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1. Opis techniki 

Przeprowadzone spotkania konsultacyjne stanowiły pierwszą część „pogłębionych konsultacji społecznych 

dla terenu centralnej części miasta, w kwartale ulic: Północnej, Warszawskiej, Porozumień Jastrzębskich 

i Sybiraków oraz od ulicy Północnej do nieczynnej linii kolejowej, w otoczeniu dużych osiedli mieszkanio-

wych oraz w sąsiedztwie dworca autobusowego”. Spotkania miały na celu poznanie wyrażonej wprost 

opinii uczestników i dyskusję na temat decyzji planistycznych. Spotkania skierowane były do ogółu osób 

zainteresowanych, w szczególności do mieszkańców okolicznych terenów, ale również do przedsiębior-

ców, lokalnych działaczy, przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli samorządu lokalne-

go. We wszystkich spotkaniach uczestniczył także przedstawiciel właściciela terenu. Dzięki temu możliwe 

było poznanie opinii różnych grup interesariuszy. 

Spotkania konsultacyjne odbyły się w szkołach na terenach otaczających teren opracowania w dniach: 

 4. listopada 2019, 17:00-18:30, Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Mazurska 6, Jastrzębie-Zdrój, 

 5. listopada 2019, 17:00-18:30, Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Katowicka 35, Jastrzębie-Zdrój, 

 6. listopada 2019, 17:00-18:30, Zespół Szkół nr 2, ul. Poznańska 1a, Jastrzębie-Zdrój. 

W spotkaniach wzięło udział łącznie 109 osób (nie licząc zespołu moderatora): odpowiednio na 

pierwszym spotkaniu 22 osoby, na drugim 33 osoby, na trzecim 54 osoby. Moderatorem spotkań był 

architekt-urbanista dr inż. arch. Bartłomiej Buława.  

 
Rysunek 1 plakat promujący spotkania informacyjne, opracowanie własne. 
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2. Ramowy scenariusz spotkania 

17.00 Przywitanie uczestników, przedstawienie Gospodarzy i Wykonawcy – UM (przedstawiciel 
Urzędu Miasta),  
Przedstawienie ramowo celu, harmonogramu i charakteru spotkania – UM, BB (Bartłomiej 
Buława – moderator) 

17.05 Przedstawienie celu konsultacji społecznych – zaangażowania interesariuszy w proces plani-
styczny tworzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 
przedstawienie możliwych korzyści z procesu konsultacji - BB 

 Wskazanie faktu opracowywania nowego studium, 

 Zaznaczenie charakteru konsultacji- pogłębione – w ramach grantu (…), 

 Zasygnalizowanie skoncentrowania dyskusji na zagadnieniach przestrzennych, komuni-
kacyjnych, architektonicznych, krajobrazowych, ale także społecznych, 

 Przedstawienie zasad obowiązujących na spotkaniu, a także ich efektu (to nie są decyzje 
końcowe, a jedynie wkład do dalszej dyskusji). 

17.10 Przedstawienie terenu opracowania – stan obecny, lokalizacja w mieście, powiązania, kontekst 
przestrzenny – UWARUNKOWANIA FIZYCZNE (z równoczesnym zaprezentowaniem materiałów 
mapowych, zdjęciowych) - BB 

17.15 Przedstawienie ogólnie procedury planistycznej z podkreśleniem, co może ustalić, zmienić 
nowe studium - BB (może być też UM) 

17.20 Przedstawienie kontekstu obecnej sytuacji planistycznej - UM: 

 wyciąg z obowiązującego studium, 

 wyciąg z obowiązującego planu – UWARUNKOWANIA PRAWNE. 

17.25 Wskazanie na fakt, iż właścicielem jest podmiot prywatny, (jeśli będzie na sali – 
przedstawienie) – UWARUNKOWANIA WŁASNOŚCIOWE - BB 

17.30 Dyskusja: o problemach, potrzebach, pytanie, co powinno ustalić, uregulować nowe SUIKZP? 
Możliwość zadawania pytań, formułowania postulatów, przedstawienia pomysłów - BB 

18.10 Formułowanie wniosków końcowych, katalog zdiagnozowanych problemów, potrzeb i 
pomysłów - BB 

18.25 Podsumowanie i krótka zapowiedź dalszych etapów konsultacji i kroków planistycznych, 
podziękowanie, zakończenie - UM, BB 

3. Spotkanie z dnia 4 listopada 2019 

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia celu spotkania, a także uwarunkowań związanych 

z przedmiotowym terenem. Następnie wypowiadali się uczestnicy spotkania. Poniżej wymienione są 

ich spostrzeżenia, uwagi i propozycje: 

 na terenie powinien powstać kompleks sportowo-rekreacyjny, baseny, kino (miejskie, 

zamiast obecnie dzierżawionego), nowoczesne kluby młodzieżowe;  

 obecnie jest tam „ugór”, a ludzie boją się chodzić tam na spacery „bo element siedzi”; 

 planowane centrum powinno być wielofunkcyjne – nie tylko usługowo-handlowe, ale też 

administracyjne, publiczne, rekreacyjne; 

 przed kilkoma latami zebrała się nieformalna grupa (później sformalizowana), która zbierała 

podpisy mieszkańców pod petycją o zachowanie 10 000 [ilość podana przez uczestnika] drzew 

rosnących na przedmiotowym terenie; 

 teren jest bardzo wartościowy przyrodniczo i ekologicznie, istotny dla oczyszczania miasta;  

 wnoszono o zachowanie tej przestrzeni dla miasta, dla mieszkańców – jako miejsca sportu, 

rekreacji z małymi usługami; 



Pogłębione konsultacje społeczne dla terenu centralnej części miasta, w kwartale ulic: Północnej, Warszawskiej, Porozumień Jastrzębskich i Sybiraków oraz od 

ulicy Północnej do nieczynnej linii kolejowej, w otoczeniu dużych osiedli mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie dworca autobusowego – spotkania konsultacyjne. 

– 5 – 
 

 zauważono potrzebę wypracowania kompromisu pomiędzy potrzebami mieszkańców, 

a interesem inwestora (alternatywnie proponowano zmianę właściciela terenu); 

 w mieście funkcjonuje wiele obszarów zielonych, brakuje natomiast sklepów z artykułami 

dobrej jakości, dobrych restauracji, miejsc do uprawiania sportu, np. squash-a, „nie ma gdzie 

zjeść, gdzie pójść, gdzie się spotkać”; 

 padło pytanie o to, jakie względy przeszkodziły w zagospodarowaniu terenu aż do dziś; 

 zarzucono właścicielowi terenu, że zaniedbał teren, a z powodu jego zaniedbań na terenie 

mają miejsce patologie społeczne; 

 w okolicy brakuje terenów zielonych, są za daleko; 

Swoją propozycję zagospodarowania- zainwestowania przedstawił właściciel terenu wraz ze swoim 

projektantem-architektem, który zaprezentował animację przedstawiającą docelowe zainwestowanie i 

zagospodarowania przedmiotowego terenu. Podkreślił, że jest ona zgodna z obowiązującymi 

dokumentami planistycznymi, choć zaznaczył też, że projektowane studium powinno mieć jak 

najszersze zapisy, które umożliwiają rozwój miasta. Koncepcja obejmowała: 

 duży obiekt handlowo-usługowy niedaleko od ronda centralnego, w którym obok powierzchni 

handlowych znalazłyby się m.in. wielosalowe kino, klub fitness, gastronomia; przedstawiany 

jako miejsce spotkań; z dachem użytkowym (parking, ogródki kawiarniane, boisko); 

 trzy place przedwejściowe z fontannami, oczkami wodnymi, przy nich skatepark, siłownia 

na wolnym powietrzu; 

 hotel i zabudowę biurową, miejsce dla startupów i nieuciążliwej produkcji (np. oprogramo-

wanie komputerowe); 

 zabudowę mieszkaniową z usługami w parterach w formie punktowców z parkingami 

podziemnymi z „wyrazistymi wnętrzami [rekreacyjnymi] tylko dla mieszkańców”; 

 zachowanie dużej ilości zieleni, w tym zieleni chronionej przez zapisy planu miejscowego – 

deklarowano pozostawienie ok 5 000 drzew z rosnących na terenie w ilości 7 000 [ilości 

podane przez prelegenta], w tym pozostawienie okazów o największej wartości przyrodniczej; 

 całość terenu miałaby mieć charakter wielofunkcyjny, zgodny ze współczesnymi trendami 

urbanistycznymi. 

Ponadto właściciel terenu zwrócił uwagę na skomplikowane ukształtowanie terenu, a także na brak 

rynku pierwotnego mieszkań na terenie Jastrzębia-Zdroju, choć przyznał także, że jego priorytetem 

jest centrum handlowe, a zabudowa mieszkaniowa musiała by być etapowana i byłaby zależna 

od znalezienia partnera biznesowego. Centrum handlowe zostało przedstawione jako nowoczesny 

obiekt łączący wiele funkcji, będący miejscem spotkań, a nie „pudło z parkingiem”, jak projektowało 

się obiekty handlowe kilkadziesiąt lat temu. Przedstawiona koncepcja budziła zróżnicowane reakcje 

mieszkańców: 

 oceniono, że nowe osiedle to „fantastyczny pomysł”, młodzi ludzie chcą nowych mieszkań, 

a te dostępne w Jastrzębiu-Zdroju są stare i zaniedbane; 

 zgadzano się, że brakuje bloków, ale sugerowano, że najpierw powinna powstać strefa 

ekonomiczna, zakłady pracy, a dopiero później osiedla; 

 galerie i osiedla można budować w innych miejscach, padła propozycja wymiany terenu na 

inny, a w tej lokalizacji utworzenie centrum kulturalno-rozrywkowego; 

 dla miasta nie jest obojętne, gdzie powstanie centrum; 

 teren określono jako na tyle cenny przyrodniczo, że niedający się zastąpić; 

 sugerowano, że duży park zahamuje odpływ ludności, „chcemy, żeby Jastrzębie-Zdrój stanęło 

na nogi, żeby ruszyło”; 

 gdyby teren został pozostawiony jako parkowy, byłby wyspą, bez korytarza ekologicznego; 

 zwracano uwagę na potrzebę budowy raczej basenu, kompleksu wypoczynkowego lub parku 

rozrywki niż pozostawienie terenu zielonego, którego w Jastrzębiu-Zdroju nie brakuje; 
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podkreślano, że teraz dla zaspokojenia wielu potrzeb trzeba wyjechać do sąsiednich 

miejscowości; 

 wnioskowano o pozostawienie tej przestrzeni do dyspozycji mieszkańców, jako teren rekre-

acyjny (a nie rezerwat przyrody); 

  „załamałabym się, gdyby na tym terenie powstała kolejna Biedronka”; 

 zasugerowano kompromis polegający na budowie centrum handlowego w miejscu wskazanym 

przez właściciela terenu, przy rondzie Centralnym, gdzie drzew jest stosunkowo mało 

i odzyskanie przez miasto pozostałej jego części, wyłączenie z inwestowania terenu najcen-

niejszego przyrodniczo; 

 „młodzi ludzie tęsknią za lepszą jakością życia w mieście”; 

 określono tkankę miejską Jastrzębia-Zdroju jako „rozwaloną historycznie”, podkreślono brak 

i potrzebę wytyczania centrum. 

 
Fot. 1 Spotkanie informacyjne w SP 5, 4.11.2019, autor: Iga Bieszczanin. 

4. Spotkanie z dnia 5 listopada 2019 

Drugie spotkanie, po ogólnym wstępie i przedstawieniu uwarunkowań terenu rozpoczęło się od 

wyjaśnienia podstawowych kwestii związanych z władztwem planistycznym gminy oraz zależnością 

między prawami właściciela a obowiązkami wynikającymi z dokumentów planistycznych. 

Następnie głos zabrał przedstawiciel stowarzyszenia Wzrastaj, który przedstawił się jako reprezentujący 

mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, od których zbierał podpisy w sprawie zachowania przedmiotowego terenu 

jako terenu zieleni. Przypominał poprzednie plany inwestycyjne dotyczące przedmiotowego terenu, obej-

mujące m.in. niemal całkowitą wycinkę drzew. Zarzucił właścicielowi terenu, że w tamtym postępowaniu 

przedstawił dokumentację (kartę informacyjną przedsięwzięcia) dotyczącą waloryzacji przyrodniczej, która 

była w jego opinii sprzeczna z faktami, a także z dostępną dokumentacją („Inwentaryzacja i waloryzacja 

przyrodnicza na terenie miasta Jastrzębia-Zdroju” oraz opinia Głównego Instytutu Górnictwa). Mówił o 

ówczesnym skierowaniu sprawy do prokuratury i samorządowego kolegium odwoławczego. Procedura 

środowiskowa została wskutek protestów przeniesiona z Jastrzębia-Zdroju do Żor. Według relacjonującego, 

Inwestor nie uzupełnił dokumentacji, co skutkowało przerwaniem postępowania i odrzuceniem wniosku. 
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Właściciel odciął się od oskarżeń, nazywając je „stekiem bzdur”. Wyjaśnił, że niedostarczenie dokumentacji 

wiązało się z podjętą decyzją o niekontynuowaniu postępowania, a także dodał, że obecnie prowadzona jest 

na przedmiotowym terenie szczegółowa inwentaryzacja przyrodnicza. 

W późniejszej części spotkania wypowiadali się pozostali uczestnicy spotkania, głównie mieszkańcy miasta: 

 dopytywano, czy właściciel terenu ma zamiar postawić kolejną galerię handlową; 

 zasugerowano, że żaden z dwóch przeciwstawnych biegunów: ani park ani centrum handlowe, 

nie spełni w pełni oczekiwań mieszkańców; 

 zauważono, że w mieście brak przestrzeni, o której można powiedzieć „idziemy do centrum”, 

potrzebny jest teren wartościowy architektonicznie; 

 zasugerowano inną lokalizację terenu centralnego – z tyłu Miejskiego Ośrodka Kultury, z uwagi 

m.in. na brak cennego drzewostanu; 

 zauważono, że miasto nie posiada własnych budynków kulturalnych, ale je wynajmuje, co 

generuje duże koszty – pieniądze te mogłyby zostać oszczędzone, gdyby powstała inwestycja 

własna miasta; 

 zwrócono też uwagę na strefowanie funkcji w Jastrzębiu-Zdroju, cechę typową dla moderni-

zmu – dzisiaj uważaną za niekorzystną urbanistycznie. 

Następnie odbyła się prezentacja koncepcji właściciela terenu, która, w porównaniu w prezentacją 

poprzedniego dnia, wzbudziła więcej emocji i wątpliwości ze strony obecnych: 

 pytano o analizę układu komunikacyjnego, sugerując, że ta strefa miasta już teraz się korkuje, 

a proponowane rozwiązania wielokrotnie zwiększą ilość samochodów w tym obszarze; 

 miasto było postrzegane zawsze jako wielka sypialnia – „i taki jest też ten projekt”, wielkie 

blokowisko, tylko może bardziej nowoczesne, „to nie jest centrum, tylko kolejne osiedle”; 

 „nie mamy czym oddychać”; 

 takie centrum będzie odhumanizowane, blokowisko plus galeria, potrzeba integracji miesz-

kańców „nie tylko w kwestii konsumpcji i wydalania”; 

 w mieście brak centrów sportowych, brak miejsc kulturalnych, humanistycznych; 

 „ten pomysł jest po prostu zły”, dobre miejsce na taką inwestycję to np. nieczynna kopalnia 

Moszczenica; 

 zwrócono uwagę ponownie na bogactwo przyrodnicze („tam są sarny, piękne dęby – pomniki 

przyrody, kaczeńce”); 

 dopytywano o odsetek terenów zielonych w koncepcji, właściciel oszacował ten odsetek na 

50%, ale podkreślił, że jest to zbyt wczesna faza procesu inwestycyjnego, aby odpowiadać na 

szczegółowe pytania; 

 mieszkańcy zapowiedzieli złożenie podpisanej petycji o zachowanie terenu zielonego 

do Urzędu Miasta; 

 kwestionowano, czy w projekcie jest miejsce, które rzeczywiście będzie miejscem spotkań; 

 obawiano się, że w razie powstania osiedli zostaną one ogrodzone, a mieszkańcy pozostałej 

części miasta zostaną pozbawieni dostępu do tego terenu; 

 pojawiła się opinia podważająca wiarygodność słów właściciela terenu ze względu na zawie-

szony wcześniej projekt oraz kilkanaście lat bezczynności – braku inwestycji na przedmioto-

wym terenie. 

Z drugiej strony pojawiły się głosy, że w mieście brak skończonych przestrzeni rekreacyjnych, 

a w proponowanym obiekcie będzie możliwość znalezienia zajęcia dla dziecka i wygodnego spędzenia 

czasu. Argumentowano również, że w mieście nie brakuje terenów zielonych. Podkreślono również, że 

obecna propozycja zakłada znacznie mniej wycinek niż poprzednia. 

Właściciel podkreślał, że kształt proponowanej przez niego zabudowy dostosowany jest do krajobrazu 

Jastrzębia-Zdroju, stąd proponowana zabudowa mieszkaniowa ma od 7 do 11 kondygnacji. Podkreślił, 

że jego priorytetem jest budowa centrum wielofunkcyjnego, a dopiero w następnej kolejności i pod 



Pogłębione konsultacje społeczne dla terenu centralnej części miasta, w kwartale ulic: Północnej, Warszawskiej, Porozumień Jastrzębskich i Sybiraków oraz od 

ulicy Północnej do nieczynnej linii kolejowej, w otoczeniu dużych osiedli mieszkaniowych oraz w sąsiedztwie dworca autobusowego – spotkania konsultacyjne. 

– 8 – 
 

warunkiem wystąpienia sprzyjających okoliczności (m.in. znalezienie partnera-dewelopera do tej 

inwestycji), zabudowa pozostałej części terenu. Powiedział, że większość parkingów planowanych jest jako 

podziemne, z wykorzystaniem istniejącej rzeźby terenu na wjazdy do nich. Podkreślił po raz kolejny, że w 

Jastrzębiu-Zdroju praktycznie nie istnieje rynek pierwotny mieszkań. Część uczestników spotkania 

argumentowała, że miasto wyludnia się, więc nie potrzebuje nowej zabudowy mieszkaniowej, która nie 

wpłynie w ich ocenie na powstawanie nowych przedsiębiorstw, jednak inni podkreślali, że podaż może 

ukształtować popyt na mieszkania. Jednocześnie zgłaszane były krytyczne uwagi do miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego C70. Jeden z radnych podkreślał, że podejmowanie decyzji 

w sprawach planistycznych dla tego obszaru będzie dla Rady Miasta trudnym zadaniem. Podkreślono 

również, że decyzje podjęte w studium zaważą na kształcie miasta w najbliższych dziesiątkach lub nawet 

setkach lat.  

Mieszkańcy sugerowali: 

 utworzenie na terenie opracowania amfiteatru i placu miejskiego, ale o większej niż propo-

nowana w koncepcji powierzchni. Zasugerowano, że wielkość placu powinna zostać ustalona 

przez inwestora w porozumieniu z Urzędem Miasta; 

 stawianie na kulturę i rekreację, tereny zieleni, podkreślając, że OWN i Park Zdrojowy 

wprawdzie są atrakcyjne i skupiają ludzi, ale są zbyt małe i położone zbyt daleko; 

 że miasto powinno zaproponować właścicielowi wymianę terenu na inny, czym jednak wła-

ściciel nie był zainteresowany, podkreślając, że ten teren objęty jest dokumentami plani-

stycznymi o odpowiadających mu zapisach; 

Rozważano, czy miasto stać będzie na wypłatę ewentualnego odszkodowania lub wykupienie terenu, 

a później na jego urządzenie. Mieszkańcy prosili o zorganizowanie spotkania w tej sprawie 

z przedstawicielami Rady Miasta.  

Padły również pytania o możliwość zrealizowania jedynie części koncepcji, na co odpowiedział 

przedstawiciel Właściciela, że koncepcja jest zgodna z planem miejscowym, a właściciel terenu – 

firma Atrium jest operatorem 21 centrów handlowych w Polsce i ok. 200 w Europie i nie jest zain-

teresowana innego typu inwestycjami. 

 
Fot. 2 Spotkanie informacyjne w SP 13, 5.11.2019, autor: Iga Bieszczanin. 
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5. Spotkanie z dnia 6 listopada 2019 

Trzecie spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia podobnego, jak w przypadku pierwszych dwóch. 

Następnie rozpoczęła się prezentacja koncepcji właściciela terenu. W swojej wypowiedzi podkreślił on, 

że w jego opinii korzystne dla miasta jest stosowanie szerokich zapisów Studium. Podkreślił również, że 

budynki w koncepcji zaplanowane są głównie tam, gdzie rosną najmłodsze, i co za tym idzie, najmniej 

wartościowe drzewa. Następnie wysłuchano głosów z sali: 

 wskazano na najcenniejszy charakter gruntu w mieście; 

 podkreślono, że władztwo planistyczne obowiązuje bez względu na własność terenu; 

 przypominano, że Jastrzębie-Zdrój jest miastem niedokończonym i brakuje mu centrum; 

 plan miejscowy C70 był przygotowywany z myślą o zabudowie kwartału supermarketem 

i parkingiem, co na tamte czasy wydawało się wizją nowoczesną, oceniono, że Inwestor miał 

trudne zadanie, bo musiał wpisać się z zły mpzp; 

 mieszkańcy muszą zdecydować, jakiego centrum chcą, czy chcą centrum wielofunkcyjnego; 

 ponownie przedstawiciel stowarzyszenia Wzrastaj przypomniał swoje zarzuty związane 

z poprzednim postępowaniem inwestycyjnym; 

 pomimo proekologicznych postaw wskazano, że jest to jedyne miejsce, gdzie może powstać 

centrum miasta – „żeby wnuki mieszkały w takim pięknym i nowoczesnym miejscu”; 

 konieczne działania, żeby miasto nie stało się „śląskim skansenem”; 

 podkreślano, że teren pilnie potrzebuje interwencji, obecnie jest mocno zdegradowany i jest 

miejscem licznych patologii; 

 pojawiały się sprzeczne opinie, czy miasto stać na odkupienie terenu – część sali wskazywała, 

że może to przekroczyć możliwości finansowe miasta, a część, że to kwestia priorytetów, a 

kolejne akcje przeciwko zabudowie zbierają po kilka tysięcy podpisów (obecnie trwająca 

petycja w Internecie zebrała już ponad 60 tysięcy podpisów); 

 podkreślono, że w Jastrzębiu-Zdroju jest tylko 8% terenów zielonych, (podczas gdy np. 

w Warszawie i Poznaniu ponad 20%), zieleń okala miasto, ale nie ma jej w centrum, zwrócono 

uwagę na potrzebę znalezienia miejsc do spacerowania; 

 wyrażono opinię, że potrzebna jest strategia rozwoju miasta, teraz młodzież wyjeżdża na studia i nie 

wraca do rodzinnego miasta z powodu braku przestrzeni publicznych i braku miejsc integracji; 

 na omawianym terenie powinny znaleźć się miejsce na życie kulturalne, zaplecze gastronomiczne, 

deptak, kino; 

 właściciel terenu podkreślił, że koncepcja oparta na przeprowadzonej niedawno inwentary-

zacji zieleni z ok. 7000 drzew rosnących na terenie przeznacza do wycinki tylko około 2500, z 

czego 2300 to drzewa niskiej wartości. Zauważył również, że w przypadku budowy centrum 

handlowego same tylko wpływy z podatku od nieruchomości do kasy miasta wyniosłyby ponad 

2 miliony złotych (obecnie ok 100 tysięcy płacone za sam teren). Zadał również pytanie, czy 

przestrzeń publiczna może istnieć bez usług wokół. Ocenił, że ze względu na charakter 

przestrzenny do Jastrzębia-Zdroju nie pasuje rynek w jego klasycznym rozumieniu.  

 mieszkańcy mówili o zachowaniu unikatowości terenu i zapobieganiu zabetonowaniu przestrzeni, 

wyrażali wątpliwość, czy uda się zachować drzewa tak blisko projektowanych wysokich budynków; 

 „kilka nowoczesnych wieżowców nie zmieni charakteru miasta”; 

 młodzi ludzie nie przyjadą do miasta, w którym nie ma perspektyw pracy poza kopalnią; 

 Radni wypowiedzieli się o budżecie miasta, że nie ma w nim obecnie środków nawet na 

dokończenie np. Parku Zdrojowego (z 18 ha terenu zagospodarowano tylko 10ha), a na 

spłacenie terenu musiałaby zostać przeznaczona ośmioletnia rezerwa budżetowa; 

 wyrażone zostało zadowolenie, że powstaną nowe mieszkania, ponieważ w mieście wiele 

rodzin oczekuje na mieszkania, a miasto nie może prowadzić własnych inwestycji, ponieważ 

nie posiada gruntów; 
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 miasta nie stać na zagospodarowanie, więc nawet jeżeli wykupi teren, to pozostanie tam 

„zielona pustynia”; 

 „dajmy szansę inwestorów prywatnemu ożywić to miejsce nie za nasze pieniądze”; 

 padł zarzut, że ludzie są szybcy do protestów, ale nie ma nikogo, kto chciałby budować; 

 część osób oburzała się, po co miasto zlecało konsultacje, jeżeli nie stać go na wymianę terenu 

lub jego wykupienie; 

 Prezydent Miasta odpowiedziała, że konsultacje są po to, żeby wysłuchać głosu społeczeństwa, że 

studium powstaje dla całego miasta, tworzone przez ludzi, którzy patrzą na nie globalnie; 

 zwrócono uwagę, że w razie wycinki drzew na przedmiotowym terenie, nie będzie możliwe 

odzyskanie/kupienie terenu równoważnego pod względem przyrodniczym; 

 przy rondzie, gdzie jest stosunkowo mało drzew, może powstać obiekt wielkopowierzchniowy, 

resztę studium powinno przeznaczyć na teren zieleni; 

 domagano się gwarancji od inwestora, że drzewa rzeczywiście zostaną zachowane, na co padła 

odpowiedź, że gwarantem jest aktywne społeczeństwo; 

 wskazano, że nowe mieszkania są w mieście potrzebne, a ostateczna decyzja o udzieleniu 

pozwolenia na budowę będzie należała do Urzędu Miasta; choć podkreślono, że nie ma w 

mieście dużej siły nabywczej, więc mieszkania nie będą mogły być drogie; 

 sugerowano budowę raczej 2-3 piętrowych bloków mieszkalnych otoczonych zielenią zamiast 

wieżowców; 

 istnieją opracowania naukowe mówiące, że w mieście zanikła przedsiębiorczość, a wielu ludzi 

straciło pracę; 

 miasto wydało 12 milionów złotych na ścieżki rowerowe na obrzeżach, więc „to kwestia 

decyzji, na co wydać pieniądze” 

 wraz z mieszkaniami zwiększy się liczba samochodów; 

 żeby była konsumpcja, musi być praca, gdy skończy się działalność JSW, to „wszyscy się 

wyprowadzą” – potrzebne są miejsca pracy i tereny inwestycyjne; 

 już teraz część ludzi wybiera pracę w Czechach; 

 w czasie wolnym ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu terenów zielonych poza miasto, np. do Żor do 

parku Cegielnia; 

 
Fot. 3 Spotkanie informacyjne w ZS 2, 6.11.2019, autor: Iga Bieszczanin. 
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6. Wnioski 

Poniżej przedstawiono wnioski wyłaniające się z przeprowadzonych spotkań konsultacyjnych. Należy 

pamiętać, że są to opinie wielu różnych osób, reprezentujących różne interesy, we wszystkich trzech 

spotkaniach pojawiały się grupy osób optujących za różnymi rozwiązaniami, stąd wnioski również są 

przedstawiane wariantowo i mogą być ze sobą wzajemnie sprzeczne. Jednocześnie dyskusje dotyczyły 

kluczowego obszaru w skali miasta, a ze względu na fakt, iż stanowi on własność prywatną, dotyczyły 

istotnych spraw w wymiarze ekonomicznym. 

1. Część uczestników spotkań była generalnie zadowolona z proponowanych przez właściciela 

terenu rozwiązań, tj. propozycji budowy dużego obiektu handlowo-usługowego, obiektu 

biurowego i zabudowy mieszkaniowej. Mówili oni o potrzebie wysokiej jakości usług, w tym 

gastronomicznych i kulturalnych. Szczególnie cieszyła ich perspektywa budowy nowych 

obiektów mieszkalnych, wskazywali na brak dostępności rynku pierwotnego mieszkań 

w mieście. 

2. Część mieszkańców wskazywała na potrzebę budowy przez miasto własnych obiektów 

kulturalnych m.in. kina i amfiteatru oraz niską dostępność obiektów sportowych, np. basenu, 

które mogłyby się znaleźć na przedmiotowym terenie.  

3. Wiele osób mówiło o braku wysokiej jakości łatwo dostępnych terenów rekreacyjnych, 

sportowych i spacerowych. Zwracano uwagę, że istniejące w mieście tereny zieleni urządzonej 

(OWN i Park Zdrojowy) są położone zbyt daleko i nie mają wystarczającej ilości miejsc 

parkingowych. 

4. Część mieszkańców zwracała uwagę na kwestie ekologii i ochrony przyrody, w tym walkę 

z zanieczyszczeniem środowiska. Obawiano się masowych wycinek i utwardzania dużych połaci 

terenu, zwracano uwagę na drzewa pomnikowe, różnorodność i wartość biologiczną na 

przedmiotowym terenie. Ta kwestia budziła duże emocje. 

5. Część osób sugerowała przeniesienie dyskutowanych funkcji w inną lokalizację, jednak 

zwracano uwagę, że funkcje centrotwórcze powinny być zlokalizowane centralnie w stosunku 

do przestrzeni miasta. 

6. Spotkanie pierwszego dnia wybrzmiało raczej jako aprobata dla planów inwestora - właściciela 

(z odrębnymi odosobnionymi głosami ekologów). Drugie spotkanie miało charakter 

niezadowolenia i krytyki prezentowanego przez właściciela kierunku zagospodarowania. W 

trzecim dniu większość uczestników dostrzegała wagę przedmiotowego terenu jako 

centralnego, jednak w bardzo różny sposób chcieliby je realizować. Właściciel podtrzymał plan 

budowy centrum wokół centrum handlowo-usługowego, natomiast mieszkańcy i radni często 

podkreślali, że chcieliby obszaru centralnego, ale wypełnionego funkcjami rekreacyjnymi 

i kulturalnymi, z zachowaniem dużej powierzchni terenu jako zielonego, uzupełnionego 

funkcjami usługowo-gastronomicznymi. Dostrzeżono, że to nie właściciel, a Rada Miasta 

kilkanaście lat temu uchwaliła obowiązujący plan miejscowy, a inwestor tylko dostosował do 

niego swoje zamierzenia inwestycyjne. 

Wnioski końcowe i wytyczne planistyczne zostaną przedstawione po zakończeniu wszystkich etapów 

pogłębionych konsultacji społecznych. 


