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Prezydent Miasta Katowice
Marcin Krupa
Rada Miasta Katowice
Szanowny Panie Prezydencie,
Szanowna Rado,
Z niepokojem obserwujemy toczącą się od tygodnia dyskusję poświęconą Systemowi
Informacji Miejskiej [SIM] dla Katowic. Zapoznaliśmy się ze „Wstępną opinią ws. propozycji
projektowych, nośników informacji oraz elementów towarzyszących sim dla Katowic oferowanych
przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe Linia s.c.” i stanowiskiem projektantów ASP
w Katowicach.
Z ubolewaniem dostrzegamy wady przyjętego rozwiązania w zakresie merytorycznym, jak
i formalnym. Jako środowisko twórcze – architektów, projektantów przestrzeni, miast i budynków
zawsze zwracamy uwagę na jakość jako kryterium oceny i wyboru koncepcji projektowych
skierowanych do realizacji. Jest to kryterium nieostre i aby się nim posłużyć wymaga co do zasady
w Prawie zamówień publicznych przeprowadzenia trybu konkursu, gdyż wiąże się ono twórczymi
pracami projektowymi. Stąd również wymagany jest udział w tak przyjętym procesie oceny i wyboru,
osób o odpowiednich kwalifikacjach.
SIM jest istotnym elementem nie tylko przestrzeni miasta, ale także składnikiem polityki przestrzennej.
Art. 37a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [pizp] nadaje uchwale rady miasta
w zakresie informacji wizualnej rangę i moc aktu prawa miejscowego. W tym miejscu ustawa
wspomina o jakości mając na uwadze, że prowadzenie polityki uwzględniać powinno wymagania ładu
przestrzennego, czyli takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz
uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne.
Naszym zdaniem zabrakło otwartej dyskusji, konsultacji i twórczej konkurencji, co doprowadziło do
niekomfortowej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy.
Jako architekci pełniący wiodącą rolę w procesie projektowania budowlanego widzimy konieczność
współpracy interdyscyplinarnej i wartości jakie z niej płyną. Pracujemy na co dzień nie tylko
z inżynierami, ale również z artystami, projektantami informacji wizualnych istotnych dla użytkowania
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otwartych przestrzeni i budynków. Im bardziej złożonych funkcjonalnie i przestrzennie, tym bardziej
wymagających pod względem czytelności i bezpieczeństwa.
Katowice ze swoimi znanymi na cały świat budynkami zasługują na System Informacji Miejskiej
na światowym poziomie. System, który pokaże świadomą politykę przestrzenną, który wpłynie na
zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych
oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich
mogą być wykonane (art. 37a ustawy o pizp), których wciąż brakuje w naszym mieście. System, który
aspirując do systemu metropolitarnego, wybrany zostanie w odpowiednim, przewidzianym do tego
celu w Prawem zamówień publicznych trybie konkursu na twórcze prace projektowe.
Ze swojej strony zawsze służymy pomocą w sprawach łączących nas problematyką przestrzeni
miast i architektury.

Z wyrazami szacunku

Mikołaj Machulik, Architekt IARP|SARP
Prezes SARP O. Katowice

Piotr Średniawa, Architekt IARP
Przewodniczący Rady SLOIA RP

do wiadomości: ASP w Katowicach
kopia a/a
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