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I.

Streszczenie

Niniejszy raport stanowi syntezę prac poświęconych konsultacjom społecznym nad
założeniami do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru
pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza,
Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego, położonego w Starych Tychach. Prace odbyły się
w ramach programu pn. „Przestrzeń dla partycypacji”.
Celem konsultacji było zebranie informacji o społecznym postrzeganiu przedmiotowej
przestrzeni.
Cały proces przewidywał działania informacyjne, aktywizujące, edukacyjne oraz służące
zasięganiu opinii społeczności lokalnej na początkowym etapie procedury planistycznej.
Informacje dotyczące konsultacji społecznych były propagowane za pomocą prasy lokalnej,
stron internetowych, mediów społecznościowych, plakatów, a także podczas sesji Rady
Miasta.
W skład działań konsultacyjnych wchodziły spotkania w formie kawiarni obywatelskich,
przygotowanie przewodnika po planowaniu przestrzennym, a także punkty konsultacyjne
i wydarzenia towarzyszące w postaci spaceru edukacyjnego i prototypowania
urbanistycznego. Ponadto każdy zainteresowany mógł włączyć się w proces konsultacji
poprzez wypełnienie ankiety internetowej, a także złożyć formalny wniosek do projektu planu
miejscowego.
Wyniki konsultacji zostały podzielone na trzy zasadnicze zagadnienia tematyczne:
przestrzenie publiczne i tereny zieleni, komunikację oraz zabudowę.
W efekcie, uzyskane informacje pozwoliły na wypracowanie w projekcie planu miejscowego
optymalnych rozwiązań planistycznych.
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II.

Wstęp

Konsultacje społeczne nad założeniami do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną,
Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego, położonego
w Starych Tychach, prowadzone były w ramach I etapu programu pn. „Przestrzeń
dla partycypacji”. Istotą programu jest wsparcie gmin w przygotowaniu i przeprowadzeniu
procesu konsultacji społecznych dotyczących dokumentów planistycznych przy aktywnym
udziale społeczności lokalnej. I etap programu obejmuje procedurę od podjęcia uchwały
w sprawie przystąpienia do
sporządzenia
planu miejscowego (por.
Uchwałę
Nr 0150/XVII/375/08 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2008 r.) do przekazania projektu
planu miejscowego do zaopiniowania przez Miejską Komisje Urbanistyczno Architektoniczną.

Rysunek 1. Obszar objęty konsultacjami.
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II.1. Cel konsultacji
Celem konsultacji było zebranie informacji, na potrzeby projektu planu miejscowego,
o społecznym postrzeganiu przestrzenni Starych Tychów, np. uzyskanie informacji które
elementy istniejącego zagospodarowania są ważne i wymagają ochrony, a także poznanie
potrzeb użytkowników tejże przestrzeni dotyczących zagospodarowania przestrzennego.
Przedstawiony zbiór informacji, tj. założeń projektowych, pozwala na wypracowanie
w sporządzanym projekcie planu miejscowego rozwiązań planistycznych adekwatnych
do uzasadnionych oczekiwań społecznych.

III.

Forma i przebieg konsultacji

Założony cel konsultacji wymagał aktywnego włączenia społeczności lokalnej w prace
nad projektem planu miejscowego już na samym początku procesu. Zatem cały proces
konsultacji przewidywał działania informacyjne, aktywizujące, edukacyjne oraz służące
zasięganiu opinii.
16 lutego 2017 r.
Informacja o konsultacjach
na sesji Rady Miasta
7 marca 2017 r.
Notka prasowa na temat
planowanych konsultacji

19 – 21 maja 2017 r - punkt konsultacyjny,
w tym:
 20 maja 2017 r. - spacer edukacyjny,
 21 maja 2017 r. – prototypowanie

urbanistyczne.

9 maja 2017 r.
Spotkanie podsumowujące
Kawiarnia obywatelska
23 marca 2017 r.
I Kawiarnia obywatelska
6 kwietnia 2017 r.
II Kawiarnia obywatelska

19 października 2017 r.
Spotkanie
otwarte
podsumowujące proces
konsultacyjny

Rysunek 2. Przebieg procesu konsultacji społecznych.
Zasadniczy proces partycypacji społecznej dotyczącej planu miejscowego, został
poprzedzony działaniami przygotowawczymi oraz informacyjnymi.
Przebieg procesu konsultacji, w tym określenie grup interesariuszy oraz dobór narzędzi
konsultacyjnych, został przygotowany przy wsparciu merytorycznym zespołu wspierającego
reprezentującego Pracownie Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” oraz Fundację
„Napraw Sobie Miasto”.
Akcja informacyjna dotycząca procesu konsultacji objęła lokalną prasę, profil na portalu
Facebook oraz stronę internetową Urzędu Miasta Tychy. Notka prasowa informująca
mieszkańców o przystąpieniu Miasta Tychy do programu „Przestrzeń dla partycypacji”,
zawierająca m.in. informacje o planowanym przebiegu i formach procesu konsultacji, ukazała
się 7 marca 2017 r. w Tyskim Informatorze Samorządowym (Nr 6/487), tj. dodatku
do tygodnika Twoje Tychy Nr 10/485. Dwa tygodnie wcześniej, w dniu 16 lutego 2017 r.,
Zastępca prezydenta ds. gospodarki przestrzennej Pan Igor Śmietański poinformował
w trakcie sesji Rady Miasta Tychy o przystąpieniu miasta do projektu poszerzonych konsultacji
społecznych i zaprosił wszystkich Radnych Rady Miasta do włączenia się w merytoryczną
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pracę w ramach planowanych konsultacji nad założeniami do projektu planu miejscowego
dla osiedla Stare Tychy.
III.1. Kawiarnie obywatelskie
Merytoryczny proces partycypacji dotyczący projektu planu miejscowego rozpoczął się
od zorganizowania spotkań w formie kawiarni obywatelskich. Pierwsza z kawiarni odbyła się
w dniu 23 marca 2017 r. w siedzibie, położonego w obszarze objętego konsultacjami, Muzeum
Miejskiego przy pl. Wolności 1 w Starych Tychach.

Rysunek 3. Pierwsza kawiarnia obywatelska.
W kawiarni brało udział łącznie kilkadziesiąt osób m.in. autorzy projektów do Budżetu
Partycypacyjnego, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, organizacji zrzeszających
przedsiębiorców, mieszkańcy zawodowo związani z planowaniem przestrzennym, Radni Rady
Miasta Tychy oraz przedstawiciele Tyskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miasta.
Kawiarnia miała na celu rozpoczęcie debaty pomiędzy użytkownikami oraz mieszkańcami
osiedla Stare Tychy a zespołem odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji
oraz identyfikację
i weryfikację
głównych
obszarów
problemowych
dotyczących
zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare Tychy.

Rysunek 4. Druga kawiarnia obywatelska.
Kolejne spotkanie, planowane w formule kawiarni obywatelskiej, odbyło się w dniu
6 kwietnia 2017 r. w siedzibie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości w Starych Tychach
przy ul. Damrota 66. Drugą kawiarnię obywatelską planowano poświęcić tematowi dziedzictwa
kulturowego osiedla Stare Tychy, w tym zasadom ochrony budynków zabytkowych w projekcie
planu miejscowego, dlatego na spotkanie zaproszono głównie właścicieli budynków
zabytkowych. W praktyce na spotkanie przybyło liczne grono mieszkańców i lokalnych
przedsiębiorców, którzy chcieli wyrazić swój sprzeciw dotyczący rzekomych zmian
komunikacyjnych w tej części miasta. Po pierwszej kawiarence obywatelskiej pojawiła się
w przestrzeni publicznej miasta nie prawdziwa informacja dotycząca planowanego zamknięcia
dla ruchu samochodów ulic Kościuszki i Sienkiewicza.
W następstwie przebiegu dyskusji na drugiej kawiarni obywatelskiej w dniu 9 maja 2017 r.
ponownie w siedzibie Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości zorganizowano dodatkowe otwarte
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spotkanie podsumowujące dwie wcześniejsze kawiarnie obywatelskie, na którym skupiono się
na zdementowaniu nieprawdziwych pogłosek o planowanym zamknięciu ul. Kościuszki
i Sienkiewicza dla ruchu samochodów. Dodatkowo zaprezentowano cel prowadzonych
konsultacji wraz z harmonogramem oraz przedstawiono zagadnienia dotychczas zgłaszane
przez interesariuszy.

Rysunek 5. Spotkanie podsumowujące kawiarnie obywatelskie.
III.2. Broszura informacyjna
Na potrzeby prowadzonych konsultacji Referat planowania przestrzennego w Wydziale
planowania przestrzennego i urbanistyki Urzędu Miasta Tychy przygotował spersonalizowaną
broszurę informującą w przystępny dla mieszkańców sposób czym jest planowanie
przestrzenne i jak pozwala kształtować zrównoważony rozwój miasta. Obok broszury referat
przygotował również ulotkę przestawiającą mieszkańcom obszar objęty konsultacjami
i wyjaśniającą dlaczego warto zaangażować się w konsultacje dotyczące projektu planu
miejscowego dla osiedla Stare Tychy.

Rysunek 6. Broszura i ulotka dla uczestników konsultacji.
Broszura oraz ulotka udostępnione zostały w wersji elektronicznej poprzez stronę
internetową (http://umtychy.pl/konsultacjespoleczne) oraz profil Miasta Tychy na portalu
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Facebook. Papierowe egzemplarze dostępne były dla osób odwiedzających siedzibę Urzędu
Miasta Tychy oraz udostępniane zostały uczestnikom spotkania podsumowującego kawiarnie
obywatelskie lub odwiedzającym punkt konsultacyjny.
III.3. Punkt konsultacyjny
Kulminacyjną częścią procesu partycypacji społecznej dotyczącej założeń do projektu planu
miejscowego dla Starych Tychów, był zorganizowany w rejonie rynku w dniach od 19 maja
2017 r. do 21 maja 2017 r. mobilny punkt konsultacyjny.

Rysunek 7. Punkt konsultacyjny.
Na miejscu dostępne były plansze z obszarem konsultacji i analizami przestrzennymi
m.in. w oparciu o które zespół konsultacyjny prowadził z osobami odwiedzającymi punkt
i użytkownikami rynku indywidulane wywiady dotyczące zagospodarowania przestrzennego.
W tej części konsultacji wzięło udział przeszło 100 osób.

Rysunek 8. Plansza do mapowania problemów przestrzennych.
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20 maja 2017 r. zainteresowane osoby wzięły udział w spacerze edukacyjnym po osiedlu
Stare Tychy, który został zorganizowany przez Muzeum Miejskie w Tychach. Spacer
był okazją do poznania bogatej historii i dziedzictwa kulturowego Starych Tychów.

Rysunek 9. Spacer edukacyjny.
21 maja 2017 r. na ulicy Rynek 2-6 przeprowadzone zostało prototypowanie urbanistyczne,
polegające na wprowadzeniu tymczasowych zmian dotyczących organizacji ruchu
(dopuszczono wyłącznie ruch pieszy) oraz zagospodarowania pasa ulicy. Zaprezentowany
prototyp urbanistyczny był inspiracją do rozmowy o możliwych kierunkach przemiany
przestrzeni rynku.

Rysunek 10. Prototypowanie urbanistyczne.
III.4. Ankieta internetowa i możliwość składania wniosków
Od 15 maja do 30 czerwca 2017 r. każda zainteresowana osoba mogła wypełnić ankietę
dotyczącą zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare Tychy, która działała
pod adresem:
http://umtychy.pl/artykul/4746/ankieta-konsultacje-dotyczace-starych-tychow.
Z przedstawionej formy wyrażenia swojej opinii skorzystało blisko 100 osób.
Począwszy od dnia 22 maja 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. każdy zainteresowany mógł
złożyć sformalizowany wniosek do sporządzanego projektu planu miejscowego – formularz
wniosku rozdawany był zainteresowanym osobom w trakcie trwania punktu konsultacyjnego
oraz
dostępny
był pod
adresem
https://bip.umtychy.pl/zagospodarowanieprzestrzenne/przystapienie-do-planow/120.
W
odpowiedzi
Wydział
Planowania
Przestrzennego i Urbanistyki otrzymał 4 formalne wnioski do sporządzanego projektu planu
miejscowego. Wnioski te, między innymi wyrażały sprzeciw wobec zamykania ulic, postulowały
o zwiększenie miejsc postojowych czy wykonanie ronda przy teatrze. Pojedynczy wniosek
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dotyczył rodzaju
opracowania.

IV.

przeznaczenia

terenu

nieruchomości

znajdującej

się

w

obszarze

Wyniki konsultacji.

Efekty konsultacji społecznych podzielono na zagadnienia tematyczne odnoszące się
w szczególności do:
 przestrzeni publicznych,
 terenów zieleni,
 komunikacji,
 zabudowy.
W toku procesu konsultacji interesariusze byli informowani o zakresie rzeczowym
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a tym samym jakiego rodzaju wnioski
mogą zostać zrealizowane poprzez rozwiązania planistyczne niniejszego dokumentu, a jakie
wykraczają poza zakres planu miejscowego. Niemniej jednak uczestnicy konsultacji
przedstawiając swoje opinie dotyczące zagospodarowania przestrzennego osiedla Stare
Tychy często odnosili się do spraw, które choć nie mogą zostać przełożone na konkretne
rozwiązania sporządzanego dokumentu planistycznego dotyczące np. stanu technicznego
budynków albo dróg, estetyki istniejących budynków, to stanowią tło dla prowadzonej przez
Miasto Tychy gospodarki przestrzennej. Równocześnie interesariusze (mieszkańcy,
przedsiębiorcy, osoby korzystające z omawianych przestrzeni) uczestniczący w procesie
konsultacji byli informowani o możliwości zgłaszania spraw nie dotyczących bezpośrednio
planowania przestrzennego, tj.: uszkodzeń jezdni lub chodników, organizacji ruchu, złego
parkowania, utrzymania terenów zieleni, zakłócania ciszy nocnej etc., poprzez portale „Zgłoś
usterkę” (https://zglosusterke.umtychy.pl/) albo „Krajową mapę zagrożeń bezpieczeństwa”
(https://mapy.geoportal.gov.pl/iMapLite/KMZBPublic.html).
IV.1. Przestrzenie publiczne i tereny zieleni
W opinii uczestników konsultacji przestrzenie publiczne oraz tereny zieleni są bardzo ważne
dla funkcjonowania całej wspólnoty lokalnej i należy je zachować oraz kompleksowo
zagospodarować. Szczególną uwagę interesariusze przywiązywali do starotyskeigo rynku
oraz terenów zieleni wzdłuż Potoku Tyskiego.


Starotyski rynek

W opinii większości uczestników konsultacji rynek na osiedlu Stare Tychy jest główną
przestrzenią publiczną wykorzystywaną do spędzaniu wolnego czasu, w tym zwłaszcza
spotkań. Zgłaszane przez interesariuszy potrzeby, najczęściej dotyczyły następujących
zagadnień:
 uzupełnienia programu użytkowego lokali w parterach budynków wzdłuż rynku.
W opinii dużej liczby uczestników konsultacji brakuje funkcji sprzyjających spędzaniu
wolnego czasu w okolicach rynku, przede wszystkim gastronomii: kawiarni i restauracji.
Mieszkańcy podkreślali potrzebę skorzystania z powyższych usług m.in. przy okazji
spędzania czasu w pobliskich parkach i terenach zieleni czy po spektaklu w teatrze.
Pojawiły się również, głosy sprzeciwiające się takim funkcją w obrębie rynku,
przywołujące uciążliwości powodowane przez ich lokalizację, m. in. hałas w godzinach
popołudniowych i wieczornych oraz zapachy związane z przygotowywaniem posiłków;
 powiększenia przestrzeni rynku w kierunku budynku „Teatru Małego”. Większość
ankietowanych widziała potrzebę i możliwość przedłużenia płyty rynku w kierunku teatru,

12
dostrzegając niewykorzystany potencjał terenu zieleni pomiędzy ul. Braterską
i Bocheńskiego. Jednak część interesariuszy popierała zagospodarowanie omawianego
terenu pod funkcje rekreacji wraz z tymczasowymi obiektami pozwalającymi na
uatrakcyjnienie przestrzeni, zaś pozostali uczestnicy konsultacji widzieli we wskazanym
miejscu szansę lokalizacji parkingu i zwiększenia ilości ogólnodostępnych miejsc
postojowych;
 ożywienia przestrzeni rynku poprzez organizację cyklicznych lub okazjonalnych imprez
plenerowych – co wymaga rozwiązań planistycznych przewidujących odpowiednie
zagospodarowanie.
Warto odnotować, że poruszając temat starotyskiego rynku, duża część mieszkańców za
przykład atrakcyjnej przestrzeni publicznej podawała plac Baczyńskiego w kontekście
działających tam lokali gastronomicznych oraz licznych wydarzeń plenerowych.


Tereny zieleni

Tereny zielone wzdłuż Potoku Tyskiego są w opinii mieszkańców ważnym terenem
służącym rekreacji, z tej przyczyny interesariusze w toku konsultacji licznie zgłaszali
konieczność zachowania i uwzględnienia tego obszaru zieleni w sporządzanym projekcie
planu miejscowego. W toku konsultacji wyłoniły się grupy użytkowników w różny sposób
korzystających z terenów zieleni. Z bulwarów korzystają przede wszystkim rodziny spędzając
wolny czas z dziećmi, spacerowicze dla których drzewa pełnią rolę ochrony przed słońcem
w czasie wypoczynku wśród zieleni oraz rowerzyści dla których obszar ten stanowi ważny
fragment komunikacji w mieście. Interesariusze wypowiadając się na temat terenów zieleni
zwracali uwagę na różne potrzeby, tj.:
 uzupełnianie terenów zieleni urządzeniami rekreacji, które będą służyć jako atrakcja
dla dzieci i młodzieży np. o tor rolkowy lub oryginalny plac zabaw położony na zachód od
rynku;
 uzupełnianie wyposażenia alei pieszych, w tym zwłaszcza ścieżki po północnej
stronie Potoku Tyskiego - oświetlenie i ławki, aby osoby korzystające z tych
przestrzeni mogły cieszyć się otaczającą zielenią czując się bezpiecznie;
 modernizację i uzupełnienie urządzeniami sportowymi i wyposażenie
w oświetlenie istniejącego boiska sportowego położonego w terenach zielonych po
północnej stronie Potoku Tyskiego; pobliscy mieszkańcy zwracali szczególną uwagę na
uatrakcyjnienie terenu sportowego;
 zadbana zieleń, w szczególności niska roślinność oraz wyposażenie terenów zieleni
w monitoring ze względu na obniżone poczucie bezpieczeństwa wywołane spożywaniem
alkoholu w terenach zieleni i zakłócaniem ciszy nocnej.
Innym terenem zieleni, który pojawiał się w wypowiedziach mieszkańców, jest pl. Wolności,
w odniesieniu do którego zgłoszona została celowość realizacji oświetlenia. Teren ten choć
mniej obecny w świadomości mieszkańców również powinien zostać uwzględniony
w sporządzanym projekcie planu miejscowego.
IV.2. Komunikacja
Komunikacja jest tematem w ramach którego wystąpił zauważalny rozdźwięk
w oczekiwaniach i potrzebach poszczególnych grup interesariuszy.
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Mieszkańcy osiedla Stare Tychy, a zwłaszcza osoby mieszkające w rejonie rynku, zgłaszali
potrzebę ograniczenia ruchu samochodów w obrębie rynku, co uzasadniali w szczególności
nadmiernym hałasem wywołanym ruchem samochodów, zagrożeniem bezpieczeństwa
wywołanym nadmierną prędkością pojazdów przejeżdżających w rejonie rynku
oraz lekceważeniem przez kierowców znaków zakazu ruchu.
Przedsiębiorcy działający na obszarze Starych Tychów jak i osoby zatrudnione na terenie
osiedla nie zgadzali się na możliwość ograniczenia ruchu samochodów, oraz zgłaszali
potrzebę realizacji nowych publicznie dostępnych parkingów. Przedsiębiorcy oczekują
również, zniesienia konieczności zapewnienia wymaganej w mieście liczby miejsc postojowych
w obrębie działki budowlanej w związku z realizacją zabudowy o konkretnej funkcji.
W trakcie trwania konsultacji wybrzmiały również postulaty, które nie budziły kontrowersji
wśród poszczególnych grup interesariuszy, do których w szczególności należały sprawy:
 poprawy bezpieczeństwa ruchu na skrzyżowaniu ulic Bocheńskiego i Bocznej,
obok Teatru Małego, na którym często dochodzi do kolizji - rozwiązaniem problemu
może być realizacja w tym miejscu ronda pod które projekt planu miejscowego powinien
przewidywać adekwatną rezerwę terenową;
 realizacji ogólnodostępnego parkingu wzdłuż ul. Hlonda (pomiędzy ul. Braterską
i Bocheńskiego), który miałby służyć mieszkańcom oraz osobom odwiedzającym Teatr
Mały;
 poprawy bezpieczeństwa w terenach pozostałych dróg. Mieszkańcy wskazywali
miejsca, w których bezpieczeństwo powinno ulec poprawie, m. in. przejścia dla pieszych
oraz skrzyżowania. Wskazywali też ulice na których powinny znaleźć się rozwiązania
służące uspokojeniu ruchu. Odpowiedzią na wskazane potrzeby mogą być rozwiązania
komunikacyjne, np. wyniesienie skrzyżowań i przejść dla pieszych, szykany
lub zmiana geometrii układu drogowego.
IV.3. Zabudowa
W dyskusji z mieszkańcami często pojawiały się głosy dotyczące złego stanu
estetycznego i technicznego elewacji budynków. Zagadnienie to, pomimo ze związane
z zagospodarowaniem przestrzennym, nie jest możliwe do rozwiązania poprzez projekt planu
miejscowego. W zakresie problemów dotyczących zabudowy, które można rozwiązać poprzez
dokument planistyczny pojawiły się następujące zagadnienia:
 usunięcie budynku z przedpola Teatru Małego, tzw. "ruiny". Większość
ankietowanych wskazała pozostałości budynku przy skrzyżowaniu ul. Hlonda
i Braterskiej, jako główny element szpecący omawianą przestrzeń. Uczestnicy konsultacji
podkreślali konieczność usunięcia budynku lub jego przebudowy i wykorzystania pod
funkcję gastronomiczne lub rekreacyjne.
 ochrony przez hałasem generowanym od ul. Mikołowskiej terenów zabudowy
mieszkaniowej oraz terenów usług edukacji i rekreacji.


Zabytki nieruchome

W wyniku konsultacji
uwidoczniło się przywiązanie mieszkańców miasta do
małomiasteczkowego charakteru dzielnicy. Uczestnicy konsultacji zwracali uwagę na liczne
stare budynki i chętnie opowiadali o swoich wspomnieniach związanych z omawianym
miejscem. Często wskazywali oni zmiany, które nastąpiły na przestrzeni lat, zarówno
pozytywne (jak np. przebudowa płyty rynku), jak i negatywne (degradacja przestrzeni).
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Interesariusze uczestniczący w konsultacjach pozytywnie odnieśli się do potrzeby otoczenia
ochroną dziedzictwa kulturowego Starych Tychów, w tym określenia zasad ochrony budynków
zabytkowych, które można ustalić w projekcie planu miejscowego. Podobnie powszechną
akceptację w badaniach ankietowych uzyskał pomysł Muzeum Miejskiego w Tychach,
na zamieszczanie na elewacjach budynków zabytkowych tabliczek informujących o historii
budynków.

V.

Rozwiązania planistyczne projektu planu miejscowego w kontekście
wyników konsultacji społecznych

Projekt planu miejscowego dla obszaru pomiędzy ulicami: Mikołowską, Zakątek,
Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną, Kard. Hlonda i Bpa. Burschego
obejmuje tereny stanowiące najstarszą cześć miasta. Obszar ten w dużej mierze jest już
zainwestowany. Jego małomiasteczkowy charakter został historycznie uformowany przez
zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo - usługową i usługową kształtującą się na przestrzeni
lat wzdłuż ulic Kościuszki i Damrota. To Stare Tychy w latach międzywojennych pełniły rolę
głównego lokalnego ośrodka społecznego, co uwidacznia się w istniejącym
zagospodarowaniu. Z omawianego obszaru wyraźnie wydzielony jest rynek, nad którym
dominuje kościół, a na jego przedpole składają się tereny zieleni wzdłuż Potoku Tyskiego.
Biorąc pod uwagę wyżej przywołane istniejące uwarunkowania projekt planu miejscowego
porządkuje i w znacznej mierze sankcjonuje zastane zagospodarowanie oraz zapewnia
ochronę jego cennych elementów.
Kształtując rozwiązania projektu planu uwzględniono także wyniki analiz propozycji, opinii
i wniosków uczestników konsultacji. W trakcie prac planistycznych starano się sprostać
oczekiwaniom społecznym, które wynikły w trakcie spotkań z mieszkańcami oraz zostały
poruszone w ankiecie czy wnioskach. Odnosząc się do poszczególnych zagadnień, o których
mowa w Rozdziale IV, możliwych do uregulowania zapisami planu, zaproponowano
rozwiązania projektowe ujęte w poniższych podrozdziałach.
V.1. Przestrzenie publiczne i tereny zieleni
W odpowiedzi na oczekiwania uczestników konsultacji, dotyczące przestrzeni publicznej
Starotyskiego rynku zaproponowano następujące rozwiązania planistyczne:
 poszerzenie terenu placu publicznego (płyty rynku), wyznaczonego w miejscu
istniejącego rynku w kierunku zachodniej pierzei zabudowy tworząc jedną przestrzeń
wykluczoną dla ruchu samochodowego. Działanie to ma na celu zainicjowanie zmian
funkcji lokali użytkowych w parterach budynków wzdłuż tej części rynku. Dodatkowo
umożliwia to wyrównanie nawierzchni do jednego poziomu, co pozwoli na utworzenie
ewentualnych sezonowych ogródków gastronomicznych. Jednocześnie projektowane
rozwiązanie podniesie atrakcyjność oraz bezpieczeństwo poprzez ich odseparowanie od
komunikacji kołowej;
 wyznaczenie terenów placów publicznych (KDPL) obejmujących istniejącą płytę
rynku, wraz z parkingiem zlokalizowanym na zamknięciu rynku od strony południowej
oraz fragment obszaru zieleni pomiędzy ulicami Bocheńskiego i Braterską celem:
powiększenia przestrzeni rynku (dając możliwość wykorzystania terenu np. na
organizację imprez plenerowych), jej ożywienia, polepszenia bezpieczeństwa
użytkowników przestrzeni oraz stworzenia warunków do jej bardziej efektywnego
wykorzystania i atrakcyjnej aranżacji. Jako wiodące przeznaczenie tych terenów
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przewiduje się funkcję placu publicznego i zieleni urządzonej z dopuszczeniem realizacji
między innymi obiektów małej architektury oraz tymczasowych obiektów służących
obsłudze czasowych imprez okolicznościowych. Tereny placów publicznych, pomimo iż
rozdzielone są Potokiem Tyskim, połączone są strefą dopuszczającą lokalizację
wodnych elementów małej architektury z wykorzystaniem istniejącego cieku
i jednoczesnym zapewnieniem swobodnej komunikacji pieszej w przestrzeni publicznej.
Możliwe jest również wykorzystanie istniejącego cieku w celu utworzenia atrakcyjnego
wodnego akcentu zagospodarowania przestrzeni, umożliwiającego jednocześnie
swobodną komunikację pieszą pomiędzy terenami placów;

Rysunek 11. Fragment rysunku projektu planu miejscowego.
 wyznaczenie terenów zieleni urządzonej (ZP), tj. zieleni ukształtowanej w sposób
zaplanowany z dopuszczeniem obiektów małej architektury ciągów pieszych
i rowerowych, z uwagi na postulowane uwzględnienie i zachowanie obszarów zieleni
w projekcie planu miejscowego. Tereny te obejmują istniejącą zieleń wzdłuż Potoku
Tyskiego i ul. Bpa. Burschego oraz plac Wolności. W wybranych terenach zakłada się
dopuszczenie uzupełnienia wyposażenia zieleni urządzonej w terenowe urządzenia
sportu i rekreacji oraz obiekty tymczasowe służące do obsługi czasowych imprez
okolicznościowych. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zieleni wzdłuż
Potoku Tyskiego w miejscu istniejącego boiska przewiduje się wydzielenie terenu
sportu i rekreacji z dopuszczeniem zaplecza socjalno-technicznego (US).
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Rysunek 12. Fragment rysunku projektu planu miejscowego ze wskazaniem wybranych terenów
zieleni urządzonej.
V.2. Komunikacja
W odpowiedzi na postulaty uczestników konsultacji dotyczące rozwiązań komunikacyjnych,
zakłada się następujące rozwiązania planistyczne:
 przedłużenie terenu placu publicznego (KDPL) do zachodniej pierzei rynku poprzez
wyrównanie poziomów nawierzchni placu, w celu ograniczenia ruchu samochodowego
w obrębie głównego placu tak aby zapobiec lekceważeniu przez kierowców
obowiązującego w tym miejscu zakazu ruchu;
 wydzielenie w granicach planu fragmentu terenu stanowiącego rezerwę pod
budowę skrzyżowania z ruchem okrężnym w celu poprawy bezpieczeństwa
na skrzyżowaniu ulic Bocheńskiego i Bocznej;
 włączenie terenu wzdłuż ul. Hlonda (pomiędzy ul. Braterską i Bocheńskiego) w pas
drogowy (KDZ), w którym dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych celem
zabezpieczenia miejsca pod ogólnodostępny parking przed teatrem.
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Rysunek 13. Fragment rysunku projektu planu miejscowego z zaznaczeniem omawianych rozwiązań
planistycznych dotyczących komunikacji.
V.3. Zabudowa
W odpowiedzi na oczekiwania uczestników konsultacji, dotyczące kształtowania zabudowy,
zakłada się:
 przeznaczenie obszaru, na którym znajduje się budynek tzw. „ruina” na teren
placu publicznego;
 ustalenie w projekcie planu miejscowego dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku w celu ochrony przez hałasem terenów zabudowy mieszkaniowej oraz
terenów usług edukacji i rekreacji;
 ustalenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w celu ochrony
małomiasteczkowego charakteru oraz dziedzictwa kulturowego Starych Tychów, na
które składają się liczne zabytkowe budynki o wyjątkowych detalach architektonicznych,
m. in. fryzach z układanych ozdobnie cegieł czy geometrycznych wzorach z barwnie
glazurowanych elementów na fasadach budynków.
Powyższe propozycje projektowe wypracowane zostały w wyniku poszerzonych konsultacji
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami:
Mikołowską, Zakątek, Nowokościelną, Kościuszki, Ks. Kapicy, Sienkiewicza, Boczną,
Kard. Hlonda i Bpa. Burschego, i przekazane zostaną pod obrady Miejskiej Komisji
Urbanistyczno Architektonicznej.

VI.

Załącznik nr 1: Ankiety

W procesie konsultacji wykorzystano dwie ankiety, pierwszą jako materiał pomocniczy
do wywiadów indywidualnych w trakcie punktu konsultacyjnego, drugą jako ankietę
internetową. W przypadku obu ankiet zdecydowana większość pytań była pytaniami otwartymi.
Skutkiem tego, za wyjątkiem pytań dotyczących płci lub wieku, przedmiotowych odpowiedzi
nie sposób przedstawić w kategoriach liczbowych lub zakwalifikować do poszczególnych
kategorii odpowiedzi.
Zał. 1.: Tabela 1. Pytania zawarte w ankiecie wykorzystywanej do wywiadów indywidualnych.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

W jaki sposób spędza Pan/Pani czas na Starych Tychach?
Jak często spędza Pan/Pani czas w dzielnicy Stare Tychy?
Jak wyglądałaby dzielnica Stare Tychy, z której chciałby/aby Pan/Pani korzystać na co
dzień? Co by się na niej znalazło? Dlaczego byłoby to ważne, żeby tak wyglądała?
Które miejsca w Starych Tychach uważa Pan/Pani za atrakcyjne?
Czego Panu/Pani na Starych Tychach najbardziej brakuje?
Czy są takie miejsca w dzielnicy Stare Tychy, które uważa Pan/Pani
za niebezpieczne? Jeśli tak, to jakie to miejsca?
Czy są takie miejsca w dzielnicy Stare Tychy, które uważa Pan/Pani za nieatrakcyjne,
brzydkie, zaniedbane? Jeśli tak, to jakie to miejsca?
Czy widzi Pan/Pani potrzebę, aby na terenie Starych Tychów pojawiły się
informacje/notki na temat historii dzielnicy oraz poszczególnych obiektów?
Płeć.
Wiek.
Miejsce zamieszkania.

Zał. 1.: Tabela 2. Pytania zawarte w ankiecie internetowej.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Do jakich grup należysz? (wskaż grupy dotyczą Ciebie – pomoże nam to spojrzeć
na potrzeby z różnej perspektywy): Płeć, Rodzic, Grupa Wiekowa, Zamieszkanie, Inne
Jakie problemy dostrzegasz w dzielnicy Stare Tychy z perspektywy grup, do których
należysz?
Z jakich miejsc publicznych (ulice, place, tereny zieleni itd.) korzystasz w dzielnicy
Stare Tychy? W jaki sposób?
Czy są takie miejsca w dzielnicy Stare Tychy, które uważasz za niebezpieczne?
Jeśli tak, to jakie to miejsca?
Czy są takie miejsca w dzielnicy Stare Tychy, które uważasz za nieatrakcyjne,
brzydkie, zaniedbane? Jeśli tak, to jakie to miejsca?
Jak często spędzasz czas w dzielnicy Stare Tychy?
Czy są takie miejsca na terenie Starych Tychów, których potencjał jest
niewykorzystany lub można korzystać z nich w lepszy sposób? Jeśli tak, to jakie
to miejsca?

Łącznie wypełniono 204 ankiety, w tym 108 ankiet w ramach punktu konsultacyjnego
oraz 98 ankiet internetowych. Ponad połowa osób uczestniczących w badaniu ankietowym
to kobiety (55 %), a blisko połowa (47 % to osoby zamieszkujące Stary Tychy).
Najliczniejszą grupą respondentów były osoby w wieku zbliżonym do wieku produkcyjnego,
tj. grupy aktywnej zawodowo i społecznie. Wśród osób wypełniających ankietę internetową
aż 70 % respondentów to osoby w przedziale wieku 18 – 60 lat, natomiast wśród osób
uczestniczących w wywiadach indywidualnych aż 69 % respondentów to osoby w przedziale
wieku 20 – 65 lat.
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Zał. 1.: Wykres 1. Respondenci ankiet według płci.
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Zał. 1.: Wykres 2. Respondenci ankiet według zamieszkania.
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Zał. 1.: Wykres 3. Respondenci wywiadów indywidualnych według grup wiekowych.

VII. Załącznik nr 2: Informowanie mieszkańców o procesie konsultacji społecznych.

Zał. 2.: Wycinek prasowy 1. Informacja o przystąpieniu do projektu
„Przestrzeń dla partycypacji” ( Tyski informator samorządowy z dnia 7 marca 2017 r.).

Zał. 2.: Wycinek prasowy 2. Informacja o kawiarniach obywatelskich
(portal: http://tychy.naszemiasto.pl/, informacja z dnia 15 marca 2017 r.).
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Zał. 2.: Wycinek prasowy 3. Relacja z kawiarni obywatelskiej w dniu 23 marca 2017 r.
(Tygodnik "TT" Nr 13/488 z dnia 28 marca 2017 r.).

Zał. 2.: Wycinek prasowy 4. Informacja o drugiej kawiarni obywatelskiej
(portal: http://tychy.naszemiasto.pl/, informacja z dnia 11 kwietnia 2017 r.).
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Zał. 2.: Wycinek prasowy 5. Relacja z drugiej kawiarni obywatelskiej w dniu 11 kwietnia
2017 r. (Tygodnik „Echo” Nr 15/3181 z dnia 12 kwietnia 2017 r.).

Zał. 2.: Wycinek prasowy 6. Informacja o drugiej kawiarni
(portal: http://www.noweinfo.pl/, informacja z dnia 6 kwietnia 2017 r.).

obywatelskiej
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Zał. 2.: Wycinek prasowy 7. Artykuł dotyczący drugiej kawiarni obywatelskiej
(Tygodnik "TT" Nr 16/491 z dnia 18 kwietnia 2017 r.).

5

Zał. 2.: Wycinek prasowy 8. Artykuł dotyczący spotkania podsumowującego kawiarnie
obywatelskie (Tygodnik "TT" Nr 20/495 z dnia 16 maja 2017 r.).

Zał. 2.: Wycinek prasowy 9. Informacja dotycząca plenerowego punktu konsultacyjnego
(portal: http://tychy.naszemiasto.pl/, informacja z dnia 18 maja 2017 r.).
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Zał. 2.: Wycinek prasowy 10. Artykuł dotyczący plenerowych konsultacji w Starych Tychach
(portal: http://www.noweinfo.pl/, informacja z dnia 19 maja 2017 r.).
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Zał. 2.: Wycinek prasowy 11. Artykuł dotyczący plenerowych konsultacji w Starych Tychach
(Tygodnik „TT” Nr 21/496 z dnia 23 maja 2017 r.).
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Zał. 2.: Wycinek prasowy 12. Informacja dotycząca prototypowania urbanistycznego w ramach
plenerowych konsultacji na Starych Tychach (portal: http://tychy.naszemiasto.pl/, informacja
z dnia 21 maja 2017 r.).
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Zał. 2. Informacja publiczna 1. Informacja o konsultacjach na stronie Urzędu Miasta Tychy
(źródło: http://umtychy.pl/konsultacjespoleczne, informacja z dnia 15 maja 2017 r.)
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Zał. 2. Informacja publiczna 2. Informacja na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Tychy
o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu miejscowego dla osiedla Stare Tychy.
(źródło: https://bip.umtychy.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/przystapienie-do-planow/120)

Zał. 2. Informacja publiczna 3. Ogłoszenie prasowe o możliwości skradania wniosków
do projektu planu miejscowego dla osiedla Stare Tychy. (Tygodnik "TT" Nr 20/495 z dnia
16 maja 2017 r.).
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Zał. 2. Informacja publiczna 4. Obwieszczenie na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta Tychy o możliwości skradania wniosków do projektu planu miejscowego dla osiedla
Stare Tychy (źródło: https://bip.umtychy.pl/zagospodarowanie-przestrzenne/przystapieniedo-planow/120)
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Zał. 2. Informacja publiczna 5. Informacja o prowadzonych konsultacjach z dnia 16 maja 2017 r.
na profilu Miasta Tychy na portalu społecznościowym Facebook.

Zał. 2. Informacja publiczna 6. Informacja o prowadzonych konsultacjach z dnia 18 maja 2017 r.
na profilu Miasta Tychy na portalu społecznościowym Facebook.
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Zał. 2. Informacja publiczna 7. Informacja o prowadzonych konsultacjach na profilu Miasta
Tychy na portalu społecznościowym Facebook.

