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1. Przedmiot konsultacji społecznych 

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych był projekt pt. „Rewitalizacja miejskich 

systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała”. 

Formalną podstawą opracowania jest umowa Nr IN.272.1.9.2017 zawarta w dniu 3 marca 2017 r. 

w Bielsku Białej pomiędzy: 

Miastem Bielsko-Biała 

Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej 

Plac Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała 

a 

JPL Project Sp. z o.o. 

Al. Niepodległości 58 

02-626 Warszawa 

2. Cel i zakres projektu 

Przedmiotem całości zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej, koncepcji 

zagospodarowania terenu oraz na ich podstawie opracowanie pełnobranżowej, kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego i przyrodniczego 

podczas realizacji projektu, w ramach zadania inwestycyjnego pt.: 

„Rewitalizacja miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała”. 

Celem projektu będzie czynna ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych, ograniczenie 

antropopresji na obszarach chronionych. Zostanie to osiągnięte poprzez wykreowanie 

zróżnicowanych gatunkowo obszarów przyrodniczych i przestrzeni rekreacyjnych, rozbudowę 

i odnowienie przestrzeni parkowych oraz odpowiednie ukształtowanie ciągów komunikacyjnych. 

Obszary będące przedmiotem projektu uzyskają złożoną strukturę funkcjonalno-przestrzenną 

łączącą elementy rekreacyjne i przyrodnicze. 

Działania projektowe obejmują m.in: 

✓ rewitalizację zaniedbanych przestrzeni nadrzecznych rzeki Białej i Straconki przez 

co zwiększony zostanie potencjał rekreacyjny tych obszarów i zmniejszy presję 

na środowisko naturalne w innych rejonach miasta; 



 

✓ wyeksponowanie wartości przyrodniczych i bioróżnorodności obszaru Lasu Cygańskiego; 

✓ ochronę obszarów cennych przyrodniczo poprzez zagospodarowanie tych przestrzeni jako 

bezpiecznych, wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych o wysokiej jakości wraz 

ze zrównoważonym wykorzystaniem lokalnych zasobów przyrodniczych; 

✓ formy czynnej ochrony przyrody, adekwatne do możliwości i potrzeb przyrodniczych 

zdiagnozowanych na terenie objętym projektem na podstawie inwentaryzacji przyrodniczej; 

✓ zwiększenie oferty edukacyjnej i turystycznej poprzez utworzenie Centrum Edukacji 

Ekologicznej. 

Wyznacznikiem działań i rozwiązań projektowych jest wypełnienie założeń 

dotyczących kwalifikowalności projektu w ramach działania 5.4 Ochrona 

różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

3. Cel przeprowadzonych konsultacji społecznych 

Celem spotkań konsultacyjnych było poinformowanie społeczności lokalnej o planowanym 

przedsięwzięciu tj. prezentacja terenów objętych projektem, programu działań projektowych wraz 

z koncepcją zagospodarowania przestrzennego terenu oraz stworzenie mieszkańcom możliwości 

zgłoszenia ewentualnych uwag i wniosków względem założonych rozwiązań.  

Konsultacje społeczne są etapem, podczas którego możliwy jest bezpośredni kontakt pomiędzy 

stroną społeczną i mieszkańcami a przedstawicielami Urzędu Miasta i projektantami. Jest to miejsce 

na dyskusję, wymianę poglądów, jak również wypracowanie korekty lub dodatkowych rozwiązań, 

które będą uwzględnione na etapie uszczegółowiania dokumentacji projektowej.  

4.  Informacje o planowanych konsultacjach 

Proces konsultacji społecznych został wyznaczony na okres od 5 do 18 czerwca 2018 roku. W 

ramach konsultacji społecznych założono przeprowadzenie trzech spotkań. 

Natomiast, za termin składania wniosków formalnych przyjęto dzień 18 czerwca 2018 roku.  

Informacje o konsultacjach rozpowszechniono w następujący sposób: 

• Plakat z informacją o konsultacjach wraz z podaniem terminów i miejsca konsultacji oraz 

obszarów objętych projektem, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta 



 

 

Bielsko-Biała w dniu 28.05.2018 wraz z jednoczesnym wywieszeniem plakatu na tablicach 

informacyjnych w Urzędzie Miasta. 

• W dniach 5 - 12 czerwca 2018 dodatkowo oznaczono miejsce konsultacji tj. salę sesyjną, 

poprzez umieszczenie plakatu informacyjnego na drzwiach wejściowych do sali w Urzędzie 

Miasta. 

• W trakcie pierwszych konsultacji (tj. 5 czerwca 2018), projektanci udzielili wywiadów do 

lokalnych oddziałów telewizji, gazet i radia (m.in. Melo Radio), które w kolejnych dniach 

upubliczniły pozyskane informację o projekcie, jak podały informację również o kolejnych 

terminach spotkań. 

• Od dnia 6 czerwca 2018 roku, na stronie internetowej Urzędu Miasta Bielsko-Biała 

zamieszczono materiały przedstawiane na konsultacjach tj. projekty wraz z prezentacjami, 

które następnie były udostępniane na innych stronach bezpośrednio zainteresowanych 

przedmiotowym projektem 



 

Rys.  1 Plakat z informacją o planowanych konsultacjach społecznych 

 

  



 

 

4.1. Artykuły w internecie 

Równolegle w trakcie trwania konsultacji, w internecie pojawiały się artykuły dotyczące spotkań 

konsultacyjnych wraz z informacjami o przedsięwzięciu, zamieszczane na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz na stronach bezpośrednio zainteresowanych 

przedmiotowym projektem: 

Tabela 1 Terminy umieszczenia informacji na stronach internetowych 

Lp. Nazwa strony 
internetowej 

Adres strony internetowej Data umieszczenia 
na stronie 

internetowej 

1 Urząd Miejski w Bielsku-
Białej 

https://um.bielsko.pl/aktualnosc-5752-
rewitalizacja_miejskich_systemow.html 

28.05.2018 

2 Bielsko-Biała - miasto 
tworzą ludzie 

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/37
608/urokliwe-miejsca-w-bielsku-bialej-to-
moze-byc-atrakcja-nad-woda 

28.05.2018 

3 Facebook: Bielsko-Biała - 
miasto tworzą ludzie 

https://www.facebook.com/bielskobialapl/
posts/1875102702511200 

28.05.2018 

4 Bielsko-Biała Dla Was http://bielskobiala.dlawas.info/wiadomosci
/rewitalizacja-miejskich-systemow-
nadbrzeznych-w-miescie-bielsko-biala-
konsultacje-spoleczne-projektu/cid,10200,a 

29.05.2018 

5 Facebook: Bielsko-Biała 
Dla Was 

https://www.facebook.com/bielskobiala.dla
was.info/posts/1097597000391680 

29.05.2018 

6 Urząd Miejski w Bielsku-
Białej 

https://um.bielsko.pl/aktualnosc-5767-
rewitalizacja_miejskich_systemow.html 

06.06.2018 

7 Bielsko-Biała - miasto 
tworzą ludzie 

http://www.bielsko.biala.pl/aktualnosci/37
682/inwestycja-w-cennych-przyrodniczo-
rejonach-bielska-bialej 

06.06.2018 

8 Facebook: Bielsko-Biała - 
miasto tworzą ludzie 

https://www.facebook.com/bielskobialapl/
posts/1883889124965891 

06.06.2018 

9 Bielsko News https://bielskonews.pl/2018060661384/um
-bielsko-biala-rewitalizacja-miejskich-
systemow-nadbrzeznych-wraz-z-
utworzeniem-centrum-edukacji-
ekologicznej-w-miescie-bielsko-
biala1528280284 

06.06.2018 

10 Facebook: Bielsko News https://www.facebook.com/permalink.php
?story_fbid=1855053387866784&id=16065
04272721698 

06.06.2018 

11 Wyborcza.pl Bielsko-Biała http://bielskobiala.wyborcza.pl/bielskobiala
/7,88025,23502205,dzieki-33-mln-zl-brzegi-
rzek-i-potokow-w-bielsku-bialej-
wreszcie.html?disableRedirects=true 

06.06.2018 

12 Facebook: bielsko.info https://www.facebook.com/bielsko.info/po
sts/1633619213353933 

06.06.2018 

13 Bielsko.info http://wiadomosci.bielsko.info/16630-
skarpa-przy-bulwarach-stracenskich-i-
nabrzeze-bialej-do-zagospodarowania 

07.06.2018 

14 Facebook: Super-Nowa https://www.facebook.com/redakcjasn/pos
ts/2054300458171936 

07.06.2018 



 

Lp. Nazwa strony 
internetowej 

Adres strony internetowej Data umieszczenia 
na stronie 

internetowej 

15 Super-Nowa http://www.super-nowa.pl/osiedla-cat/art-
czas-na-rewitalizacje-miejskich-systemow-
nadbrzeznych,8807#tresc 

07.06.2018 

16 Facebook: SILESION.pl https://www.facebook.com/silesionofficial/
posts/1824223687883956 

07.06.2018 

17 SILESION.pl https://silesion.pl/bielsko-biala-
wypieknieje-najpierw-konsultacje-z-
mieszkancami-06-06-2018 

07.06.2018 

 

  



 

 

  

Rys.  2 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie UM Bielsko-Biała 



 

    

Rys.  3 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie Bielsko-Biała - miasto tworzą ludzie 



 

 

   

Rys.  4 Informacja o konsultacjach umieszczona na Facebook'u: Bielsko-Biała - miasto tworzą ludzie 



 

Rys.  5 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie Bielsko-Biała Dla Was 

  



 

 

 

  

Rys.  6 Informacja o konsultacjach umieszczona na Facebook'u: Bielsko-Biała Dla Was 



 

Rys.  7 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie UM Bielsko-Biała 

  



 

 

Rys.  8 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie Bielsko-Biała - miasto tworzą ludzie 

  



 

Rys.  9 Informacja o konsultacjach umieszczona na Facebook'u: Bielsko-Biała - miasto tworzą ludzie 

 

  



 

 

Rys.  10 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie Bielsko-News 

  



 

 

Rys.  11 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie Bielsko News 



 

 

Rys.  12 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie Wyborcza.pl Bielsko-Biała 

  



 

Rys.  13 Informacja o konsultacjach umieszczona na Facebook'u: bielsko.info 

 

  



 

 

Rys.  14 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie Bielsko.info 



 

   

Rys.  15 Informacja o konsultacjach umieszczona na Facebook'u: Super Nowa 



 

 

Rys.  16 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie Super Nowa 

  



 

 

  

Rys.  17 Informacja o konsultacjach umieszczona na Facebook'u: SILESION.pl 



 

 

Rys.  18 Informacja o konsultacjach umieszczona na stronie SILESION.pl 

 



 

4.2. Konsultacje społeczne – terminy i lokalizacja 

Spotkania konsultacyjne przeprowadzono w cyklu 3 spotkań obejmujących całość projektu, w sali 

sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej przy Placu Ratuszowym 1, w terminach: 

• 5 czerwca 2018 w godzinach 9:00 – 12:00 

• 7 czerwca 2018 w godzinach 14:00 – 18:00 

• 12 czerwca 2018 w godzinach 9:00 – 12:00 

W spotkaniach konsultacyjnych wzięli udział projektanci oraz przedstawiciele Urzędu Miasta 

Bielsko-Biała. Podczas ich trwania zostały zaprezentowane rozwiązania projektowe. 

5. Przebieg konsultacji społecznych 

W konsultacjach społecznych brali udział: przedstawiciele Inwestora – Miasta Bielsko-Biała, 

przedstawiciele biura projektowego – JPL Project Sp. z o. o. wraz z Pracownią Żywokost oraz 

mieszkańcy zainteresowani projektem.  

Każde ze spotkań rozpoczynało się od prezentacji dotyczących projektu – wygłaszanych przez 

przedstawicieli biura projektowego JPL Project Sp. z o. o. oraz Pracowni Żywokost. W drugiej części 

spotkań odbywały się otwarte dyskusje na temat proponowanych projektów. Każdy z uczestników 

konsultacji miał możliwość zabrania głosu, zadania pytań, wygłoszenia opinii, sugestii i zastrzeżeń 

do planowanego przedsięwzięcia, które później częściowo zostały wyrażone również w złożonych 

wnioskach formalnych. 

Wszelkie uwagi można było składać przez cały okres prowadzenia akcji informacyjnej dla 

społeczeństwa, pisemnie do dnia 18 czerwca 2018 roku. Należy jednocześnie zauważyć, że wnioski 

wpływające po tym terminie były również rozpatrywane i zostały również ujęte w niniejszym 

raporcie.  

Zestawienie wszystkich wniosków, ich streszczenie, sposób ich rozpatrywania oraz ustosunkowanie 

się do nich znajduje się w rozdziale 6 niniejszego raportu. Kopie złożonych wniosków zestawiono w 

załączniku nr 2 , a listy obecności na poszczególnych spotkaniach zamieszczono w załączniku nr 1 . 

Przebieg poszczególnych spotkań ujęto w niniejszym podsumowaniu: 

• Konsultacje 1 - 5 czerwca 2018 w godzinach 9:00 – 12:00 



 

 

Pierwsze spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się o godzinie 9:00 i trwało przez 3 godziny. Po 

przedstawieniu prezentacji projektu, rozpoczęła dyskusja, która dotyczyła zgłaszanych przez 

uczestników zagadnień, takich jak:  

1. Podejście do utrzymania zrewitalizowanych obszarów w kolejnych latach, wskazanie 

jednostek odpowiedzialnych za ich utrzymanie. 

Komentarz: Podano informację, że za utrzymanie poszczególnych obszarów objętych 

projektem odpowiedzialny będzie Urząd Miasta. 

W przypadku terenów zielonych odpowiedzialność za utrzymanie terenów będzie tożsama 

ze stanem obecnym czyli będzie to nadzorował Wydział Gospodarki Miejskiej wraz z Zielenią 

Miejską Sp. z o.o. 

Ze względu na wprowadzenie gatunków roślin (m.in. bylin, łąk kwietnych) wymagających 

określonego prowadzenia, pielęgnacji i terminów koszenia to dla każdego z terenów 

zostanie sporządzona instrukcja utrzymania zawierająca szczegółowe informacje w zakresie 

utrzymania tych terenów istotne z punktu widzenia biologii i cyklu rozwojowego roślin.  

W przypadku terenów otwartych pojawiła się inicjatywa powierzenia części terenu – 

projektowanego sadu społecznego – pod opiekę Zespołowi Szkół Ogrodniczych. Taka opcja 

współpracy z jednostką edukacyjną będzie również analizowana.  

2. Utworzenie platform widokowych przy rzece Białej wraz z grami i historycznymi tablicami 

nawiązującymi do rzeki. 

Komentarz: Terenem objętym projektem są tereny nadbrzeżne. Ze względu na strukturę 

własności i tereny znajdujące się w zarządzie Wód Polskich nie lokalizuje się w ramach 

projektu w obrębie koryt rzek stałych elementów budowlanych. 

Natomiast wydzielone miejsca z widokiem na rzekę będą realizowane w strefie nadbrzeżnej.   

Tam też będą lokalizowane tablice informacyjne o tematyce przyrodniczej i kulturowej, 

również w odniesieniu do rzek, ich teraźniejszych i historycznych funkcjach. 

3. Utworzenie w miejscu sadu społecznego miejsc pro-społecznych tj. ścieżki sensoryczne dla 

osób niepełnosprawnych. 

Komentarz: W przedstawionej koncepcji nie uwzględniono takich rozwiązań. Na zgłoszony 

wniosek takie rozwiązania zostaną dodane do projektu i uwzględnione na dalszym etapie 

projektowym. Ponadto, sad społeczny poprzez przybliżenie odbiorcom ogrodu o charakterze 

częściowo użytkowym oraz dzięki dużemu zróżnicowaniu projektowanych na tym terenie 

gatunków roślin, ich kolorystyki, zmienności kwitnienia w okresie wegetacyjnym, fakturze i 

zapachowi – stanie się miejscem oddziaływującym sensorycznie. 



 

4. Zrządzania Centrum Edukacji Ekologicznej i związanych z tym kwestii - komercyjnych a 

publicznych, operatora merytorycznego (jednostki/ wydziału czy konkretnej osoby) oraz 

rozdzielenia kwestii edukacyjnych od kwestii technicznych. 

Komentarz: W przypadku obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej szczegółowe zasady 

zarządzania i użytkowania będą przedmiotem ustaleń na kolejnych etapach realizacji 

projektu. Na tym etapie rozważanych jest kilka modeli zarządzania obiektem, takich jak: 

 wyznaczenie odpowiedniej jednostki miejskiej / wydziału; 

 wyłonienie operatora zewnętrznego, który odpowiedzialny będzie za utworzenie i 

realizację programu edukacyjnego; 

Zakłada się, że samo utrzymanie jednostki w zakresie mediów, prowadzenia niezbędnych 

remontów i prac utrzymaniowych będzie realizowane bezpośrednio przez wyznaczone 

służby Urzędu Miasta.  

Projektanci i przedstawiciele Inwestora odpowiedzieli na wszystkie pytania padające z sali. 

• Konsultacje 2 - 7 czerwca 2018 w godzinach 14:00 – 18:00 

Drugie spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się o godzinie 14:00 i trwało przez 4 godziny. Było to 

najbardziej burzliwe spotkanie z całego cyklu spotkań, ponieważ planowana inwestycja wzbudzała 

wśród zgromadzonych mieszkańców stosunkowo najwięcej kontrowersji. Dyskusja rozpoczęła się 

już na początku prezentacji projektu i skupiła się na: 

1. Korytowaniu projektowanych ścieżek – na jaką głębokość i jaki krawężnik będzie 

zastosowany. Pytanie w kontekście zapewnienia niezbędnej ochrony drzew i systemu 

korzeniowego. 

Komentarz: Wskazano informację, że konieczność udostępnienia obecnie nieużytkowanych 

i niewykorzystywanych terenów wymaga stworzenia niezbędnej infrastruktury drogowej w 

formie ścieżek pieszych i miejscami również pieszo-rowerowych. Wprowadzenie ścieżek 

pieszych kanalizuje i wyznacza kierunki ruchu. Przez to ograniczona jest presja na 

środowisko przyrodnicze, która byłaby znacznie większa gdyby pozwolić na 

niekontrolowany ruch i wyznaczanie nowych przedeptów przez użytkowników.  Realizacja 

ścieżek dla zapewnienia im niezbędnej trwałości wymaga zastosowania określonych 

rozwiązań technicznych polegających na wprowadzeniu odpowiedniej podbudowy 

i ograniczenia ich obrzeżami. Zapewniono, że nowe ścieżki będą prowadzone tak żeby 

w minimalnym stopniu wpływać na istniejący drzewostan.   



 

 

2. Szerokości projektowanej kładki przy Ujściu rzeki Straconki. 

Komentarz: Ze względu na etap projektu na którym odbywają się konsultacje (etap 

koncepcji) nie ma jeszcze szczegółowych rozwiązań technicznych. Ze względu na 

konieczność bezkolizyjnego przeprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego  zakłada się, że 

szerokość kładki będzie oscylować w szerokości ok. 4-5 m. 

3. Formie budynku nowej części Willi Strzygowskich na Grotowej 11 – czy nie będzie zbyt 

nowoczesna w stosunku do istniejącego budynku. 

Komentarz: Zgodnie z prezentowanymi rozwiązaniami podkreślono, że: 

 współczesna część wilii będzie realizowana w obrysie istniejącej dobudówki (sali 

gimnastycznej), czym nie zmienią się parametry wizualne obiektu; 

 lokalizacja nowej części budynku będzie realizowana w tylnej części budynku, 

schowanej częściowo w zagłębieniu terenowym i istniejącym drzewostanie; 

Zdecydowano się na neutralne współczesne rozwiązanie w kolorystyce tożsamej 

z budynkiem historycznym. 

W związku z powyższym zakłada się poprawę odbioru budynku w przestrzeni po zastąpieniu 

obecnej dobudówki. 

4. Zarządzaniu terenami Centrum Edukacji Ekologicznej i Centrum Rehabilitacji Dzikich 

Zwierząt. 

Komentarz: W przypadku obiektu Centrum Edukacji Ekologicznej i Centrum Rehabilitacji 

Dzikich Zwierząt szczegółowe zasady zarządzania i użytkowania będą przedmiotem ustaleń 

na kolejnych etapach realizacji projektu. Na tym etapie rozważanych jest kilka modeli 

zarządzania obiektami, takich jak: 

 wyznaczenie odpowiedniej jednostki miejskiej / wydziału; 

 wyłonienie operatora zewnętrznego, który odpowiedzialny będzie za utworzenie 

i realizację programu edukacyjnego. 

5. Cieku Młynówka biegnącym na terenie Grotowej 11 – czy będzie ofaszynowany oraz czy 

istniejące przepusty na cieku zostaną zachowane. 

Komentarz: Potwierdzono, że ciek biegnący na terenie Grotowej 11 będzie podlegał również 

pracom rewitalizacyjnym. Betonowe umocnienia zostaną usunięte a w ich miejsce zostanie 

wprowadzone naturalne umocnienie w formie faszyny. 

6. Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt – kto będzie odpowiedzialny i jakie będzie 

zatrudnienie w obiekcie (obawa przed minimalizacją kosztów zatrudnienia); jakie będą 

wymiary wolier i przepustowość obiektu; obawa przed utworzeniem mini ZOO. 



 

Komentarz: Tak jak wskazano w pkt. 4 szczegółowe zasady zarządzania i użytkowania będą 

przedmiotem ustaleń na kolejnych etapach realizacji projektu. Na tym etapie rozważanych 

jest kilka modeli zarządzania obiektem, takich jak: 

 wyznaczenie odpowiedniej jednostki miejskiej / wydziału; 

 wyłonienie operatora zewnętrznego, który odpowiedzialny będzie za utworzenie i 

realizację programu edukacyjnego. 

7. Kwestii wycinki drzew – jego zakresie i planie wycinki dla wszystkich terenów. 

Komentarz: Wskazano, że wycinka drzew będzie ograniczona do niezbędnego minimum. 

Usunięte zostaną drzewa w złym stanie zdrowotnym, skupiska samosiewów drzew oraz 

część drzew gatunków inwazyjnych takich jak robinia akacjowa. Tak przeprowadzona 

gospodarka drzewostanem umożliwi bezpieczne użytkowanie obszarów przez mieszkańców 

jak również umożliwi prowadzenie działań przyrodniczych, nasadzeń zwiększających 

bioróżnorodność tych terenów.  

8. Udostępnieniu przez Urząd Miasta inwentaryzacji przyrodniczej do publicznej wiadomości. 

Komentarz: Wskazano, że wgląd do wykonanej w ramach projektu inwentaryzacji 

przyrodniczej jest możliwy w Urzędzie Miasta w Wydziale Inwestycji. 

9. Usuwaniu roślinności inwazyjnej i niechęci do jakiegokolwiek ingerowania w istniejącą 

roślinność, szczególnie na terenie Skarpy Straconki, w obawie przed zubożeniem terenu w 

zamieszkującą tam faunę. 

Komentarz: Wskazano, że usuwanie roślinności inwazyjnej jest jednym z obowiązkowych 

działań w zakresie ochrony przyrody. Niektóre gatunki obce doskonale funkcjonują 

w naszych warunkach. Rozmnażają się i rozpoczynają ekspansję, zajmując miejsce 

rodzimych gatunków i wypierając je. W skrajnych przypadkach kolonizują całe ekosystemy, 

zubożając je w ten sposób i niszcząc. Gatunki te definiowane są jako gatunki inwazyjne. 

Uważa się, że są jedną z głównych przyczyn spadku różnorodności biologicznej i wymierania 

rodzimych gatunków. Z tego względu bardzo istotne jest prowadzenie działań 

zapobiegających inwazji, a w przypadku jej wystąpienia – ograniczenia liczebności populacji 

tych gatunków.  

Za gatunki inwazyjne w Polsce uznaje się te, które wymienione są w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011 r. w sprawie listy roślin 

i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego 

mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Część z wykazanych 

gatunków roślin zinwentaryzowano w ramach obszarów objętych projektem. Wskazując 

gatunki inwazyjne opierano się również na Załącznika 2 publikacji Pani Barbary Tokarskiej-



 

 

Guzik i in. „Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

inwazyjnych (GDOŚ, Centrum usług wspólnych, Warszawa 2012). 

Zwiększenie różnorodności biologicznej w zakresie roślinności zwiększy i urozmaici bazę 

pokarmową dla zwierząt. Tym samym będzie można zaobserwować również zwiększenie 

różnorodności gatunkowej również w zakresie fauny. 

10. Naturalnych barierach dla ograniczenia antropopresji w miejscach projektowanych 

nasadzeń np. pniami drzew. 

Komentarz: Zgłoszona propozycja rozmieszczenia naturalnych barier (np. w formie pni) 

ograniczających możliwość wejścia na zrewitalizowane obszary zostanie uwzględniona w 

projekcie. 

11. Możliwościach powiązania terenów projektowych ze sobą. 

Komentarz: Charakter projektu obejmuje konkretne obszary wyznaczone na potrzeby tego 

etapu projektu związanego z ochroną bioróżnorodności w Bielsku-Białej. Z tego względu 

rolą projektu nie jest stworzenie spójnego systemu przyrodniczego miasta, w którym 

obszary będą połączone korytarzami ekologicznymi. To może być przedmiotem innego 

projektu realizowanego w przyszłości.  

12. Kwestii nadzoru autorskiego podczas trwania całego projektu. 

Komentarz: Obowiązująca umowa dla projektu pn.: „Rewitalizacja miejskich systemów 

nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała” nakłada na wybrane biuro projektowe obowiązek 

realizacji dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie 

prowadzenia robót. 

13. Projektowanej „Ścieżce Przyrodników Śląskich” i ewentualnej zmiany nazwy na „bielskich” 

lub „bielsko-bialskich”; rozłożeniu ścieżki na dwie strony rzeki – po jednej stronie „aleja 

przyrodników” 

Komentarz: Propozycja rozłożenia ścieżki na dwie strony rzeki zostanie uwzględniona w 

projekcie wraz z ujednoliceniem nazwy tj. ścieżki przyrodników. 

14. Projektowanym sadzie społecznym i wysokości drzew owocowych – czy będą to drzewa 

niskopienne czy na podkładkach. 

Komentarz: Zakłada się wprowadzenie różnorodnych rodzimych odmian drzew owocowych. 

Wysokość drzew nie zależy od ich formy genetycznej tylko od sposobu wykonywanych cięć 

pielęgnacyjnych. Cięcia będą prowadzone dla wszystkich form w celu osiągnięcia 

założonych w projekcie wysokości. Docelowo drzewa będą osiągać wysokość do 3- 4 m. 

Wprowadzone zostaną drzewa w formie naturalnej oraz na podkładkach. Wszystkie 

zaproponowane odmiany gruszy, czereśni, wiśni, śliwy, brzoskwini, malin, jeżyn, porzeczek, 



 

aronii, agrestu, winorośli oraz jabłoni (bez odmiany „Antonówka zwykła”) zostaną 

nasadzone na podkładkach. Pozostałe gatunki: morela, jagoda i jabłoń „Antonówka 

zwykła” nasadzone będą w naturalnych formach. 

15. Projektowanej tablicy historycznej przy stole ołtarzowym Jana w Cygańskim Lesie – jaka 

była historia tego miejsca. 

Komentarz: Wskazano, że w ramach projektu zakładana jest również lokalizacja tablic 

zawierających informacje o aspektach kulturowych i historycznych. 

16. Kwestii ingerowania w siedliska zwierząt – zarówno na Cygańskim Lesie jak też na 

pozostałych terenach. 

Komentarz: Dla wszystkich terenów objętych projektem przeprowadzono całoroczną 

inwentaryzację przyrodniczą. W związku z tym znane są zasoby przyrodnicze tych terenów. 

Zakres prowadzonych prac nie będzie powodował znaczącego negatywnego oddziaływania 

na środowisko, w tym na siedliska zwierząt.  

W oparciu o wyniki inwentaryzacji przyrodniczej zostaną założone odpowiednie wskazania 

dla terminów prowadzenia prac i zasad prowadzenia tych prac (np. w zakresie prowadzenia 

gospodarki drzewostanem w odpowiednich terminach nie ingerujących w okresy lęgowe). 

W Lesie Cygańskim prace związane z montażem elementów projektu będą realizowane 

tylko w obrębie istniejących szlaków komunikacyjnych i wyznaczonych miejsc rekreacyjnych. 

17. Kwestii oświetlenia projektowanych terenów – czy jest przewidziane. 

Komentarz: Oświetlenie będzie projektowane tylko na części obszarów objętych projektem. 

Będzie obejmowało: Ujście Straconki, rejon Rzeki Białej (na wysokości ul. Tkackiej, Piwnej 

i Sokolskiej), Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej 11.  

W części parkowej Lasu Cygańskiego przy ul. Olszówki wykorzystana zostanie istniejąca 

infrastruktura elektryczna – zakłada się jedynie wymianę słupów. 

Nie planuje się wprowadzania dodatkowego oświetlenia w rejonie Skarpy Straconki 

i w obszarze Lasu Cygańskiego. 

Nowe oświetlenie będzie projektowane z uwzględnieniem parametrów przyjaznych 

środowisku, o zerowej emisji do górnej półsfery i ciągłym widmie, maksimum emisji musi 

przypadać na światło żółte i zielone. 

Na etapie szczegółowego projektu, jak również na etapie użytkowania będą wprowadzone 

rozwiązania umożliwiające ograniczenie działania oświetlenia nocą.   

18. Zaproponowaniu odcinka renaturyzacji na wodzie. 



 

 

Komentarz: Zakres projektu nie uwzględnia prac w obrębie koryta rzeki za wyjątkiem 

usuwania samosiewów i roślinności inwazyjnej. Wynika to z odrębnych struktur własności 

i zarządzania rzekami. Nie podlegają one pod jednostki samorządowe. 

Dodatkowo odcinki rzeczne objęte są innymi projektami prowadzonymi równolegle 

względem projektu rewitalizacji nadbrzeży. 

Sama rewitalizacja odcinków rzeki Białej może być przedmiotem innych projektów 

i programów, które będą realizowane w przyszłości.  

19. Konieczności zapewnienia parkingu przy terenach, które mają ściągać turystów również 

spoza Bielska-Białej (np. parking dla Centrum Edukacji Ekologicznej; przy rzece Białej, przy 

Lesie Cygańskim)  

Komentarz: Dla Centrum Edukacji Ekologicznej planowana jest lokalizacja miejsc 

parkingowych w liczbie ok. 10 miejsc. Zakres projektu nie obejmuje lokalizacji parkingów 

poza wskazanymi granicami projektów. Rozwiązanie kwestii niewystarczającej ilości miejsc 

parkingowych w miesicie jest przedmiotem odrębnych działań Urzędu Miasta. 

Projektanci i przedstawiciele Inwestora odpowiedzieli na wszystkie pytania padające z sali. Finalnie, 

mimo początkowo dużej niechęci uczestników spotkania względem projektu, zostali oni 

uświadomieni o jego pozytywnych aspektach i przyjęli przychylnie proponowane założenia 

projektowe. 

• Konsultacje 3 - 12 czerwca 2018 w godzinach 9:00 – 12:00 

Trzecie i jednocześnie ostatnie spotkanie konsultacyjne rozpoczęło się o godzinie 9:00 i trwało przez 

3 godziny. Po przedstawieniu prezentacji projektu, rozpoczęła dyskusja, która dotyczyła zgłaszanych 

przez uczestników zagadnień, takich jak:  

1. Zakres wycinki drzew, brak akceptacji dla usuwania drzew. 

Komentarz: tak jak wskazywano na poprzednich spotkaniach - wycinka drzew będzie 

ograniczona do niezbędnego minimum. Usunięte zostaną drzewa w złym stanie 

zdrowotnym, skupiska samosiewów drzew oraz część drzew gatunków inwazyjnych takich 

jak robinia akacjowa. Tak przeprowadzona gospodarka drzewostanem umożliwi bezpieczne 

użytkowanie obszarów przez mieszkańców jak również umożliwi prowadzenie działań 

przyrodniczych, nasadzeń zwiększających bioróżnorodność tych terenów. W przypadku 

Skarpy Straconki planuje się pozostawienie ściętego drzewa w celu naturalnego rozkładu na 

terenie. 



 

2. Nie ingerowania zakresem projektu w Skarpę Straconki, pozostawienie jej w obecnym 

charakterze, w którym to teren ten nie jest wykorzystywany przez mieszkańców. 

Komentarz: Zadaniem projektu jest zwiększenie bioróżnorodności obszaru skarpy 

i podskarpia. Planowane są działania przyrodnicze, które poprawią stan środowiska 

przyrodniczego. Założeniem projektowym jest stworzenie obszaru, który będzie 

przeciwwagą dla intensywnie wykorzystywanych Bulwarów Straceńskich – obszaru 

wartościowego przyrodniczo z bardzo mocno ograniczonym dostępem dla ludzi. Z tego 

względu w obrębie skarpy nie jest projektowana infrastruktura przeznaczona dla 

użytkowników taka jak ścieżki, pomosty itp.  

Jedynym punktem jest tzw. ścieżka alpejska, która wykorzystuje już obecnie ukształtowany 

przedept do wywłaszczenia na skarpie, które będzie pełniło funkcje punktu widokowego.  

3. Ograniczenie infrastruktury rowerowej w projekcie ze względu na potrzebę ograniczenia 

wycinki drzew. 

Komentarz: W ramach projektu, założono lokalizację odcinków ścieżek pieszo-rowerowych, 

które są wymagane jako: 

 powiązanie obszarów objętych projektem z istniejącą infrastrukturą rowerową – 

tak jak w przypadku ścieżki w obszarze Ujścia Straconki, która łączy Park 

Strzygowskiego ze ścieżką prowadzącą w kierunku Bulwarów Straceńskich 

i prowadzącą wzdłuż ul. Maczka. 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników poprzez rozdzielenie ruchu 

pieszego i rowerowego.  

Tak jak w przypadku wszystkich elementów projektu będą one tak lokalizowane, żeby 

zminimalizować konieczność wycinki dodatkowej liczby drzew, niż to wynika z gospodarki 

drzewostanem prowadzonej na potrzeby ochrony bioróżnorodności.   

Odcinki ścieżek pieszo-rowerowych projektowane są jedynie w rejonie Ujścia Straconki 

i w rejonie projektowanej przestrzeni parkowej wzdłuż ul. Kusia przy rzece Białej. 

4. Stworzenie spójnego sytemu rowerowego w mieście. 

Komentarz: Wskazano, że projekt obejmuje wybrane i niepołączone ze sobą obszary. Z tego 

względu w ramach tego projektu nie ma możliwości wykraczania poza wskazane granice. 

Tworzenie spójnego systemu komunikacji rowerowej może być elementem innych 

projektów i programów realizowanych przez Urząd Miasta. 



 

 

Pozostałe poruszane kwestie powielały pytania i uwagi, które były poruszane również na dwóch 

poprzednich spotkaniach (5 i 7 czerwca 2018 roku). Udzielane wypowiedzi były zgodne 

z przedstawionymi odpowiedziami wymienionymi w sprawozdaniach z poprzednich spotkań. 

  

Zdj.  2 Sala sesyjna w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała, w której odbywały się konsultacje 

Zdj.  1 Sala sesyjna w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała, w której odbywały się konsultacje 



 

6. Zestawienie, analiza i sposób uwzględnienia 

wniosków indywidualnych 

W trakcie konsultacji społecznych oraz po ich zakończeniu mieszkańcy i inne osoby zainteresowane, 

miały możliwość składania wniosków. Wnioski można było składać za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej, poczty elektronicznej a także dostarczać je osobiście do Wydziału Inwestycji Urzędu 

Miasta Bielsko-Biała. Treści wniosków stanowiły przede wszystkim uwagi i opinie oraz propozycje 

innych rozwiązań projektowych, do zaprezentowanych na konsultacjach społecznych koncepcji 

zagospodarowania poszczególnych terenów. Łącznie wpłynęły 3 wnioski formalne. 

Projektanci i specjaliści z różnych dziedzin ustosunkowywali się do treści wniosków (bądź ich 

fragmentów) przydzielonych im wedle tematyki. 

Poniżej, pod treścią każdego wniosku, znajdują się odniesienia do jego zagadnień. Odniesienia te 

zawierają komentarze do treści wniosku, a także informacje o możliwym/proponowanym sposobie 

jego uwzględnienia. 

Tabela 2 Treść wniosku formalnego od Społecznego Ruchu Ochrony Drzew 

Nr 
wniosku 

Wnioskodawca/ 
Data pisma 

Treść wniosku/opinii 

1 

Społeczny Ruch 
Ochrony Drzew, 

Bielsko-Biała 

11.06.2018r. 

1. W prezentacji projektu firmy JPL Project w części dotyczącej prac na terenie 
skarpy przy Bulwarach Straceńskich zaprojektowano: 
- ścieżka alpejska - proszę o wyjaśnienie tego terminu i wskazanie dokładnej 
lokalizacji oraz materiałów z jakich zostanie wykonana; 
- zabezpieczenie osuwisk - proszę o opisanie jaką metodą i przy użyciu jakich 
materiałów zostanie to zabezpieczenie wykonane oraz wskazanie dokładnej 
lokalizacji osuwisk wymagających zabezpieczenia; 
- miejsce widokowe - proszę o wskazanie dokładnej lokalizacji oraz opis wykonania. 

2. Ponadto jako mieszkańcy tego miejsca nie wyrażamy zgody na proponowane 
przekształcenie zadrzewień skarpowych na las grądowy co niewątpliwie wiązać się 
będzie z wycinką niektórych drzew i krzewów celem doświetlenia wszczepianych 
płatów roślinności.  

Porastające skarpę drzewa i krzewy są dla tego miejsca naturalną roślinnością, 
pełnią doskonale swoją funkcję naturalnej bariery przed hałasem i 
zanieczyszczeniami oraz stanowią bazę pokarmową dla bytujących na tym terenie 
ptaków a nadto są to gatunki rodzime więc bezzasadnym jest ich wycinanie, 
zastępowanie innymi gatunkami bądź też przekształcanie na las gradowy.  

Natomiast w przypadku jeśli krzewy te kolidują z zamysłami projektowymi to 
nalegamy aby z tych zamysłów zrezygnować lub realizować je na nieporośniętym 
terenie w innej części Bulwarów. Nadmieniam, że na tym terenie znaczne ilość 
drzew i krzewów została już wycięta, uszkodzona lub zniszczona podczas niedawno 
przeprowadzanych prac budowalnych w ramach „rewitalizacji" Bulwarów 
Straceńskich, nie wspominając o zniszczeniu/zabudowaniu infrastrukturą 
rekreacyjną łąk kwietnych porośniętych rodzimymi gatunkami kwiatów i roślin 
zielnych. Jeśli inwestor pragnie odbudować wspomniane łąki to prosimy aby 
dokonał tego na terenie wolnym od drzew i krzewów. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.1: Na terenie Bulwarów Straceńskich proponuje się utworzyć ścieżkę alpejską – jest to termin 

oznaczający naturalną ścieżkę z obsadzeniami rodzimymi gatunkami roślin charakterystycznymi dla 

terenów górskich. Ścieżka powstanie w sektorze III (naprzeciwko skateparku) i będzie łączyć ścieżkę 

dolną z projektowanym punktem widokowym. Ścieżka alpejska zostanie wytyczona po istniejącym, 

wydeptanym śladzie i obsadzona rodzimymi gatunkami roślin naturalnie występującymi w paśmie 

górskim tj.: rozchodnik wielki (Sedum maximum), rojownik pospolity (Jovibarba sobolifera), wilżyna 

bezbronna (Ononis arvensis), lebiodka pospolita (Origanum vulgare), tojeść rozesłana (Lysimachia 

nummularia), naparstnica zwyczajna (Digitalis grandiflora), szałwia lepka (Salvia glutinosa), omieg 

górski (Doronicum austriacum), arnika górska (Arnica montana), goryczka trojeściowa (Gentiana 

asclepiadea), dziewięciornik błotny (Parnassia palustris).  

Osuwiska powstają najczęściej z powodu zwiększonych obciążeń stoku albo zmniejszonej 

wytrzymałości materiału, z którego stok jest zbudowany. Ministerstwo Środowiska wykazało trzy 

główne czynniki przyczyniające się do ich powstawania. Są to: budowa geologiczna i rzeźba terenu, 

intensywne i/lub długotrwałe opady atmosferyczne oraz działalność człowieka. 

Na skarpie przy Bulwarach Straceńskich wykazano w sektorze II trzy osuwiska. Każde z osuwisk 

zostanie odgruzowane i oczyszczone: 

- Osuwisko nr 1 - usunięcie zalegającej na niej biomasy (skoszona trawa); 

- Osuwisko nr 2 - usunięcie zalegającej na niej biomasy (skoszona trawa); 

3. Dla całego zakresu projektu wnosimy o rezygnację z usuwania drzew gatunków 
tzw. obcych lub inwazyjnych gdyż drzewa te stanowią już istniejącą zieleń wysoką, 
niejednokrotnie niemalże jedyną na danym terenie, pełniącą swoją funkcję i 
pozbywanie się ich znacznie zuboży krajobraz. Bezdyskusyjnym natomiast są 
działania zmierzające do ograniczenia namnażania się tych gatunków w dalszym 
okresie. Nowe nasadzenia, jakkolwiek pożądane, mają nikłe szanse na akomodację 
w miejskim zanieczyszczonym środowisku. Przyjmują się i rosną bardzo powoli wiec 
szanujmy zieleń którą już mamy w naszym mieście. 

4.  W przypadku oświetlenia ścieżek pieszo-rowerowych aby było to oświetlenie 
niskie do wysokości kolan pieszego, światłem skierowane w kierunku podłoża a 
same ścieżki aby były nie korytowane z naturalnym obrzeżeniem celem uniknięcia 
uszkodzenia systemów korzeniowych drzew. 

5.  Wnosimy o udostępnienie wstępnego/celowanego wykazu drzew i krzewów 
zakwalifikowanych do usunięcia na terenie całego projektu z różnych względów 
(kolizji z architekturą, stwarzania zagrożenia itp.) na spotkaniu konsultacyjnym 
takich informacji nie uzyskaliśmy a są one niezwykle istotne z punktu widzenia 
strony społecznej. 

6. Wnosimy o umożliwienie stronie społecznej brania udziału w dalszych etapach 
prac projektowo budowlanych poprzez organizację spotkań roboczych z 
wykonawcami/projektantami/nadzorem przyrodniczym. 



 

- Osuwisko nr 3 – aktualnie osuwisko zabezpieczone obmurowaniem kamiennym, obecnie nie 

spełniającym swojej funkcji. 

W celu zabezpieczenia ww. osuwisk planuje się zastosować naturalne metody umocnieniowe. Będą 

one polegały na wprowadzeniu materiału roślinnego, żywokołów, kiszki faszynowej, narzutów 

kamiennych, murków oporowych.. Skuteczne zazielenienie skarp wymaga: 

 – dobrego przygotowania podłoża; 

– właściwego doboru roślin; 

– dobrania okresu wysiewu i wzrostu; 

– pielęgnacji roślin, zwłaszcza w pierwszym okresie.  

Ważną czynnością przy zabudowie biologicznej, zwłaszcza przy nasadzeniu krzewów, jest 

stabilizowanie roślin na zboczu. Wykonuje się to przy kołkach lub płotkach faszynowych. Płotki te 

zapewniają stabilizację roślin i pozwalają im na ukorzenienie się i wzrost. Gdy nie ma możliwości 

przygotowania całej powierzchni zbocza do zazielenienia – np. możliwości utrzymania gleby czy 

humusu na zboczu – wykonuje się nasadzenia gniazdowe. Nasadzenia gniazdowe stosowane w 

hodowli lasu to sposób sadzenia drzew w małych płatach ulokowanych w obrębie jednorodnej 

uprawy innego gatunku drzewa, umożliwiający tworzenie zróżnicowanej gatunkowo i wiekowo 

mozaiki drzewostanów (Zasady hodowli lasu, Bedoń 2003). Proponowane wprowadzenie nasadzeń 

w runie doprowadzi do wzmocnienia skarpy i pozwoli w naturalny sposób częściowo zabezpieczyć 

skarpy przed osuwaniem się. 

Przed zastosowaniem metod naturalnych należy odpowiednio przygotować skarpę. Podstawą jest 

odpowiedni drenaż – system odwadniania gruntu musi być przebudowany, a woda odprowadzona 

do konkretnego odbiornika.  

Miejsce widokowe zostanie zlokalizowane w sektorze III. Prowadzić do niego będzie ścieżka 

alpejska. Teren, w którym projektuje się utworzyć punkt widokowy, zostanie oczyszczony z licznego 

podrostu (samosiewów) i śmieci komunalnych. Zostanie tu wkomponowana drewniana ławka. 

Teren stanowić będzie naturalny punkt widokowy bez dodatkowych ingerencji w teren. 

Ad.2: Skarpa, na której znajdują się zadrzewienia, nie zostanie przekształcona w las grądowy, 

ponieważ jest siedliskiem grądowym, tylko ubogim w gatunki charakterystyczne. Wzbogacenie tego 

terenu w proponowane gatunki nie spowoduje wycinki drzew. Rośliny wskazane do nasadzeń są 

naturalnie występującymi gatunkami na tym siedlisku, dlatego nie przewiduje się wycinki drzew w 

celu doświetlania wprowadzanych nasadzeń. W działaniach projektowych nie przewiduje się 

usuwania drzew i krzewów w celu tworzenia siedliska. Wręcz odwrotnie, planowane jest 



 

 

pozostawienie i uzupełnienie piętra krzewów o rodzime gatunki. Runo zostanie uzupełnione o 

następujące, rodzime gatunki roślin: marzanka wonna (Galium odoratum), gwiazdnica 

wielkokwiatowa (Stellaria holostea), miodunka ćma (Pulmonaria obscura), miodunka plamista 

(Pulmonaria officinalis).  

Odtworzenie łąk świeżych zostanie w miejscach nieporośniętych drzewostanem, poniżej skarp. 

Obecnie są to tereny niezagospodarowane (wolne od drzew i krzewów), co sprzyja rozwojowi 

gatunków inwazyjnych.  

Ad.3: Projekt „Rewitalizacji systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała” finansowany jest 

w ramach działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPOWS. Działanie to ma m.in. na celu 

zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowania obcych gatunków inwazyjnych. W związku z tym 

nie można zrezygnować z całkowitego usuwania roślin inwazyjnych. Rozwiązania przyrodnicze 

w projekcie są głównie skierowane na usuwanie rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) 

i pośredniego (Reynoutria × bohemica), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) 

i gruczołowatego (Impatiens glandulifera) oraz nawłoci późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej 

(Salidago canadensis). Nieliczne gatunki drzew tj. robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia) czy dąb 

czerwony (Quercus rubra) zostały wskazane do usunięcia. Są to zazwyczaj drzewa o zaburzonej 

statyce zagrażającej zdrowiu i życiu mieszkańców. Nie planuje się wycinania wszystkich drzew 

inwazyjnych. Zapobieganie ich rozprzestrzeniania się będzie polegało w głównej mierze na 

usuwaniu samosiejek tych gatunków. Drzewostan składający się z gatunków obcych będzie 

stopniowo przebudowywany w kierunku gatunków rodzimych. Planuje się stopniowo usuwać 

drzewa, głównie ze względu na zły stan zdrowotny. Nowe nasadzenia będą się składać z rodzimych 

gatunków, naturalnie występujących na terenie miasta, które charakteryzują się szerokim spektrum 

aklimatyzacji. W projekcie proponowane sią duże sadzonki, które pozwolą na szybszą wymianę 

gatunków inwazyjnych. 

Ad.4: Szczegółowe rozwiązania oświetlenia będą elementem projektu szczegółowego. Przedłożony 

wniosek zostanie wzięty pod uwagę i będą czynione starania dla ograniczenia infrastruktury 

oświetleniowej. Należy zaznaczyć jednak, że niskie słupy oświetleniowe: 

 narażone są na częstsze uszkodzenia wynikające z braku poszanowania infrastruktury 

ogólnodostępnej; 

 małej wydajności oświetlenia niskiego i konieczności ich gęstego sytuowania żeby wypełnić 

obowiązujące prawne normy dla doświetlenia ciągów komunikacyjnych; 



 

Ponadto, oświetlenie będzie projektowane tylko na części obszarów objętych projektem. Będzie 

obejmowało: Ujście Straconki, rejon Rzeki Białej (na wysokości ul. Tkackiej, Piwnej i Sokolskiej), 

Centrum Edukacji Ekologicznej przy ul. Grotowej 11.  

W części parkowej Lasu Cygańskiego przy ul. Olszówki wykorzystana zostanie istniejąca 

infrastruktura elektryczna – zakłada się jedynie wymianę słupów. Nie planuje się wprowadzania 

dodatkowego oświetlenia w rejonie Skarpy Straconki i w obszarze Lasu Cygańskiego. 

Nowe oświetlenie będzie projektowane z uwzględnieniem parametrów przyjaznych środowisku, 

o zerowej emisji do górnej półsfery i ciągłym widmie, maksimum emisji musi przypadać na światło 

żółte i zielone. Na etapie szczegółowego projektu, jak również na etapie użytkowania będą 

wprowadzone rozwiązania umożliwiające ograniczenie działania oświetlenia nocą.   

Odnośnie korytowania - konieczność udostępnienia obecnie nieużytkowanych 

i niewykorzystywanych terenów wymaga stworzenia niezbędnej infrastruktury drogowej w formie 

ścieżek pieszych i miejscami również pieszo- rowerowych. Wprowadzenie ścieżek pieszych 

kanalizuje i wyznacza kierunki ruchu. Przez to ograniczona jest presja na środowisko przyrodnicze, 

która byłaby znacznie większa gdyby pozwolić na niekontrolowany ruch i wyznaczanie nowych 

przedeptów przez użytkowników. Realizacja ścieżek dla zapewnienia im niezbędnej trwałości 

wymaga zastosowania określonych rozwiązań technicznych polegających na wprowadzeniu 

odpowiedniej podbudowy i ograniczenia ich obrzeżami. Zapewnia się, że nowe ścieżki będą 

prowadzone tak, żeby w minimalnym stopniu wpływać na istniejący drzewostan.   

Ad.5: Projekt gospodarki drzewostanem jest elementem projektu budowlanego i wykonawczego. 

Projekty są w obecnie w trakcie opracowywania i zgodnie z harmonogramem projektu zostaną 

ukończone w listopadzie 2018 r. Projekt gospodarki drzewostanem zostanie wykonany w oparciu 

o założenia wynikające z ochrony bioróżnorodności. Dodatkowo zostaną usunięte drzewa, które ze 

względu na stan zdrowotny mogą zagrażać bezpieczeństwu przyszłym użytkownikom. 

Nie przewiduje się prowadzenia konsultacji projektu gospodarki drzewostanem. Dostęp do 

dokumentacji można będzie uzyskać na zasadach regulowanych przez obowiązujące prawo. 

Ad.6: Projekt jest złożonym technicznie i przyrodniczo przedsięwzięciem. Poszczególne elementy 

regulowane są przez obowiązujące przepisy prawa lub wynikają z wiedzy ekspertów realizujących 

projekt.  



 

 

Realizacja projektu wypełnia założenia dotyczące kwalifikowalności projektu w ramach działania 5.4 

Ochrona różnorodności biologicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 

Konsultacje projektu z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi przewidziane były na etapie 

konsultacji. Pozyskane podczas konsultacji informacje i wnioski zostaną wykorzystane na kolejnych 

etapach projektu. 

Nie przewiduje się przeprowadzenia konsultacji na kolejnych etapach realizacji projektu ze względu 

na ścisły harmonogram prac projektowych i konieczność dotrzymania założonych terminów. 

Tabela 3 Treść wniosku formalnego od Fundacji Mysikrólik – Na pomoc Dzikim Zwierzętom 

Ad.1: Zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

Nr 
wniosku 

Wnioskodawca/ 
Data pisma 

Treść wniosku/opinii 

2 

Fundacja Mysikrólik 
Na Pomoc Dzikim 

Zwierzętom 

18.06.2018r. 

1. Projekt został przedstawiony bardzo ogólnie bez podania konkretnych danych np. 
nie podano liczby drzew, które trzeba będzie wyciąć tylko ogólnie stwierdzono, że 
będzie to ograniczone do minimum. Nie przedstawiono gatunków zwierząt, które 
bytują na terenach objętych inwestycją i jaki będzie wpływ przeprowadzonych prac 
na ich siedliska. Brak informacji o przeprowadzonej inwentaryzacji drzew 
dziuplastych koniecznych do wycinki a co za tym idzie przeprowadzenia 
współmiernej kompensaty dla gatunków dziuplastych. W udostępnionej 
inwentaryzacji przyrodniczej rzuca się w oczy brak kilku gatunków, które występują 
na terenach objętych inwestycją np. Skarpy przy Bulwarach Straceńskich takich jak 
np.: Kapturka (Sylvia atricapilla), Kowalik (Sitta europaea). Uważamy ze znaczna 
redukcja podszytu wpłynie bardzo niekorzystnie na bytujące tam ptaki dla których 
jest on schronieniem i bardzo potrzebnym elementem w odchowie młodych. 
Roślinność taka jak np. bez czarny, głóg, leszczyna dostarczają dodatkowo 
pożywienia dla tych zwierząt.  

2. Projekt Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt również został przedstawiony 
bardzo ogólnie z wieloma niewiadomymi bez dokładnego wyszczególnienia 
wymiarów i ilości pomieszczeń i wolier przeznaczonych dla poszkodowanych 
zwierząt. Projekt nie zawiera szacunkowej liczby zwierząt, które Centrum 
rehabilitacji mogło by przyjąć. Budzą niepokój zapisy dotyczące minimalizacji 
kosztów zatrudnienia. Dziwi fakt że miasto Bielsko — Biała mając na swoim terenie 
działający Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt nie zwróciło się z prośbą o 
udzielenie informacji w zakresie gatunków i ilości przyjmowanych zwierząt. Tak aby 
Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt jak najlepiej przystosowane było do niesienia 
pomocy dzikim zwierzętom.  

3. Uważamy że znaczna ingerencja człowieka w tereny objęte projektem: 
uporządkowanie go, budowa ścieżek pieszych, tras rowerowych przyciągnie większą 
liczbę poruszających się po nim ludzi co z pewnością niekorzystnie wpłynie na 
zwierzęta tam występujące. Projekt zakłada zwiększenie bioróżnorodności na 
terenach inwestycji. Mamy obawę że będzie to tylko w zakresie nowych nasadzeń 
roślin, które i tak może się okazać że nie będą rosły tam gdzie człowiek je posadzi. 
Uważamy ponadto że z gatunkami inwazyjnymi można poradzić sobie w dużo tańszy 
sposób. Musimy pamiętać o tym że tereny uporządkowane i piękne dla oka 
człowieka nie są korzystne dla rozwoju BIORÓŻNORODNOSCI. 



 

środowisko (Dz.U. 2008 Nr 199 poz. 1227, z późn. zm.) inwentaryzację przyrodniczą rozumienie się 

jako zbiór badań terenowych przeprowadzonych na potrzeby scharakteryzowania elementów 

środowiska przyrodniczego, wraz z opisem zastosowanej metodyki. Inwentaryzacja przyrodnicza 

jest przedstawieniem stanu istniejącego, zawiera opis siedlisk przyrodniczych, fauny i flory i jest 

tzw. stanem „zerowym”. Ocenę wpływu inwestycji na środowisko dokonuje się w czasie 

sporządzania pełno - branżowej dokumentacji projektowej, gdzie możemy zanalizować jakie 

siedlisko zostanie zubożone czy przekształcone i jaki to będzie mieć wpływ na gatunki chronione 

roślin i zwierząt bytujących lub żerujących na wykazanym terenie. Wszystkie działania na każdym 

etapie będą ściśle konsultowane ze specjalistami z zakresu botaniki, entomologii, ichtiologii, 

herpetologii, ornitologii, mammologii i chiropterologa sprawującymi nadzór przyrodniczy nad 

pracami związanymi z planowaną inwestycją.  

Na drzewa wytypowane do wycinki zostaną pozyskane odpowiednie decyzje zgodne 

z obowiązującym prawem. Jeżeli w decyzji zostanie ujęty opis przewidywanych działań mających na 

celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 

przyrodę inwestor zobowiązany jest do ich wykonania. Kompensata przyrodnicza będzie adekwatna 

do podjętych działań inwestycyjnych. Drzewa wskazane do wycinki zostaną dokładnie sprawdzone 

przez specjalistów z zakresu entomologii, ornitologii, chiropterologii pod względem występowania 

rzadkich i chronionych gatunków: ptaków (w tym dziuplastych), owadów oraz nietoperzy. 

Ze względu na znaczą dynamikę przyrody oraz zmienność siedliskową nie jest możliwe wykazanie 

wszystkich gatunków chronionych, wymaga to przeprowadzenia wieloletnich badań. Obserwacje 

terenowe na wszystkich obszarach objętych programem odbyły się w sezonie 2017/2018. Dziękuje 

się, za zwrócenie uwagi odnośne gatunków chronionych ptaków występujących na Bulwarach 

Straceńskich. Dokonana zostanie odpowiednia korekta danych.  

Nie planuje się znacznej redukcji podszytu. W ramach działań proponuje się wprowadzenie 

zabiegów pielęgnacyjnych m. in. usuwanie samosiejek i roślin inwazyjnych. Krzewy i formy 

drzewiaste krzewów takie jak bez czarny, głóg jednoszyjkowy czy leszczyna nie zostaną usunięte. 

W ramach działań nakierowanych na ochronę bioróżnorodności zamierza się wprowadzić kłokoczkę 

południową (Staphylea pinnata), krzewy i drzewa użytkowe oraz różne odmiany jeżyn, które będą 

stanowić dodatkową bazę pokarmową dla zwierząt. Wpłynie to na zróżnicowanie pożywienia oraz 

przyciągnie nowe gatunki ptaków wcześniej niezasiedlających tego terenu. Wszystkie działania 

biologiczne zaproponowane w ramach koncepcji omówione są z odpowiednimi specjalistami 

i nakierowane są na ochronę gatunków rzadkich i chronionych. 



 

 

Ad.2: Projekt Centrum Rehabilitacji Zwierząt będzie podlegał uszczegółowieniom na kolejnych 

etapach projektowych. Informuje się, że na etapie uszczegółowienia projektu projektanci zwrócą 

się o pomoc i przekażą dodatkowe materiały do weryfikacji do Fundacji Mysikrólik - Na Pomoc 

Dzikim Zwierzętom.  

Ad. 3: Jedną z metod ochrony siedlisk przyrodniczych i miejsc bytowania gatunków chronionych 

zalecaną przez GDOŚ, zwłaszcza na obszarach form ochrony jest uporządkowanie ruchu 

turystycznego i oddalenie go od miejsc i gatunków prawnie chronionych. Część terenów ma już 

istniejący układ komunikacyjny i ten układ nie będzie zmieniany. Wprowadzenie ścieżek 

naturalnych, które częściowo są już wydeptane, ureguluje ruch pieszy, zapobiegnie niszczeniu 

innych siedlisk, jak również przyczyni się do zmniejszenia ilości miejsc ogniskowych i nielegalnych 

wysypisk biomasy. Każde działanie koncepcyjne, jak i projektowe konsultowane jest ze 

specjalistami z zakresu ochrony przyrody.  

Zwiększenie bioróżnorodności na terenie inwestycji może odbywać się w różny sposób np. poprzez 

wzbogacenie runa w gatunki charakterystyczne dla poszczególnych siedlisk, usuniecie roślin 

inwazyjnych zagrażających naszej rodzimej florze czy podjęcie działań ochronnych nakierowanych 

na poszczególne gatunki - pozostawienie drzew ekologicznych do naturalnego rozkładu, stworzenie 

bazy pokarmowej dla ptaków lub zawieszenie budek dla ptaków, nietoperzy oraz owadów. 

Każdy dobór roślin został dokładnie przemyślany i zgodnie z wiedzą botaniczną oraz wytycznymi 

GDOŚ dostosowany do odpowiedniego typu siedliska przyrodniczego. Wybrane gatunki roślin 

odpowiednio nasadzone będą się rozsiewać samoistnie uzupełniając runo w gatunki pożądane. Za 

przykład dobrze przeprowadzonej renaturalizacji może tu posłużyć rzeka „Ślepiotka” w Katowicach, 

która w ramach programu Revitalisation of urban river spaces (Rewitalizacja miejskich przestrzeni 

nadrzecznych) została uregulowana i uporządkowana.  

Projekt „Rewitalizacji systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała” finansowany jest w ramach 

działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WSL. Działanie to ma m.in. na celu zwalczanie 

rozprzestrzeniania się i eliminowania obcych gatunków inwazyjnych. Rozwiązania przyrodnicze 

w projekcie są głównie skierowane na usuwanie rdestowca ostrokończystego (Reynoutria japonica) 

i pośredniego (Reynoutria × bohemica), niecierpka drobnokwiatowego (Impatiens parviflora) 

i gruczołowatego (Impatiens glandulifera) oraz nawłoci późnej (Solidago gigantea) i kanadyjskiej 

(Salidago canadensis), jak również na nieliczne gatunki drzew tj. robinia akacjowa (Robinia 

pseudoacacia) czy dąb czerwony (Quercus rubra). Zapobieganie ich rozprzestrzeniania się będzie 

polegało w głównej mierze na usuwaniu samosiejek tych gatunków. Istniejące gatunki roślin będą 



 

usuwane ręcznie razem z bryłą korzeniową lub mechanicznie. Zaleca się wykopywanie młodych 

roślin, najlepiej w fazie siewki lub niskiego podrostu. Nie planuje się zastosowania metody 

chemicznej, która mocno ingeruje w środowisko wodne i glebowe. Drzewostan składający się 

z gatunków obcych będzie stopniowo przebudowywany w kierunku gatunków rodzimych. Działania 

te będą wykonywane przez wiele lat. 

Wszystkie podejmowane działania wpisują się w ochronę bioróżnorodności terenów objętych 

projektem i są zgodne z przepisami prawa polskiego i UE w dziedzinie ochrony środowiska i praw 

pokrewnych. Proponowane rozwiązania są, powszechnie stosowanych w krajach Unii Europejskiej 

oraz w Polsce. Zespół specjalistów z Pracowni Żywokost Waldemar Szendera posiłkuje się 

najnowszymi badaniami, wiedzą i doświadczeniem zdobywanym w różnych projektach 

renaturalizacyjnych. 

Tabela 4 Treść wniosku formalnego od osoby prywatnej 

Nr 
wniosku 

Wnioskodawca/ 
Data pisma 

Treść wniosku/opinii 

3 

Osoba prywatna, 
Bielsko-Biała 

22.06.2018r. 

1. Zastrzeżenia do sposobu przeprowadzenia konsultacji społecznych: 
a) nie prowadzono protokołu w trakcie spotkań z mieszkańcami, nie zanotowano 
uwag mieszkańców (brałam udział w konsultacjach 12.06.2018, z zasięgniętych 
informacji wynika, że 7.06.2018 takie protokoły ze spotkania również nie zostały 
sporządzone); 
b) informacja o konsultacjach społecznych pojawiła się z jednodniowym 
wyprzedzeniem w stosunku do pierwszych zaplanowanych spotkań (zarządzenie 
Prezydenta Miasta Bielska-Białej jest z dnia 4.06.2018, a pierwsze spotkanie z 
mieszkańcami zaplanowano na 5.06.2018); 
c) godziny przeprowadzonych konsultacji uniemożliwiały mieszkańcom udział, tylko 
jedno spotkanie zaplanowano we wczesnych godzinach popołudniowych (od godz. 
14). 

2. Uwagi do koncepcji zagospodarowania „Skarpa przy Bulwarach Straceńskich”, 
wnioskuję o: 
a) zaniechanie stworzenia „ścieżki alpejskiej", na skarpę powinny zostać 
wprowadzone gatunki przystosowane do danego siedliska, których utrzymanie nie 
będzie generowało znacznych kosztów w przyszłości; 
b) pozostawienie rodzimych gatunków w warstwie podszytu i dostosowanie nowych 
nasadzeń do występującej roślinności; 
c) podjęcie działań minimalizujących ryzyko ze strony drzew, których stan techniczny 
oceniono na zły; 
d) zaniechanie lokowania infrastruktury w postaci ścieżek na skarpę, jest to teren o 
zwartym zadrzewieniu, generowanie ruchu ludzi, będzie powodowało dodatkowo 
degenerację drzewostanu i konieczność podejmowania działań, w celu 
minimalizowania potencjalnego ryzyka ze strony drzew; 
e) zainstalowanie tablic informacyjnych w miejscach, gdzie będą miały miejsce 
nasadzenia, powstaną łąki kwietne, ażeby uchronić je przed zadeptywaniem, a 
zarazem edukować osoby korzystające z uroków tego miejsca o prowadzonych 
działaniach mających na celu wzbogacenie bioróżnorodności; 
f) podjęcie akcji informującej mieszkańców sąsiadujących ze skarpą o negatywnym 
wpływie deponowania odpadów zielonych na skarpie, o prowadzonym projekcie 
mającym na celu wzbogacenie bioróżnorodności tego miejsca; 



 

 

g) zinwentaryzowanie miejsc, gdzie składowanie odpadów zielonych jest masowe 
oraz o wprowadzenie monitoringu/patroli straży miejskiej/tablic informacyjnych, co 
ma wpływ na trwałość projektu w przyszłości. 

3. Uwagi do koncepcji zagospodarowania „Ujście rzeki Straconki”, wnioskuję o: 
a) zaniechanie budowy ścieżki rowerowej, ze względu na obecność ścieżki pieszo-
rowerowej po drugiej stronie rzeki Straconki, co jest niepotrzebnym generowaniem 
kosztów w projekcie; wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej wymaga poza tym 
zajęcia szerokiego pasa zieleni i nie będzie możliwości wkomponowania tej 
infrastruktury w istniejący drzewostan; 

b) zaniechanie lokowania miejsc odpoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie 
sędziwych wierzb, jest to działanie mające zminimalizować potencjalne zagrożenie 
ze strony tych drzew; 
c) dostosowanie lokalizacji oraz długości ścieżek pieszych do istniejącego 
drzewostanu oraz zachowanie odpowiedniej odległości od drzew, aby zapobiec 
uszkodzeniom korzeni, dostosowanie technologii budowy ścieżek pieszych do 
istniejącego drzewostanu, tzn. tam gdzie jest możliwość zachowania odpowiedniej 
odległości od drzew — korytowanie, tam gdzie takiej możliwości nie ma — 
technologia nie wymagająca korytowania; 
d) pozostawienie w miarę możliwości rodzimych gatunków w warstwie podszytu i 
dostosowanie nowych nasadzeń do występującej roślinności;  
e) podjęcie działań minimalizujących ryzyko ze strony drzew, których stan techniczny 
oceniono na zły. 

4. Uwagi do koncepcji zagospodarowania „Nadbrzeże rzeki Białej przy ul. Kusia", 
wnioskuję o: 
a) zaniechanie budowy ścieżki rowerowej, ze względu na istniejącą ścieżkę 
rowerową która prowadzi od ul. J. Kusia mostem do ul. Bystrzańskiej, co jest 
niepotrzebnym generowaniem kosztów w projekcie, proponowana w koncepcji 
zagospodarowania ścieżka rowerowa nie jest elementem kontynuacji już istniejącej 
ścieżki rowerowej, wymaga poza tym zajęcia szerokiego pasa zieleni i nie będzie 
możliwości wkomponowania tej infrastruktury w istniejący drzewostan, bez 
uszczerbku dla niego; 
b) zaniechanie usuwania drzew gatunku robinii akacjowej będącej na liście 
gatunków inwazyjnych, szczególnie licznej w tym miejscu, pełni ona ważną funkcję 
krajobrazową i biologiczną w sytuacji malejącej liczby drzew w mieście; 
bezdyskusyjne jest natomiast usuwanie podrostu tego gatunku; 
c) zaniechanie lokowania miejsc odpoczynku w bezpośrednim sąsiedztwie sędziwych 
drzew, jest to działanie mające zminimalizować potencjalne zagrożenie ze strony 
tych drzew; 
d) dostosowanie lokalizacji oraz długości ścieżek pieszych do istniejącego 
drzewostanu oraz zachowanie odpowiedniej odległości od drzew, aby zapobiec 
uszkodzeniom korzeni, dostosowanie technologii budowy ścieżek pieszych do 
istniejącego drzewostanu, tzn. tam gdzie jest możliwość zachowania odpowiedniej 
odległości od drzew — korytowanie, tam gdzie takiej możliwości nie ma — 
technologia nie wymagająca korytowania; 
e) pozostawienie w miarę możliwości rodzimych gatunków w warstwie podszytu i 
dostosowanie nowych nasadzeń do występującej roślinności; 
f) podjęcie działań minimalizujących ryzyko ze strony drzew, których stan techniczny 
oceniono na zły; 
g) w trakcie spotkania, oprócz ww. terenu, nie przedstawiono jakie dokładnie 
działania i w których miejscach będą prowadzone wzdłuż rzeki Białej do granicy z 
Wilkowicami. 

5. Uwagi do koncepcji zagospodarowania Las Komunalny „Centrum Edukacji 
Ekologicznej przy ul. Grotowej 11", wnioskuję o: 
a) powtórne przeanalizowanie koncepcji zagospodarowania tego miejsca, ogród 
wokół budynku stanowi krajobrazowo kontinuum części parkowej Lasu Cygańskiego, 
jest porośnięty starym drzewostanem, przedstawiona koncepcja nie uwzględniała 
stanu obecnego, czyli zadrzewienia z bogatym runem, proponowane formy 
zagospodarowania narzucają kierunek prowadzenia edukacji ekologicznej w tym 
miejscu, w sytuacji, gdy brak jest wyłonionej jednostki prowadzącej ten ośrodek w 
przyszłości; 



 

Ad.1: a) Informujemy, że podczas spotkań z mieszkańcami zgłaszane kwestie były notowane. 

Potwierdzeniem jest odniesienie się do zgłaszanych pytań również w przedmiotowym raporcie 

z konsultacji. 

b) Informacja o spotkaniach została umieszczona na stronie internetowej Urzędu Miasta w dniu 

28.05.2018 roku.  

c) Godziny spotkań zostały tak dobrane, żeby umożliwiły udział mieszkańcom, którzy posiadają 

różnorodne harmonogramy dnia. Nie odnotowano indywidualnych zgłoszeń od mieszkańców, że 

wybrane terminy spotkań uniemożliwiły im udział w konsultacjach.  

Ad.2: a) Proponowana ścieżka alpejska stanowić będzie naturalną ścieżkę z obsadzeniami 

rodzimymi gatunkami roślin charakterystycznymi dla terenów górskich, zwłaszcza rejonu Beskidu 

Śląskiego. Proponowane gatunki do nasadzeń to rośliny bezobsługowe, odporne na nasze warunki 

klimatyczne, naturalnie się rozprzestrzeniające. Wszystkie projektowane nasadzenie zostały 

dobrane tak, aby nie generowały dodatkowych kosztów utrzymaniowych. Będą tworzyć zwarte 

płaty roślinności, które staną się stałą ekspozycją siedliskową. 

b) Projekt nie przewiduje usuwania rodzimych gatunków drzew, krzewów występujących 

w podszycie. Planowane jest przerzedzenie podszytu głównie z samosiejek drzew i runa z gatunków 

obcych. Wszystkie projektowane nasadzenia zostały dobrane tak, aby uzupełnić i wzbogacić 

istniejące siedliska przyrodnicze o gatunki charakterystyczne dla nich. Nie przewiduje się 

wprowadzać gatunków roślin, które zaburzałyby strukturę występujących siedlisk. 

c) Drzewa, których stan techniczny oceniono na zły, zostały wskazane w projekcie. W stosunku do 

nich w dokumentacji projektowej został wprowadzony zapis przeprowadzenia zabiegów 

pielęgnacyjnych. Tylko jedno z zinwentaryzowanych drzew zostało wskazane do wycinki. Jego stan 

zdrowotny nie pozwala na wprowadzenie cięć pielęgnacyjnych. 

b) o zachowanie wartościowego drzewostanu tego miejsca. 

6. Centrum Rehabilitacji Dzikich Zwierząt przy ul. Ochota 24, wnioskuję o 
prowadzenie prac nad koncepcją oraz projektem ośrodka we współpracy z bielsko-
bialskim Ośrodkiem Rehabilitacji Dzikich Zwierząt „Mysikrólik”, ośrodek funkcjonuje 
od lat, są tam leczone dzikie zwierzęta z terenu Bielska-Białej, ma bardzo dobre 
opinie i cieszy się renomą wśród mieszkańców Bielska-Białej i spoza miasta. 

7. Ponadto wnoszę o udostępnienie inwentaryzacji dendrologicznej bądź innego 
opracowania z wykazem drzew i krzewów zakwalifikowanych do usunięcia na 
terenie objętym projektem. 



 

 

d) Projekt nie przewiduje wprowadzenia nowej infrastruktury oraz ścieżek na skarpie. Obecnie na 

skarpie występują wydeptane przedepty piesze. 

e) W projekcie zostały wprowadzone zapisy dotyczące zainstalowania tablic m.in. gatunkowych przy 

wzbogacanych siedliskach, również przy łące kwietnej. Łąki kwietne należy użytkować i regularnie 

kosić. Zalecane jest ich wydeptywanie i ścieranie. Rośliny dzięki temu są pobudzone do wzrostu 

i konkurują miedzy sobą, samoistnie się rozrastając. Należy zaznaczyć, iż główną przyczyna 

wymierania łąk kwietnich w Beskidzie było zaprzestanie wypasania bydła, zwłaszcza owiec. 

Doprowadziło to do zaniku gatunków roślin rodzimych, a stworzyło dogodne warunki do rozwoju 

gatunków obcych przyniesionych przez wiatr, dzikie zwierzęta albo zawleczonych przez człowieka. 

f) Urząd Miasta ma świadomość problemu związanego z deponowaniem śmieci w obrębie skarpy, 

w szczególności w zakresie działek będących w prywatnych rękach. Zostaną zaplanowane 

odpowiednie działania informacyjne i edukacyjne w tym względzie. 

g) Zrealizowany projekt będzie stale monitorowany pod względem rozwoju wprowadzonych 

nasadzeń roślinnych, prowadzone będą również działania pielęgnacyjne. Jakiekolwiek naruszenie 

elementów projektu wpływające na jego stan lub trwałość będzie zgłaszane do odpowiednich służb 

i jednostek. 

Ad.3: a) Ścieżka pieszo-rowerowa w obszarze Ujścia Straconki ma za zadanie powiązać 

rewitalizowany obszar z Parkiem Strzygowskiego.  Z tego względu lokalizowanie tych ciągów 

komunikacyjnych wydaje się być uzasadnione. Dodatkowo zlokalizowanie na tym terenie ścieżki 

pieszo-rowerowej i rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego  zapewni komfort i bezpieczeństwo 

użytkowników tego terenu.  

Tak jak w przypadku wszystkich elementów projektu będą one tak lokalizowane, żeby 

zminimalizować konieczność wycinki dodatkowej liczby drzew, niż to wynika z gospodarki 

drzewostanem prowadzonej na potrzeby ochrony bioróżnorodności. Wstępna ocena lokalizacji 

odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wskazuje na możliwość jej poprowadzenia bez szkody dla 

wartościowego drzewostanu.  

b) Stan zdrowotny wierzb będzie przedmiotem dodatkowej, szczegółowej oceny pod kątem 

zaplanowania działań pielęgnacyjnych tych drzew. Wyniki tej analizy wskażą ostateczną możliwość 

zachowania tych drzew lub ich części. W przypadku stwierdzenia ich złego stanu zdrowotnego, które 

będzie mogło skutkować wyłamaniami grubych konarów, konieczne będzie ich usunięcie dla 



 

zapewnienia odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa obecnych i przyszłych użytkowników tego 

terenu. 

c) Wyłączenie z możliwości użytkowania obszarów będących w zasięgu koron wierzb byłoby 

równoznaczne z brakiem możliwości realizacji projektu na tym obszarze i przywrócenia go dla 

mieszkańców. Wszystkie projektowane ścieżki piesze i pieszo-rowerowe będą dostosowane 

w miarę możliwości do istniejącego drzewostanu. Jeżeli tylko będzie taka technologiczna możliwość 

będą zachowywane maksymalne odległości od istniejących drzew tak żeby minimalizować 

możliwość uszkodzenia systemu korzeniowego. 

d) W projekcie zaplanowane zostało przerzedzenie podszytu głównie z samosiejek drzew i runa 

z gatunków obcych. Nowo wprowadzone nasadzenia zostały dobrane tak aby wzbogacały już 

istniejące siedliska przyrodnicze. 

e) Drzewa, których stan techniczny ocenia się na zły, zostaną wskazane w dalszych etapach projektu. 

W stosunku do nich w dokumentacji projektowej zostaną wprowadzone zapisy dotyczące 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Drzewa, których stan zdrowotny nie pozwala na 

wprowadzenie cięć pielęgnacyjnych, zostaną wskazane do wycinki. 

Ad.4: a) Rowerzyści stanowią stosunkowo dużą grupę użytkowników przestrzeni rekreacyjnych. 

Z tego względu konieczne jest uwzględnienie ich potrzeb w realizowanych projektach. Pominięcie 

infrastruktury rowerowej będzie skutkowało kumulacją ruchu rowerowego i pieszego w obrębie 

ciągów pieszych. Rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego zapewni komfort i bezpieczeństwo 

użytkowników tego terenu. 

Tak jak wspomniano w odpowiedziach na inne pytania – trasowanie nowych ciągów 

komunikacyjnych będzie realizowane w oparciu o wykonaną inwentaryzację dendrologiczną, która 

dostarcza szczegółowych informacji o lokalizacji drzew i ich parametrach.  

b) Projekt „Rewitalizacji systemów nadrzecznych w mieście Bielsko-Biała” finansowany jest 

w ramach działania 5.4 Ochrona różnorodności biologicznej RPOWS. Działanie to ma m.in. na celu 

zwalczanie rozprzestrzeniania się i eliminowania obcych gatunków inwazyjnych. W związku z tym 

nie można zrezygnować z całkowitego usuwania roślin inwazyjnych, w tym robinii akacjowej. 

Gatunek ten został wskazany do wycięcia w przypadku wystąpienia zaburzonej statyki zagrażającej 

zdrowiu i życiu mieszkańców. Nie planuje się wycinania wszystkich drzew robinii. W zamian za 

wycięte drzewa zostanie przeprowadzona kompensacja przyrodnicza – nasadzone będą nowe, 

rodzime gatunki, naturalnie występujących na terenie miasta, które charakteryzują się szerokim 



 

 

spektrum aklimatyzacji. W projekcie proponowane sią duże sadzonki drzew rodzimych, które 

szybko rosnąc uzupełnią warstwę drzewostanu. 

c) Należy wskazać, że nie wszystkie stare drzewa stwarzają zagrożenie dla użytkowników miejsc 

odpoczynku. Wszystko zależy od stanu sanitarnego drzew - jeżeli stan wskazuje na ryzyko wykrotu 

lub obłamania dużych koron to obowiązkiem jednostek zarządzających tym terenem jest 

przeciwdziałanie i zapobieganie dla zapewniania ochrony zdrowia i życia mieszkańcom. 

d) Charakter projektu niejako wymusza ochronę wartości przyrodniczych. Planowana infrastruktura 

jest uzupełnieniem dla istniejących elementów przyrodniczych. Z tego względu jak wielokrotnie już 

podkreślano trasowanie ciągów komunikacyjnych będzie realizowane w oparciu o szczegółowe 

rozpoznanie istniejącego drzewostanu. 

e) W projekcie zaplanowane zostało przerzedzenie podszytu głównie z samosiejek drzew i runa 

z gatunków obcych. Nowo wprowadzone nasadzenia zostały dobrane tak aby wzbogacały istniejące 

siedliska przyrodnicze. 

f) Drzewa, których stan techniczny ocenia się na zły, zostaną wskazane w dalszych etapach projektu. 

W stosunku do nich w dokumentacji projektowej zostaną wprowadzone zapisy dotyczące 

przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych. Drzewa, których stan zdrowotny nie pozwala na 

wprowadzenie cięć pielęgnacyjnych, zostaną wskazane do wycinki. 

g) Na całym odcinku rzeki Białej od CH Gemini do granicy z gminą Wilkowice w ramach działań 

objętych projektem zostaną oczyszczone skarpy rzeki białej z roślinności inwazyjnej. 

Ad.5: a) Celem Centrum Edukacji Ekologicznej jest prowadzenie zajęć ekologicznych. Aby 

urozmaicić lekcje terenowe zostały wprowdzone różne rozwiązania w zagospodarowaniu terenu 

wokół budynku. Proponowane rozwiązania edukacyjne zostały wpasowane w istniejący drzewostan 

tak aby zachować ciągłość krajobrazową z sąsiadującym Cygańskim Lasem. Najwięcej elementów 

edukacyjnych wprowadzono w północno-zachodniej części obszaru, gdzie omawiany teren graniczy 

z zabudową jednorodzinną. Projekt nie zakłada ingerencji w strukturę naturalnych siedlisk 

przyrodniczych. Zostały tu wykorzystane istniejące elementy przyrodnicze – roślinność, drzewostan, 

naturalne zagłębienia terenu oraz ciek wodny. 

b) Projekt uwzględnia zachowanie wartościowego drzewostanu terenu. Ponadto, w dalszych 

etapach projektu wskazane zostaną drzewa kolekcyjne, które należy zachować na terenie. Wycinka 



 

obejmować będzie głównie gatunki sztucznie wprowadzone, których stan zdrowotny mógłby 

zagrażać zdrowiu i życiu odwiedzających. 

Ad.6: Projekt Centrum Rehabilitacji Zwierząt będzie podlegał uszczegółowieniom na kolejnych 

etapach projektowych. Informuje się, że na etapie uszczegółowienia projektu projektanci zwrócą 

się o pomoc i przekażą dodatkowe materiały do weryfikacji do Fundacji Mysikrólik - Na Pomoc 

Dzikim Zwierzętom. 

Ad.7: Projekt gospodarki drzewostanem jest elementem projektu budowlanego i wykonawczego. 

Projekty są w obecnie w trakcie opracowywania i zgodnie z harmonogramem projektu zostaną 

ukończone w listopadzie 2018 r.. Projekt gospodarki drzewostanem zostanie wykonany w oparciu 

o założenia wynikające z ochrony bioróżnorodności. Dodatkowo zostaną usunięte drzewa, które ze 

względu na stan zdrowotny mogą zagrażać bezpieczeństwu przyszłym użytkownikom. 

Nie przewiduje się prowadzenia konsultacji projektu gospodarki drzewostanem. Dostęp do 

dokumentacji można będzie uzyskać na zasadach regulowanych przez obowiązujące prawo. 

7. Podsumowanie 

W ramach objętego niniejszym opracowaniem procesu konsultacji społecznych projektu 

„Rewitalizacji miejskich systemów nadbrzeżnych w mieście Bielsko-Biała”, przeprowadzono łącznie 

trzy spotkania konsultacyjne w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

O planowanych konsultacjach informowano z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez: plakaty 

rozmieszczone w Urzędzie Miasta, liczne artykuły w na stronach internetowych miasta i innych 

zainteresowanych projektem oraz poprzez udzielone wywiady projektantów do lokalnych 

oddziałów gazet, telewizji i radia. 

Konsultacje skierowane były przede wszystkim do mieszkańców zainteresowanych projektem 

i cieszyły się dużym zainteresowaniem społeczeństwa, na co wskazują liczne komentarze pod 

postami na stronach internetowych, znaczna liczba udostępnień (tj. przekazania dalej) artykułów o 

konsultacjach czy wreszcie liczba odsłon witryn internetowych, sięgająca nawet 5500. 

Konsultacje zaowocowały złożeniem 3 wniosków formalnych w formie pisemnej. Wszystkie wnioski 

zostały przeanalizowane, a ich treści i ewentualny sposób uwzględnienia w dalszych etapach 

projektowania zestawiono w rozdziale 6 niniejszego opracowania. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 1  

Listy obecności na konsultacjach 

społecznych 
  



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK 2 

Kopie wniosków indywidualnych 
 



 

 

 


