał
z Piekarokiem, a we
wcześniejszej edycji zajął drugie
miejsce). Jego realizacja jednak
powinna mieć miejsce po
osuszeniu fundamentów
i ociepleniu ścian bocznych oraz
tyłu budynku oraz udrożnieniu
kanalizacji ulicznej.
Odrestaurowanie elewacji
wymaga zgody Miejskiego
Konserwatora Zabytków z racji
wpisu do Gminnej Ewidencji
Zabytków pod nr 322/606, co
łatwiejsze będzie do uzgodnienia
z poziomu MPGM TBS Sp. z o.o.
z racji licznych realizacji
podobnych projektów (z
zastrzeżeniem udziału
konsultacyjnego pastora parafii
w akceptacji projektów).
W kontekście rewitalizacji Placu
Chopina poprzez planowane
przywrócenie ruchu pieszego
i ograniczenie ruchu kołowego
w bezpośrednim sąsiedztwie
wejścia do parafii Kościoła
Bożego w budynku 3/1, zasadne
wydaje się wykorzystanie
enklawy zieleni z wygodnym do
niej dojściem bezpośrednim
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Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

z Placu, co wzbogaci klimat
miejsca, komplementarnie
poszerzy deptak,
a termomodernizacja powinna
objąć całość budynku
(mieszkania i lokale użytkowe).

10

17.03.2018

Dorota
Tobiszowska

-

Ogólnie brak planu
rewitalizacji w dzielnicy Ruda
– Kuźnica i Kolonia Karola.

11

17.03.2018

Dorota
Tobiszowska

-

Złe nazewnictwo – Ruda –
dzielnica (błąd Ruda 1)
w treści całego dokumentu

-

uwzględniono

-

uwzględniono

GPR to dokument
o charakterze
strategicznym, którego
cele realizowane będą
poprzez projekty
rewitalizacyjne. Na
wymienionych trenach
również mogą być
prowadzone projekty
rewitalizacyjne ponieważ
obszar Rudzkiej Kuźnicy
oraz Kolonia Karola
zawierają się w
podobszarze Ruda. Dla
wyżej wymienianego
obszaru została
stworzona karta projektu
pod tytułem Rewitalizacja
historycznego centrum
dzielnicy Ruda.
Nazwa Ruda 1 została
omyłkowo powielona
w dokumencie,
poprawiono zapisy
w treści całego
dokumentu
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Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

12

17.03.2018

Dorota
Tobiszowska

Nr projektu P.1.3.
str. 102

Pkt. 6 oświetlenie
kompleksowe

17.03.2018

Dorota
Tobiszowska

Nr projektu P.1.4.
str. 103

- „dworzec kolejowy
- ….wraz z przejściem
podziemnym (wejście na
perony)

17.03.2018

Dorota
Tobiszowska

Nr projektu P.1.5.
str. 103

Pytanie jakie zdanie ma
w tym temacie konserwator
zabytków

-

uwzględniono

17.03.2018

Dorota
Tobiszowska

Nr projektu U.1.1.
str. 104-105

+ oświetlenie placu
+ ścieżka edukacji
historycznej (Godula,
Achtelik, Ballestrem)

- bezpieczeństwo,
- estetyka,
- celowe z punktu historycznego
i edukacyjnego

częściowo
uwzględniono

13

14

15

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Bezpieczeństwo, estetyka,
konieczność

częściowo
uwzględniono

Bezpieczeństwo, konieczność

częściowo
uwzględniono

Wszystkie projekty
dotyczące poprawy
bezpieczeństwa, czy to
oświetlenie, monitoring,
czy łączniki, przejścia
podziemne zostały ujęte
w projektach ogólnych,
dotyczących całej
dzielnicy. Podmiotem
odpowiedzialnym za
realizację poszczególnych
zadań poza gminą będą
dysponenci-właściciele
tych nieruchomości.
Inwestor na etapie
realizacji inwestycji
zobowiązany będzie do
uzyskania pozytywnej
opinii konserwatora w
zakresie prowadzonych
prac. Ponadto, zgodnie
z art. 17 ust. 2 b) ustawy
o rewitalizacji projekt GPR
podlega opiniowaniu
Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
Zakres projektu wynika
z LPR, w którym zapisano
ogólną koncepcję
modernizacji placu,
szczegółowe działania
zostaną określone po
opracowaniu
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16

17

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

17.03.2018

Dorota
Tobiszowska

17.03.2018

Dorota
Tobiszowska

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Nr projektu U.1.5.
str. 106-107

Nr projektu U.1.6.

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

+ kompleksowe oświetlenie
do ul. Brańskiego
+ ścieżka roweroworolkarska (inna
nawierzchnia)
+ plac zabaw

- bezpieczeństwo,
- rekreacja,
- rozwój fizyczny
- wzmacnianie więzi rodzinnych

+ oświetlenie kompleksowe

Ponadto brak wizji
kompleksowego rozwoju działań
na wyszczególnionych terenach,
co zostało zgłoszone na

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

nieuwzględniono

uwzględniono

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

dokumentacji
projektowej. Ścieżka
edukacji historycznej
realizowana będzie
w ramach projektu
P.13.12. Szlaki wielkich
rodów przemysłowych
i ważnych miejsc
historycznych
Podstawowym celem
projektu jest ochrona
terenu cennego
przyrodniczo. W ramach
projektu wstępnie
zaplanowano wytyczenie
ścieżki edukacyjnej
i pieszo-rowerowej,
ewentualne wykonanie
ścieżki rolkarskiej i placu
zabaw będzie rozważane
na etapie opracowywania
dokumentacji
projektowej. Ponadto
inwestycja znajduje się
poza obszarem
rewitalizacji Ruda.
Powyższe nie
uniemożliwia realizacji.
Szczegółowy zakres prac
zostanie określony
w dokumentacji
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Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

spotkaniu konsultacyjnym
w Urzędzie Miasta

18

20.03.2018

Daria Kożuszek

Tabela 13, Projekt
nr P.1.4.
Rewitalizacja
historycznej
części dzielnicy
Ruda.
Strona 102

Uruchomienie przekształceń
przestrzennych powinno
zawierać wraz z dworcem
i jego otoczeniem przejście
podziemne przy dworcu PKP.
Przejście powinno zostać
wykonane jako dwa płaskie
podjazdy, umożliwiające
osobom starszym, rodzicom
z małymi dziećmi,
rowerzystom a także
orkiestrom (w czasie
festiwalu) bezpieczne,
wygodne i łatwe przejście
pod torami. Powinno również
być umożliwione wejście na
peron dworca PKP
bezpośrednio od strony
Urzędu Pracy (czy też
starego osiedla).

Obecnie przejście podziemne
jest niebezpieczne
i nieprzyjemne, a dla osób
starszych, osób z dziećmi,
wózkami, zakupami, na
rowerach jest praktycznie
niemożliwe. Spłaszczenie
przejścia podziemnego z jednej
strony spowoduje, że
mieszkańcy starego osiedla
(teren na północ od torów
kolejowych) będą częściej
i chętniej korzystać z centrum
dzielnicy (a jest to przecież
jedno z założeń projektu –
właściciele motywowani
perspektywicznym wzrostem
wartości ich majątku…).
Z drugiej strony natomiast
umożliwi i ułatwi mieszkańcom
reszty dzielnicy (na południe od
torów kolejowych) korzystanie
z parku Kozioła, który na ten
moment nie jest
wykorzystywany w pełnym
zakresie możliwości ze względu
na trudne dojście do niego.
Znam wiele osób z dziećmi
w wózku, które rezygnują ze
spacerów do parku w związku

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

projektowej (w tym
oświetlenie).

Wymieniony teren
przejścia podziemnego
stanowi własność Skarbu
Państwa, użytkowanie
wieczyste Polskie Koleje
Państwowe S.A.
w Warszawie. Miasto
może inwestować jedynie
na swoich gruntach.

częściowo
uwzględniono

Projekty dotyczące
poprawy bezpieczeństwa,
będą wpisane w każdym
obszarze w karcie
projektu, dotyczącej
poprawy wizerunku,
zwiększenia poziomu
bezpieczeństwa, prac
modernizacyjnych,
realizowanych przez
właścicieli nieruchomości.
Szczegółowy zakres prac
zostanie określony
w dokumentacji
projektowej.
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Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

uwzględniono

Wymienione projekty
realizowane będą
w oparciu
o dokumentację
projektową, budowlaną,
która uwzględniać będzie
cechy danego obiektu,
takie jak przeznaczenie,
sposób użytkowania,
usytuowanie, rozmiary,
sposób i zakres
oddziaływania na
otoczenie i złożoność
rozwiązań technicznych
oraz rodzaj i specyfikę
obiektu. Przy pracach
projektowych zostaną
rozważone propozycje
wnioskodawcy.

z koniecznością pokonania
przejścia podziemnego…

Tabela 13, Projekt
nr P.1.6.
Rewitalizacja
Szybu Franciszek.
Strona 104
oraz
19

20.03.2018

Daria Kożuszek

Tabela 23, Projekt
P.7.1.
Rewitalizacja
Szybu Mikołaj
przy ul. Szyb
Walenty w Rudzie
Śląskiej.
Strona 123

Właściwie nie mam uwag do
opisanego zakresu projektu.
Proponuję jedynie zajrzeć na
stronę pięknie
zrewitalizowanego Szybu
Maciej w Zabrzu. Działa
prężnie jako muzeum,
restauracja, sala bankietowa
i konferencyjna, miejsce
spotkań, warsztatów i sesji
fotograficznych. Myślę, że
miejsce to może stanowić
dobrą inspirację do pracy
z naszymi obiektami.
Dodatkowo jeśli chodzi
o Szyb Mikołaj, w związku
z powstającym w Zabrzu
kompleksem IKEA, który
będzie też zawierał
publicznie dostępną
przestrzeń rozrywkoworekreacyjno-edukacyjną,
proponuję połączenie Szybu
Mikołaj z tamtym terenem
za pomocą ścieżek
spacerowych i rowerowo –
rolkarskich, tak aby
mieszkańcy Zabrza i inni
bywalcy kompleksu IKEA

-

35

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030

Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Tabela 14, Projekt
nr U.1.1.
Rewitalizacja
placu Żwirki
i Wigury.
Strona 104
20

20.03.2018

Daria Kożuszek

oraz
Tabela 14, Projekt
nr U.1.2. Nasz
plac – miejsce
integracji
mieszkańców.
Strona 105.

21

20.03.2018

Daria Kożuszek

Każdy projekt
zakładający
tworzenie ścieżki
rowerowej.

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

mogli przy okazji „wstąpić”
do naszego Mikołaja.
Jeśli chodzi o tworzenie
placu zabaw dla dzieci
proponuję stworzenie kilku –
np. trzech stref – dla dzieci
w różnym wieku. Np. 0-4, 510 i starsze dzieci. Dla
maluszków potrzebna jest
piaskownica, huśtawka
z zabezpieczonym
siedzeniem i mała
zjeżdżalnia, ale już starsze
dzieci potrzebują innych
„atrakcji”. Ściany
wspinaczkowe, miejsce do
biegania, ścigania się,
równoważnie są dla
starszych dzieci dużo
atrakcyjniejsze. Natomiast
dla nastolatków proponuję
linarium o odpowiednim
poziomie trudności. Dla
wszystkich atrakcją mogą
być też huśtawki typu
bocianie gniazdo.
Proponuję w każdym
miejscu, gdzie będzie
tworzona ścieżka rowerowa
nie obejmująca drogi,
a gdzie miejsce na to
pozwoli zabezpieczenie

uzasadnienie

-

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

uwzględnione

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Przedstawiony w GPR
zakres prac stanowi
ogólną koncepcję
i zostanie
doszczegółowiony
w dokumentacji
projektowej.
Przy pracach
projektowych zostaną
rozważone propozycje
wnioskodawcy.

-

częściowo
uwzględnione

Przedstawiony w GPR
zakres prac stanowi
ogólną koncepcję
i zostanie
doszczegółowiony
w dokumentacji
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Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

również miejsca dla rolkarzy.
Jak wiadomo podłoże wtedy
musi być gładkie i ścieżka
musi być szersza, ale
w wielu miejscach byłoby to
możliwe. W tej chwili dla
rolkarzy jest praktycznie
kilka miejsc w Rudzie
Śląskiej a trasy
z prawdziwego zdarzenia nie
ma żadnej. Trzeba w tym
celu jeździć do miast
ościennych lub Katowic.

22

20.03.2018

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków

Str. 5
4 akapit

„Gminny Program
Rewitalizacji. Miasta Ruda
Śląska do 2030 roku”
– usunąć kropkę pomiędzy
rewitalizacji a miasta
w nazwie programu

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

projektowej. Nie wyklucza
się możliwości
uwzględnienia potrzeb
rolkarzy. Obecne
standardy projektowania
ścieżek rowerowych
uwzględniają gładką
nawierzchnię, z której
korzystać mogą także
rolkarze. W założeniu
Trakt Rudzki, czyli trasa,
która połączy istniejące
i planowane obiekty
sportowe, parki, skwery
oraz miejsca związane
z historią w dwóch
centralnych dzielnicach
miasta wykonana
zostanie w taki sposób,
aby można nią było nie
tylko spacerować, ale
również przemieszczać się
na rowerze lub biegając,
a w części również
poruszać się na rolkach.

Błąd interpunkcyjny

uwzględniono

Skorygowano zapis

37

Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska do roku 2030

Lp.

23

24

25

Data
wniesienia
uwagi

20.03.2018

20.03.2018

20.03.2018

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
UM Ruda
Śląska
Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska
Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Str. 34 - Szyb
Mikołaj

„kompleksowym
zagospodarowania terenu”
- powinno być
„kompleksowym
zagospodarowaniu terenu”

Błąd stylistyczny

uwzględniono

Skorygowano zapis

Str. 33 – tereny
przemysłowe po
byłej KWK Pokój

Poszerzenie zakresu
możliwych działań o funkcje
turystyczne lub rekreacyjne
(są tylko funkcje
gospodarcze)

Poszerzenie funkcji, jakie można
realizować na przedmiotowym
terenie pozwoli na poszerzenie
spektrum możliwości jeżeli
chodzi o jego przyszłe
zagospodarowanie

uwzględniono

Uzupełniono zapis

Proponowane zmiany mają na
celu zaktualizowanie wiedzy na
temat przyszłego
zagospodarowania budynku
Portierni – będzie on pełnił
funkcje biurowe

uwzględniono

Skorygowano zapis

Str. 34 – Wielki
Piec

- Należy usunąć poniższy
zapis: „przeznaczenie
portierni na centrum
informacji Szlaku Zabytków
Techniki” – budynek
portierni będzie
w prywatnych rękach
i zostanie wykorzystany jako
przestrzeń biurowa
- Należy usnąć zapisy
odnoszące się do portierni –
nie będzie ona pełniła funkcji
użyteczności publicznej ani
turystycznej
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Lp.

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Uzupełnienie form ochrony
konserwatorskiej

uwzględniono

Uzupełniono zapis

Błąd stylistyczny

uwzględniono

Skorygowano zapis

Poprawa błędu

uwzględniono

Skorygowano zapis

uzasadnienie

- Należy usunąć zapis:
„Połączenie
alejką z elementami
hutniczymi Pieca
i Portierni” – takie
połączenie nie będzie
realizowane

26

27

28

20.03.2018

20.03.2018

20.03.2018

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Str. 34 Szyb
Mikołaj

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Str. 37

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków

Str. 43

W opisie należy dodać, że
zabudowania szybu Mikołaj
są wpisane do rejestru
zabytków województwa
śląskiego pod numerem
A/418/14
„Kuźnica była
zamieszkiwana głownie
w budynkach
dwukondygnacyjnych (tzw.
familoki) przez
robotników”.
Kuźnicę zamieszkiwali
robotnicy, osiedlający się
głównie w budynkach
dwukondygnacyjnych.
„Na podobszarze znajduje
się układ torowy Kopalni
Pokój, ale także dwie,
czynne nastawnie
kolejowe RKP i Jan Karol”.
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29

30

Data
wniesienia
uwagi

20.03.2018

20.03.2018

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
UM Ruda
Śląska
Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Poprawa błędu

uwzględniono

Skorygowano zapis

Obszar nie przypisany właściwie
do nazwy

uwzględniono

Skorygowano zapis

uzasadnienie

Nastawnie nazywają się Jan
Karol i Czarny Las.

Str. 71

„zespół osiedla robotniczego
przy ulicach: Żeromskiego,
Gierałtowskiego,
Kędzierzyńską oraz
Ogrodową”
powinno być: Ogrodowej
„podobszar rewitalizacji
Chebzie/Kaufhaus - Osiedle
Kaufhaus, Osiedle Szafranka
(Kolonia „Morgenroth"),
pozostałości osiedla
robotniczego przy ulicach:
Niedurnego,
Rotmistrza Witolda
Pileckiego (Gwardii
Ludowej), Rudzkiej”

Str. 71

Powinno być: podobszar
rewitalizacji
Chebzie/Kaufhaus - Osiedle
Kaufhaus (pozostałości
osiedla robotniczego przy
ulicach: Niedurnego,
Rotmistrza Witolda
Pileckiego (Gwardii
Ludowej), Rudzkiej) oraz
Osiedle Szafranka
(Kolonia „Morgenroth")
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Lp.

31

32

Data
wniesienia
uwagi

20.03.2018

20.03.2018

33

20.03.2018

34

20.03.2018

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska
Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska
Marta LipKornatka,
Biuro

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Str. 73

Str. 104
Projekt P.1.6
Rewitalizacja
szybu Franciszek

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

uwzględniono

Skorygowano zapis

Zwrócenie uwagi na stan
własności terenu

uwzględniono

Wymienione działania
będą miały miejsce,
w przypadku uzyskania
tytułu prawnego do
nieruchomości.

uwzględniono

Skorygowano zapis

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

„W podobszarze Kolonia Carl
Emanuel ze względu na
niewielką powierzchnię, nie
występuje funkcja usługowa.
Mieszkańcy korzystają
z usług zlokalizowanych
wewnątrz okolicznych osiedli
mieszkaniowych”
Funkcja usługowa występuje
w budynkach narożnych przy
Raciborskiej 1 (poczta)
i Wolności 114 (lombard,
piekarnia, fryzjer, adwokat)
W podmiocie realizującym
wpisane Miasto, natomiast
teren jest prywatny. Jeżeli
jest wola by miasto zadbało
o ten teren może należałoby
w zakres projektu wpisać
także przejęcie terenu od
dotychczasowych właścicieli.

uzasadnienie

Korekta pełnionych funkcji

Str. 118
Projekt P.5.6
Zaczarowane
podwórko

Jest:
„Miejskie Centrum Kultury
im. Henryka Baptysty”
Powinno być: Miejskie
Centrum
Kultury im. Henryka Bisty

Błąd

Str. 122
Projekt P.6.1

Szacunkowa wartość to: 538
999,00 zł – czy nie powinna
być większa?

Czy na pewno wpisana dobra
wartość projektu?

nieuwzględniono

Przedmiotowa kwota
dotyczy fazy
przygotowawczej.
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Lp.

35

36

37

Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Strefa przemysłu
czasu wolnego

20.03.2018

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Str. 143
Projekt U.12.1
Rewitalizacja
terenu Kopalni
Węgla
Kamiennego
„Pokój”

20.03.2018

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Str. 149
Projekt P.13.12
Szlaki wielkich
rodów
przemysłowych
i ważnych miejsc
historycznych

20.03.2018

Marta LipKornatka,
Biuro
Miejskiego

str. 163

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

Jest zapis: „Teren wraz
z budynkami, ciągami
komunikacyjnymi
i infrastrukturą
komunikacyjną zostaje
zachowany w możliwie
niezmienionej formie”.
– W rzeczywistości
większość infrastruktury
zostanie wyburzona
Czy nie byłoby zasadne
wpisanie kwoty? Za
realizację 100 tabliczek
informacyjnych na terenie
miasta Biuro Konserwatora
zabytków płaciło 50 000 zł
(w 2014 roku), może
należałoby wpisać 300 000?
(same kioski multimedialne
w dzielnicach to byłoby ok.
100 000 zł).
Przy wielkim Piecu
należałoby wpisać, że
realizacja projektu wpłynie
także na sferę przestrzennofunkcjonalną

uzasadnienie

Podanie stanu zgodnego
z aktualną wiedzą

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

uwzględniono

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Szacunkowa wartość
została określona przez
podmiot realizujący.
Całkowita wartość
inwestycji zostanie
ustalona po wyborze
wykonawcy.
Koncepcja
zagospodarowania
zostanie opracowana
w późniejszym terminie,
po uzyskaniu tytułu
prawnego do
nieruchomości.
Przed realizacją inwestycji
inwestor uzyska opinie
konserwatora zabytków.

Czy zasadnym byłoby wpisanie
kwoty?

nieuwzględniono

Projekt w fazie
koncepcyjnej, nie
wiadomo jeszcze jakie
elementy i w jakiej liczbie
będą wykonywane, stąd
trudno na tym etapie
oszacować koszt projektu.

Zgodnie z założeniami wielki
Piec ma ostać poddany
modernizacji, która pozwoli na
funkcjonowanie tego obiektu
jako obiektu turystycznego,

uwzględniono

Uzupełniono zapis
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Data
wniesienia
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
instytucji
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
Konserwatora
Zabytków
UM Ruda
Śląska

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga ( nr
strony, rozdział,
podrozdział,
tabela itp.)

Treść uwagi/ proponowanej
zmiany

uzasadnienie

Sposób
rozpatrzenia
uwagi

Uzasadnienie Prezydenta
Miasta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

edukacyjnego oraz użyteczności
publicznej, z funkcjami
usługowymi. Wykonanie prac
pozwoli na otwarcie tego terenu
dla mieszkańców, co znacząco
zmieni układ funkcjonalnoprzestrzenny tego fragmentu
miasta - udostępniona zostanie
część zakładu przemysłowego,
która do tej pory była
niedostępna.
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2.3. Uwagi zgłoszone podczas wywiadów z lokalnymi ekspertami
W ramach prowadzonych prac nad programem rewitalizacji przeprowadzono pogłębione
wywiady z:
• pracownikami Urzędu Miasta (pełnomocnikiem prezydenta miasta ds. organizacji
pozarządowych, Miejskim Konserwatorem Zabytków, koordynatorem Zespołu do
spraw obsługi inwestora w Mieście Ruda Śląska;
• przedstawicielami miejskich jednostek administracji publicznej (dyrekcją Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej, dyrektorem
Miejskiego Centrum Kultury, pracownikiem Działu naukowo-oświatowego
w Muzeum Miejskim, dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej,
pracownikiem Działu Realizacji Projektów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Rudzie Śląskiej, kierownikiem Centrum Inicjatyw Społecznych Stara Bykowina,
kierownikiem Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów);
• przedstawicielami organizacji pozarządowych (prezesem zarządu Fundacja Minionej
Epoki, prezesem Rudzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Niebanalnych "In-nI",
przedstawiciela Rady Programowej Fundacji Kreatywny Śląsk);
• przedstawicielami sektora gospodarczego (prezesem Śląskiego Inkubatora
Przedsiębiorczości Sp. z o.o., prezesem Rudzkiej Agencji Rozwoju Inwestor Sp.
z o.o., prezesem firmy Buszman Sp. z o.o. Komunikacja Doradztwo Badania
Strategie, kierownikiem działu organizacyjno-prawnego KWK Ruda);
• prezesem zarządu Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Luiza”.
Respondenci byli pytani o:
• pojęcie rewitalizacji
• znajomość prowadzonych w mieście działań rewitalizacyjnych
• wskazanie obszarów, które powinny być objęte rewitalizacją
• wskazanie priorytetowych działań rewitalizacyjnych
• ocenę strategicznych celów rewitalizacji
Większość ankietowanych kojarzy rewitalizację z odnawianiem, zmianą, przywracaniem do
życia, nadaniem nowych funkcji, przede wszystkim w sferze infrastrukturalnej. Pojęcie
rewitalizacji bywa powszechnie nadużywane jako nazwa wszelkich remontów, adaptacji,
modernizacji itd. Jedynie kilka osób wskazało na działania społeczne, aktywizację
mieszkańców i wzięcie przez nich odpowiedzialności za bezpośrednie swoje otoczenie podwórko, osiedle, dzielnicę.
Zdaniem większości respondentów najbardziej widoczna jest rewitalizacja „twarda”, czyli
działania związane z poprawą stanu infrastruktury np. przebudowy lub adaptacji
budynków, lub remontu części miasta (placu, ulicy), czy rewitalizacja terenów
poprzemysłowych. Widoczne są efekty rewitalizacji: Orzegowa (odnowienie centrum,
budowa ryneczku orzegowskiego, odnowienie kompleksu sportowego Burloch Arena,
odnowienie kamienic), centrum Nowego Bytomia (plac Jana Pawła II), dzielnicy Kaufhaus,
Wirek (ulica Kubiny, hałda przy ul. 1 Maja), Rudy (park Kozioła).
Natomiast dużo gorzej jest z rewitalizacją „miękką”, tutaj nie widać dużych sukcesów.
Działania społeczne dedykowane do osób z tzw. trzeciego sektora, czyli mieszkańców
wykluczonych społecznie nie są widoczne dla wszystkich mieszkańców, pojawiają się
jedynie informacje w mediach i internecie, że takie projekty są realizowane. Udanym
projektem jest Nowe życie Starej Bykowiny, prowadzone są działania przez bibliotekę, CIS.
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Osoby uczestniczące w wywiadach pogłębionych wskazały jako tereny wymagające
rewitalizacji najczęściej (w kolejności wg liczby wskazań):
• Rudę północną (najstarszą część dzielnicy Ruda, rejon na ul. Janasa, ul. Górnicza,
Plac przy Adrii, miejsce po domu Karola Goduli - dawny park, fabryka margaryny
ul. Piastowska 5, okolice ul. Starowiejskiej i Janasa, okolice ul. Bankowej i rejon
schroniska psów w Rudzie),
• obiekty postindustrialne, które są historycznie ważne dla miasta – szyby: Andrzej,
Mikołaj, Franciszek, kopalnia przy ul. Tunkla, Wielki Piec Huty Pokój, tereny po byłej
kopalni Pokój, dawna kopalnia Wawel,
• Orzegów (Koksownia Orzegów, ul. Janty, końcówka ul. Bytomskiej w kierunku
Szombierek, kontynuacja rewitalizacji dzielnicy Orzegów),
• Wirek (stara część Wirku, tzw. Werdon, szpital na Wirku, Wirek – centrum, okolice
kościoła św. Wawrzyńca),
• Nowy Bytom (plac Jana Pawła, dawna restauracja Florianka, kino Patria, basen
i okolice wokół ul. Ratowników, park),
• osiedla robotnicze, w szczególności Kaufhaus,
• część Starej Bykowiny, osiedle "Niebieskie Dachy" ul. Grzegorzka,
• Chebzie,
• Ruda Południowa (granica Czarnego Lasu z Rudą - tereny po koksowni i powyżej,
przy ul. 1-go Maja strona zachodnia),
• znikające hałdy,
• Kochłowice przystań,
• wszystkie odcinki rzeki Bytomki,
• miejsca pamięci np. odbudowa pomnika Powstańców Śląskich - Wirek, Planty
Orzegowskie – park,
• Bielszowice - park Strzelnica,
• schrony bojowe w okolicach Czarnego Lasu, Goduli.
Powyższe wskazania potwierdzają obszary wybrane do rewitalizacji na podstawie analizy
wskaźnikowej.
Respondenci jako priorytetowe działania rewitalizacyjne wskazywali:
• zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców,
• rozwój infrastruktury rekreacyjno-sportowej dla dzieci i młodzieży (place zabaw,
boiska)
• wymiana pieców węglowych
• utworzenie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców, zagospodarowanie parków,
miejsc rekreacji i odpoczynku
• utworzenie miejsc integracji mieszkańców, kawiarni, restauracji
• przywrócenie funkcji handlowej we Wirku, wykreowanie deptaka – ulicy handlowej,
• rozwój ścieżek rowerowych łączących dzielnice
• wykorzystanie potencjału obiektów poprzemysłowych oraz hałd
Ostatnie pytanie dotyczyło oceny istotności strategicznych celów rewitalizacji. Respondenci
uszeregowali je w następującej kolejności:
1) Wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności gospodarczej obszaru rewitalizacji
2) Modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej i jej bezpośredniego otoczenia
w centrach dzielnic
3) Poprawa jakości przestrzeni publicznych oraz terenów zieleni urządzonej, w tym
terenów o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych
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4) Wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji, zintegrowania wspólnot
sąsiedzkich i społeczności lokalnych
5) Kreowanie nowych aktywności zachowujących, eksponujących i rozwijających
dziedzictwo kulturowe i postindustrialne miasta
Za najważniejszy cel lokalni eksperci uznali wzrost poziomu zatrudnienia i atrakcyjności
gospodarczej obszaru rewitalizacji. Ocena ta jest związana z trwającymi procesami
restrukturyzacyjnymi
w polskim
górnictwie
węgla
kamiennego
i optymalizacji
gospodarowania majątkiem kopalnianym. Wskutek rządowej reformy trzy podmioty
zostały scalone w jeden i choć górnicy pracy nie stracili, to jednak liczba etatów w mieście
spadła. W związku ze zmianami w sektorze górnictwa, dotychczas największego
pracodawcy, priorytetowe są działania związane ze zwiększeniem atrakcyjności
gospodarczej i inwestycyjnej miasta oraz wspieranie wzrostu przedsiębiorczości.
Drugi w kolejności cel to modernizacja starej zabudowy mieszkaniowej i jej bezpośredniego
otoczenia w centrach dzielnic. Działalność górnicza negatywnie wpłynęła na stan techniczny
budynków oraz bezpieczeństwo ich użytkowania. Istotnym problemem jest również niska
efektywność energetyczna budynków, co wpływa na niską emisję i zły stan powietrza.
Zdaniem respondentów bardzo ważnym celem jest poprawa jakości przestrzeni publicznych
oraz terenów zieleni urządzonej, w tym terenów o wartościach przyrodniczokrajobrazowych, ponieważ obecnie w mieście brakuje urządzonych terenów rekreacji
i wypoczynku, gdzie mieszkańcy mogliby aktywnie spędzać czas. Wykreowanie takich
terenów przyczyni się do integracji mieszkańców.
Na czwartej pozycji wskazano wzmocnienie kapitału społecznego obszaru rewitalizacji,
zintegrowania wspólnot sąsiedzkich i społeczności lokalnych.
Kreowanie nowych aktywności zachowujących, eksponujących i rozwijających dziedzictwo
kulturowe i postindustrialne miasta – ten cel rewitalizacji jest niejako rdzeniem, filarem
wszystkich działań rewitalizacyjnych, to mapa drogowa realizacji innych celów w Mieście.

3. Podsumowanie
W spotkaniu informacyjno – konsultacyjnym w dniu 27.02.2018 r. wzięli udział: Zastępca
Prezydenta Miasta Ruda Śląska ds. zagospodarowania przestrzennego, przedstawiciele
Wydziału Rozwoju Miasta i przedstawiciele Wykonawcy oraz interesariusze procesu
rewitalizacji.
Pierwsza część spotkania miała charakter informacyjny, przedstawiony został pokrótce
przebieg prac nad GPR oraz główne założenia dokumentu. W drugiej części spotkania
dyskutowano nad zapisanymi w projekcie GPR projektami rewitalizacyjnymi. Uczestnicy
mieli pytania co do zakresu planowanych projektów, a także zgłaszania nowych projektów.
Dużo pytań dotyczyło termomodernizacji i możliwości rozszerzenia projektów
rewitalizacyjnych o inne budynki wymagające termomodernizacji. Pomimo ujęcia
termomodernizacji
w innych
dokumentach
strategicznych
Miasta
(program
gospodarowania zasobem mieszkaniowym Miasta, program niskiej emisji i program
ochrony środowiska) uczestnicy spotkania wnioskowali o rozszerzenie planowanej
termomodernizacji w jak największej liczbie budynków. Postulat ten został uwzględniony
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poprze dopisanie projektu U.13.8. Zmniejszenie niskiej emisji poprzez termomodernizację
budynków mieszkalnych, modernizację obiektów i podniesienie jakości technicznej
budynków, odnawialne źródła energii, wymianę źródeł ciepła w podobszarach rewitalizacji.
W formie pisemnych formularzy zgłoszonych zostało 37 uwag, z których większość została
uwzględniona – uzupełniono lub skorygowano zapisy w projekcie GPR. Szczegółowy opis
znajduje się w Tabeli 1. Wykaz i sposób rozpatrzenia uwag złożonych do projektu GPR.
Wywiady pogłębione z lokalnymi ekspertami potwierdziły problemy i potrzeby obszaru
rewitalizacji oraz celowość zaplanowanych działań rewitalizacyjnych.
Ponadto, z projektu GPR wykreślony został projekt złożony przez Grupę Projekt S
Sp. z o.o., dot. możliwości zagospodarowania terenu po kopalni KWK Polska Wirek
w Kochłowicach – z uwagi na brak tytułu prawnego do nieruchomości (w tym zgody na
realizację zadania przez właściciela nieruchomości) . Jednak zapisy ujęte w karcie projektu,
co do potencjalnych możliwości zagospodarowania przedmiotowego terenu, znalazły się
w projekcie: Rewitalizacja obszaru po KWK „Nowy Wirek” i górnej części osiedla Nowa
Bykowina, zaproponowanym przez Miasto Ruda Śląska.
Nadmienić należy również, że usystematyzowano projekty infrastrukturalne i społeczne,
dedykowane dla historycznych części podobszarów w celu stworzenia możliwości ubiegania
się o środki zewnętrzne na realizację zadań nie posiadających kart projektowych.
Ujednolicono zapisy w sytuacji (w tym zmodyfikowano zapisy oraz nazwy części
projektów), gdy więcej niż jeden projekt dotykał tego samego zagadnienia, problemu
poprzez wykreślenie pozostałych oraz doszczegółowienie istniejących projektów.
Usunięto projekt U.1.4, a jego zakres mieści się zarówno w P.1.1, P.1.2, jak i P.1.3;
dopisano projekt U.3.2; projekt P.5.3 zastąpiono projektem U.5.5 oraz dopisano projekt
U.5.6; wykreślono projekt P.9.3, który był tożsamy z P.13.13; dopisano projekt U.9.7;
zapisy projektu U.10.2 dodano do U.10.1 oraz dodano projekt U.10.3; wykreślono projekty
U.119 i U.11.11, których zakres mieści się w U.11.1 oraz dopisano projekty U.11.10
i U.11.11.
W związku z powyższym, w efekcie w dokumencie mamy 103 projekty, z czego 54 to
projekty podstawowe a 49 uzupełniające.
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4. Załączniki
4.1. Lista obecności
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4.2. Formularz zgłaszania uwag
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