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CEL I ZAKRES KONSULTACJI
SPOŁECZNYCH
Konsultacje społeczne prowadzone było od 17
kwietnia do 30 czerwca 2020 roku za pośrednictwem
internetowej geoankiety dostępnej pod adresem
www.geoankieta.sendzimir.org.pl dla mieszkańców
Bielska-Białej i wszystkich zainteresowanych.
Konsultacje były elementem udziału Urzędu
Miejskiego w Bielsku-Białej w projekcie „Wspólna
przestrzeń - partycypacyjne planowanie przestrzenne
w gminach” realizowanym przez Fundację Sendzimira.
Celem konsultacji było poznanie preferencji i opinii
mieszkańców Bielska-Białej w kwestiach związanych
z opracowaniem projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w rejonie
śródmieścia położonego na zachód od rzeki Białej do
terenów kolejowych. Należały do nich m.in.:
• przestrzenie publiczne,
• skierowanie miasta ku rzece Białej,
• utrudnienia w przemieszczaniu się,
• drogi rowerowe.
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Obszar konsultacji
Obszar objęty konsultacjami społecznymi wynikał
z określonych uchwałą Nr XLIII/1019/2009 Rady Miejskiej
w Bielsku-Białej z dnia 2 czerwca 2009 roku granic
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren ten obejmował obszar śródmieścia - pomiędzy
rzeką Białą a terenami kolejowymi. Obszar ten z uwagi na
swoje centralne położenie w strukturze miasta, walory
architektoniczno-urbanistyczne, a także pełnione w jego
granicach funkcje usługowe i handlowe ma bardzo duże
znaczenie dla mieszkańców miasta. Z uwagi na istotne
społeczne znaczenie przestrzeni objętej planem,
mieszkańcy zostali włączeni w przeprowadzenie diagnozy
obszaru oraz wskazanie preferowanych zmian.
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Podczas wypełniania geoankiety mieszkańcy
mogli nanosić na mapę lokalizacje związane
z konkretnymi aspektami obszaru objętego
planem miejscowym oraz wskazywać swoje
preferencje w ramach pytań ankietowych.
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868
- liczba uczestników
konsultacji społecznych
z czego 86,0% stanowili
mieszkańcy Bielska-Białej
4120
- liczba naniesionych na
mapę punktów
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Struktura wieku uczestników konsultacji społecznej była
stosunkowo zrównoważona wśród osób w wieku 20 - 44 lat.
Poszczególne grupy wieku w tym przedziale stanowiły od 11,2% do
15,9%, a zatem niespełna 70,0% wszystkich uczestników. Najmniej
licznie reprezentowane były osoby w wieku 55 - 64 lat - łącznie
stanowili oni poniżej 4,0%.
Zdecydowanie częściej w konsultacjach społecznych udział brali
mężczyźni - stanowili oni 67,4% wszystkich uczestników. Tym samym
kobiety stanowiły 1/3 wszystkich osób, które wypełniły geoankietę.
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WYNIKI GEOANKIETY
Wyniki geoankiety skupione zostały wokół
następujących obszarów tematycznych:
• odwiedzane miejsca,
• przestrzenie publiczne,
• skierowanie miasta ku rzece Białej,
• diagnoza stanu terenów zieleni i ich nowe
lokalizacje,
• komunikacja piesza i rowerowa.
Poza mapami przedstawiającymi lokalizacje wskazywane przez uczestników konsultacji społecznych
informacje w wybranych kwestiach zostały uzupełnione o wykresy z dodatkowymi informacjami.
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Odwiedzane miejsca
Przestrzenie publiczne w mieście są miejscem spotkań
i spędzania czasu wolnego. Uczestnicy konsultacji
poproszeni zostali o wskazanie miejsc najchętniej
odwiedzanych, w tym także w celu spędzania czasu
wolnego na powietrzu. Do najczęściej wskazywanych
przez respondentów miejsc i powodów ich odwiedzania
należały:
① Galeria Sfera - zakupy
② ul. 11 Listopada - zakupy, spotkania z rodziną lub
znajomymi,
③ ul. Cechowa - zakupy, spotkania z rodziną lub
znajomymi,
④ Park nad rzeką Białą - odpoczynek i rekreacja,
spotkania ze znajomymi,
⑤ Galeria Waga - zakupy,
⑥ lokale przy ul. Wzgórze - spotkania z rodziną lub
znajomymi.

⑤
①
③

⑥

②
④
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Preferowane środki transportu w dojazdach do śródmieścia
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Miejsca spędzania czasu
wolnego na powietrzu
Obszar objęty sporządzanym projektem planu
miejscowego dla zdecydowanej większości uczestników
konsultacji społecznych jest miejscem spędzania czasu
wolnego na powietrzu. W tym celu odwiedza go około
65,0% osób, które wypełniły geoankietę.
Do najczęściej wskazywanych lokalizacji należały:
① Park nad rzeką Białą,
② ul. 11 Listopada,
③ okolice Mostu Włókniarzy i plac przed Galerią Sfera,
④ skwer przy skrzyżowaniu ul. Bohaterów Warszawy i ul.
Grota Roweckiego,
⑤ skwer przy tunelu kolejowym,
⑥ ul. Cechowa.

③

⑥
②
⑤

①
④
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Proponowane nowe lokalizacje
przestrzeni publicznych
⑤
Uczestnicy w ramach geoankiety poproszeni zostali także
o lokalizację proponowanych nowych przestrzeni
publicznych. Wskazywali oni na potrzebę utworzenia
nowych terenów zieleni oraz, coraz popularniejszych
w miastach, przestrzeni pełniących funkcję plaży miejskiej,
a także umożliwiających organizację kina letniego.
Uczestnicy najczęściej wskazywali następujące lokalizacje:
① Park nad rzeką Białą,
② Plac Fabryczny,
③ przestrzeń u zbiegu ul. 11 Listopada i rzeki Białej,
④ teren zieleni nad rzeką Białą w okolicach parkingu
przy Galerii Sfera,
⑤ teren zieleni przy ul. Podwale i ul. Okrzei,
⑥ przestrzeń w okolicach ul. Inwalidów,
⑦ teren zieleni przy ul. Bohaterów Warszawy.

④

③
②
⑦

①

⑥

Plaża miejska

Kino letnie
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Nowe tereny zieleni
Tereny zieleni w mieście pełnią szczególną rolę - są
miejscem rekreacji i odpoczynku, a w skali całego miasta
wpływają na lepszą jakość powietrza czy też gromadzenie
wody opadowej. Ułatwiają przetrwanie fal upałów
obniżając temperaturę w mieście, a także zapobiegają
powodziom miejskim w czasie gwałtownych opadów.
Uczestnicy konsultacji poproszeni o wskazanie proponowanych lokalizacji nowych terenów zieleni wyróżnili:
① teren pomiędzy rzeką Białą a parkingiem przy Galerii
Sfera,
② teren u zbiegu ul. 11 Listopada i rzeki Białej,
③ teren u zbiegu ul. Stojałowskiego i rzeki Białej,
④ teren u zbiegu ul. Okrzei i ul. Podwale,
⑤ okolice ul. Inwalidów,
⑥ okolice Placu Fabrycznego,
⑦ przestrzeń w sąsiedztwie Teatru Polskiego,
⑧ teren zieleni przy rzece Białej,
⑨ teren pomiędzy ul. Gazowniczą a ul. Podwale,
⑩ teren pomiędzy ul. Gazowniczą a ul. Grażyńskiego,
⑪ teren pomiędzy rzeką Białą a Galerią Sfera,
⑫ przestrzeń przy ul. Mostowej.

④

⑨

⑧
⑩
①
⑪

⑫

②
⑥ ③
⑦

⑤
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Zaniedbane tereny zieleni
Do lokalizacji, które mieszkańcy wskazywali najczęściej
jako zaniedbane należały:
① park nad rzeką Białą,
② teren u zbiegu ul. Okrzei i ul. Podwale,
③ skwer przy tunelu kolejowym,
④ skwer przy ul. Grota Roweckiego,
⑤ skwer Esperanto,
⑥ teren u zbiegu ul. Stojałowskiego i rzeki Białej,
⑦ teren pomiędzy rzeką Białą a parkingiem przy Galerii
Sfera,
⑧ okolice ul. Inwalidów,
⑨ tereny zieleni wzdłuż Galerii Sfera.

②

⑨

⑤

⑥
③
④

①

⑧

⑦
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Parkingi proponowane do
likwidacji
Proponowane nowe lokalizacje przestrzeni publicznych
pokrywały się ze wskazanymi przez uczestników
konsultacji społecznych lokalizacjami istniejących
parkingów. Mieszkańcy zapytani o to, które parkingi
w centrum miasta mogłyby zostać przekształcone
w przestrzenie publiczne przy jednoczesnym zapewnieniu
alternatywnych rozwiązań dla kierowców (np. w postaci
parkingów podziemnych, parkingów park&ride, itp.)
wskazali:
① parking przy Galerii Sfera,
② parkingi w okolicach Placu Fabrycznego,
③ parking u zbiegu ul. Grażyńskiego i ul. Okrzei,
④ parking przy ul. Okrzei,
⑤ parkingi przy ul. Inwalidów.

④

③
①

②

⑤
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Parking przy Galerii Sfera
oraz teren przy ul. Inwalidów
Parking przy Galerii Sfera jest terenem miejskim
mogącym pełnić w przyszłości także inne funkcje podobnie jak tereny nad rzeką przy ul. Inwalidów.
Uczestnicy zostali poproszeni o wskazanie swoich
preferencji w zakresie przyszłej funkcji i sposobu
zagospodarowania tych terenów. W obu przypadkach
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przeważały opinie o przeznaczeniu tych terenów na cele
publiczne. W przypadku parkingu przy Galerii Sfera,
najczęściej wskazywany był plac z zielenią przy
jednoczesnej budowie parkingu podziemnego. Z kolei
w przypadku terenu przy ul. Inwalidów - park publiczny,
bądź teren sportowo rekreacyjny, przy czym należy
zauważyć, że obie te funkcje są możliwe do pogodzenia.
W obu przypadkach uczestnicy konsultacji nielicznie byli
za zachowaniem obecnych funkcji.
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Rzeka w mieście
Rzeka Biała jest ważnym elementem miasta. Choć płynie
w sercu Bielska-Białej to trudno określić ją jako tętniącą
życiem. Jednym z założeń powstającego planu
miejscowego jest otwarcie miasta na rzekę, czym
mieszkańcy będą mogli cieszyć się na co dzień. Jednym
z ważnych etapów tego procesu jest budowa kładek
pieszych na rzece. Uczestnicy wskazali następujące
proponowane lokalizacje:
① na odcinku wzdłuż parku nad rzeką Białą,
② na wysokości ul. Towarzystwa Szkoły Ludowej,
③ jako przedłużenie ul. Inwalidów,
④ w sąsiedztwie mostu kolejowego na rzece Białej,
⑤ w sąsiedztwie terenu zieleni przy parkingu przy Galerii
Sfera,
⑥ w sąsiedztwie Galerii Sfera.

⑤
②
⑥

①

③
④
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Rzeka w mieście
Ważnym elementem wpływającym na możliwość
korzystania z walorów obecności rzeki Białej w centrum
miasta jest utworzenie dojść oraz zejść do rzeki.
Uczestnicy konsultacji społecznych najczęściej wskazywali
następujące lokalizacje:
① park nad rzeką Białą,
② okolice parkingu przy Galerii Sfera,
③ okolice ul. Stojałowskiego,
④ okolice ul. 11 Listopada,
⑤ okolice ul. Mostowej,
⑥ okolice ul. Inwalidów.

②
⑥

④
③
①

⑤
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Komunikacja rowerowa
Komunikacja rowerowa staje się coraz bardziej
popularna, czego pozytywne efekty zauważalne są
w wielu miastach Polski. Także i w Bielsku-Białej rower
jest często wybieranym przez mieszkańców środkiem
transportu. Dojeżdżając do centrum z roweru korzysta
ponad 20,0% uczestników konsultacji społecznych.

Zdecydowana większość respondentów - 91,3% - jest
za wprowadzeniem na tym obszarze dróg rowerowych.
Spośród zaproponowanych trzech wariantów tras
(kolejna strona) uczestnicy najchętniej wskazywali
wariant III - biegnący wzdłuż rzeki Białej. Za takim
rozwiązaniem były 2/3 uczestników konsultacji
społecznych.

Czy Twoim zdaniem w centrum miasta powinny pojawić się drogi rowerowe?
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Miejsca utrudnień w komunikacji
pieszej i rowerowej
Komunikacja piesza i rowerowa to najbardziej przyjazne
środowisku sposoby poruszania się po mieście.
Kluczowym dla popularyzacji takich form przemieszczania
się jest komfort i bezpieczeństwo. W trakcie konsultacji
społecznych uczestnicy poproszeni zostali o wskazanie
miejsc, w których doświadczają oni istotnych utrudnień.
Należały do nich nastepujące lokalizacje:
① rondo przy ul. Wałowej (brak drogi rowerowej,
utrudnienia dla pieszych - w tym schody),
② ul. Wzgórze (brak drogi rowerowej),
③ Plac Fabryczny (brak drogi rowerowej, niskie poczucie
bezpieczeństwa osobistego),
④ ul. Mostowa (ruch samochodowy),
⑤ ul. Wałowa (utrudnione przejście dla pieszych),
⑥ ul. 11 Listopada (nierówna nawierzchnia,
nieprzestrzeganie zakazu ruchu przez kierowców aut),
⑦ ul. Inwalidów (brak drogi rowerowej i kładki nad rzeką).

①

②

⑥

⑤

④

③

⑦
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BIELSKA-BIAŁEJ

ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH

3SYMETRIE – Pracownia Urbanistyki
Ul. Grunwaldzka 21/108, 60-783 Poznań
+48 510 154 550 | biuro@3symetrie.pl
www.3symetrie.pl

