
REURIS
Rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych

Sierpień 2010

KATOWICE: Rewitalizacja doliny Ślepiotki

W skrócie
W okresie od pa ździernika 
2009 r. do kwietnia 2010 r. 
skompletowana została 
dokumentacja projektowa 
(projekt techniczny), jak 
równie ż odbyły si ę wst ępne 
konsultacje podczas spotka ń 
ze specjalistami i 
mieszka ńcami.  W tym samym 
czasie wykonano opracowania 
studialne planowanego 
zielonego korytarza Ślepiotki. 
Od kwietnia 2010 r. trwaj ą 
prace inwestycyjne. 

Podstawowe informacje o post ępie prac
W grudniu 2009 r. Projekt techniczny i cała dokumentacja
projektowa została skompletowana i zło żona w Urz ędzie Miasta
Katowice.

Styczeń 2010 r. – marzec 2010 r. był okresem przebiegu procedur
przetargowych na wybór wykonawcy prac.

Równolegle odbywały si ę spotkania z lokalnymi interesariuszami –
mieszka ńcami, Lokaln ą Grup ą Wsparcia, studentami i uczniami
pobliskich szkół.

Tematami przewodnimi tych spotka ń były zarówno idea całego
projektu REURIS, jak i przede wszystkim aspekty społeczne,
ekonomiczne, ekologiczne i przestrzenne planowanej inwes tycji na
odcinku pilotowym rzeki Ślepiotki.

W lutym 2010 r. odbyło si ę spotkanie ze specjalistami –
reprezentantami poszczególnych wydziałów UM Katowice ora z
zainteresowanych instytucji miejskich, którego głównym c elem
było przygotowanie zasad przyszłych konsultacji społeczn ych
dotycz ących ostatecznej wizji korytarza Ślepiotki oraz procesu
planowania projektów rewitalizacyjnych.

Spotkanie ze specjalistami – luty 2010, UM Katowice.

W marcu 2010 r. Kierownik Projektu przedstawił ide ę rewitalizacji
Ślepiotki na spotkaniu Śląskiego Zarz ądu Gmin i Powiatów.
W kwietniu 2010 r. Rozpocz ęły si ę prace na odcinku pilotowym
doliny Ślepiotki (powy żej mostu na ul. Gen. Jankego)

Studium dla rzeki Ślepiotki
W pierwszych miesi ącach 2010 r. wykonano opracowanie studialne
dla rzeki Ślepiotki w j ęzyku polskim, ze streszczeniem w j ęzyku
angielskim.
Podstawowe zało żenia zostan ą wykorzystane w opracowaniu
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, co
oznacza ich wł ączenie w powstaj ące regulacje prawne w
Katowicach.

Ten projekt jest wdra żany w ramach Programu CENTRAL EUROPE, współfinansow anego przez ERDF (EFRR).

W celu uzyskania 
dalszych informacji, 
prosimy o kontakt:
Projekt – rewitalizacja miejskich 
przestrzeni nadrzecznych (REURIS)
www.reuris.gig.eu

Rewitalizacja rzeki Ślepiotki:
http://reuris-f.gig.eu/pilot/

Osoby kontaktowe
Kierownik Projektu REURIS:
Leszek Trz ąski
Główny Instytut Górnictwa 
Pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice
www.gig.eu
e-mail: reuris@gig.eu

Sabina Denysenko
Wydział Kształtowania Środowiska/
Urząd Miasta Katowice
ul. Francuska 70, 40-200 Katowice
www.katowice.eu
e-mail: 
sabina.denysenko@katowice.eu

Spotkanie z uczniami V LO – w Katowicach

Spotkanie z lokaln ą 

grup ą wsparcia

Spotkanie z 

mieszka ńcami – luty 

2010, V LO w Katowicach

Poni żej: dyskusja o 

głównych celach 

projektu REURIS
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W dniu 7 kwietnia 2010 r. dokonano ogl ędzin oraz przekazania przez
przedstawiciela Inwestora – Miasta Katowice i przej ęcia przez
Wykonawc ę robót - Zakład Robót In żynieryjnych i PB Gra żyna Stajer
terenu pod budow ę, obejmuj ącego odcinek pilotowy Projektu.

Tablica informacyjna w miejscu 

inwestycji  - ul. Gen. Jankego

Zdjęcia wykonane na terenie inwestycji pilotowej przeds tawiaj ące stan prac w połowie 

sierpnia 2010 r. Powy żej zdjęcia obrazuj ące: umocnienie brzegów Ślepiotki po usuni ęciu 

zdewastowanych płyt betonowych (po lewej) oraz przy gotowywany ci ąg spacerowy 

prowadz ący na dno doliny (po prawej). Poni żej: nowe zej ście ze skarpy poro śniętej lasem 

grądowym od strony osiedla Szenwalda (po lewej) oraz żywa altanka (po prawej).

W okresie od kwietnia do 
sierpnia 2010 r. odbywały 
się spotkania dyskusyjne z 
Lokalnymi Grupami 
Wsparcia (przedstawiciele 
Rad Jednostek 
Pomocniczych nr 6 i 19 oraz 
zainteresowani mieszka ńcy) 
oraz z Konsultantami 
(przedstawiciele jednostek 
naukowych nie bior ących 
udziału w projekcie).
W maju 2010 r. na terenie 
inwestycji pilotowej odbyły 
się zajęcia terenowe ze 
studentami Politechniki 
Śląskiej.

W czerwcu 2010 r. idea 
projektu REURIS i 
inwestycji pilotowej została 
przedstawiona młodzie ży 
szkolnej podczas II 
Festiwalu Nauki w II LO w 
Katowicach (powy żej).

Prace budowlane na terenie 
pilotowym zostały na krótko 
przerwane w czasie 
majowej powodzi. 
Sytuacja powodziowa 
udowodniła słuszno ść 
wyboru miejsca inwestycji 
pilotowej, gdy ż mimo 
znacznego podniesienia 
poziomu wody, Ślepiotka na 
tym obszarze nie wyst ąpiła 
z koryta (zdj ęcie poni żej).

Roboty rozpocz ęto w dniu 15
kwietnia 2010 r., a zako ńczenie r
planowane jest na 30 listopada
2010 r. W dniu 30 sierpnia b ędzie
przeprowadzony cz ęściowy
odbiór prac.
Z uwagi na nowatorski charakter
przedsi ęwzięcia wszystkie prace
prowadzone s ą pod nadzorem
autorskim, w którym bierze
udział konsultant naukowy.

Powyżej: Ogl ędziny miejsca 

budowy przez przedstawicieli 

Inwestora i Wykonawcy

Postęp prac inwestycyjnych


