
Informacja
dla Komisji Budżetu Miasta Rady Miasta Katowice

w sprawie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w mieście Katowice
w latach 2005 - 2013 i ich wpływ na budżet miasta i towarzyszące wydatki inwestycyjne

oraz dochody miasta.

Informacja na posiedzenie Komisji w dniu 24.07.2014r.

Wobec braku legalnej definicji sklepów wielkopowierzchniowych w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz w prawie budowlanym dla przekazania informacji
o lokalizacji tych sklepów na terenie miasta posłużono się definicją z wikipedii - sklepy
wielkopowierzchniowe to sklepy o dużej powierzchni sprzedające szeroki asortyment towarów
codziennego użytku, charakteryzujące się samoobsługą klientów. Mogą to być: Samy, Supersamy,
Megasamy, Supermarkety, Hipermarkety i Megamarkety.

Wielkość sklepów jest określona wg powierzchni sprzedaży względnie wg powierzchni
użytkowej obejmującej całą powierzchnię obiektu: z powierzchnią sprzedaży, powierzchnią
magazynów, biur, komunikacji i pomieszczeń socjalnych.

Wart. 2 pkt 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zdefiniowano
powierzchnię sprzedaży - należy przez to rozumieć tę część ogólnodostępnej powierzchni obiektu
handlowego stanowiącego całość techniczno - użytkową przeznaczonego do sprzedaży detalicznej,
w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania powierzchni usług, gastronomii
oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się pow. magazynów, biur, komunikacji
i ekspozycji wystawowej itp.).

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
w studium obowiązkowe jest rozmieszczenie obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 400 m2 (obecnie 2000 nr'), a zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 4 w/wym ustawy w planie
miejscowym określa się obowiązkowo granice terenów pod budowę tych obiektów o pow.
sprzedaży 400 m2 (obecnie 2000 rrr').

Tak więc sklepy wielkopowierzchniowe o powierzchni sprzedaży ponad 2000 m? na
terenach, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mogą być
lokalizowane tylko tam, gdzie plan na to pozwala.

Na obszarach, gdzie brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sklepy
wielkopowierzchniowe można lokalizować na podstawie decyzji administracyjnej o warunkach
zabudowy.

Wg informacji uzyskanej w Wydziale Inwestycji tut. Urzędu, Wydział ten nie ponosił
żadnych wydatków związanych z budową obiektów wielkopowierzchniowych.

Natomiast Wydział Podatków i Opłat Lokalnych przekazał informację, że łączna kwota
należnego podatku od nieruchomości za 2014r. za budynki wskazane w wykazie wynosi
4.905.652,00 zł, w tym kwota 995.937,00 zł dotyczy inwestycji w trakcie realizacji. Podatek
od nieruchomości za budynki nieoddane do użytkowania będzie należny dopiero od następnego
roku podatkowego, po roku, w którym nastąpi oddanie do użytkowania. Z uwagi na fakt,
iż w świetle przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012r.,
poz.749 z późno zm.), indywidualne dane objęte są tajemnicą skarbową - wskazano jedynie łączną
kwotę należnego podatku od nieruchomości dla przedmiotowych obiektów handlowych.

W załączonym zestawieniu wykazano obiekty handlowe o powierzchni użytkowej większej
niż 800 rrr', W tej kategorii obiektów mieszczą się najczęściej budowane sklepy sieciowe jak LIDL,
BIEDRONKA, ALOI, NETTO, SIMPLY i inne.
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Katowice, dnia 14.07.2014r.



Lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych w mieście Katowice w latach
2005 - 2013

I Nr decyzji

I ~ o~
Lp. I Adres budowy Przeznaczenie budynków użytkowa Inwestor na

(rn")f--r--------- 4- ~------+_----------------------_+-b-U-d-O-W~ę-l

:__~J~B.~hro~~go -+ pa_w_i_IO_~_t_;_~_d_IO_W_y__ __I---1-7-50--__+S-0-r-a-tl-n-w_e_st_S_P_._z_o_._o.. ~_~~~~ .J

l, 2 li al.Rożdzieńskiego 95 bud. handlowo-biurowy 9304 INTER IKEA CENTRE POLSKA 160/05 I
RAWA

i,~UI.ChorzOWSka 109 zsu basenu na obiekt 2358 NOWE CENTRUM Sp. z 0.0. 489/05--
handlowy ALMI DECOR

--

I 4 ul Bażant' w 2 budynek usługowo- 1727 Piotr Płoskoń 1395/05
~_o ~h-a-n-d-IO-w~y-P-I-O-T-R-I-P-~-W--EŁ-+------~-------- +- _

I 5 I ul.Lotnisko 81 rozbudowa o salon 1777 M&M CARS Piotr Mozdyniewicz 116/06 __-1
samochodowy ~

rozbudowa ihzsduna salon 2770 M.G. CENTRUM Sp. z 0.0. 187/06 j
samoc o owy

6 ul.Jankego 15b

1281 NOMA 2 Sp. z 0.0 411/067 ul.Kościuszki / Północna salon samochodowy AUDI

8 ul.Gen.Le Ronda pawilon handlowy
(działka nr 401/56) BIEDRONKAr'-~----~---~-----------~-----~--------------~---~

! 9 I ul.Bocheńskiego 125

~ aLRoździeńskiego 93

111 I ul.Kochłowicka
i (dz. nr 2/2, 3/2)
i
! 12 ul.Ligocka 103
i

147/07849 Mirand Raszka

rozbudowa salonu sam. Pietrzak Sp. z 0.0. ! 100/07
-j

1160/07 i,

926

budynek wielofunkcyjny KPMAGATA5748

2973 LELLEK Sp. j. 699/08 I
---,

I 835/08 I
l i

salon samochodowy
PORSCHE

pawilon handlowy
LlDL 1550 T.R.Trzaskalik, M.Bobrzyński

l,' 13 ul.Hutnicza 6235 Marek Dzida - Specjalistycznehurtownia kwiatówI dz. 34/6, 34/4, 34/10, 35/6 Gospodarstwo Ogrodnicze
~-+----~--~--~--~------------------~------+-~--------~----------+------- ;
i ul.Słoneczna pawilon handlowy I

, 14 ! dz. 105/1,103/3,104,109/2 LlDL 1868 Nasze Centrum Belg Sp. z 0.0, ,1210/08:
I----jlf-------~---.:...--~--_l_----------------+_---__+_----------------J------!

! 15 I Al.Roździeńskiego salon samochodowy 2270 Barbara, Adam Gazda 1517/08 i:
; dz. nr 29/40

I
1162/08 I

i 16 ul.Dytrycha, Katowice
, dz. nr 504/2

l
bud. handlowo-biurowy 7976 PPHU CAMARO Sp. z 0.0. 589/09 !,

NOWY ROŻDZIEŃ

17 ul.Obroki dz. nr 2/10, 2/11 pawilon handlowy 1788 Leszek Sulej 763/09 I
LlDL I ~

pawilon handlowy 1082 Krzysztof Zając I 922/09 i
ALDI ~ i

pawilo~I~~ndIOWY 1409 LlDL POLSKA SA-- I 1670/091

C I t ... Z d . t---i
budynek handlowo- 1903 entrum nwes YCJII arzą zarua I 248/10 ;

biurowy BIEDRONKA Sp. z 0.0. -----r-----...j
: 21 ul.Bocheńskiego budynek handlowo- 4486 NRC S o o I 327/10 I
1----1----- magaz.-usługowy p. z . . + ~
0-

2_2-+-1U_I_.C_h_o_rz_o,_w_s_k_a_1_0_7__ -+,__ r_oz_b_U_d_o_w_a_s_C_C__ --l-_5_2_6_7_8_~N-o-w-e-C-e-nt-ru-m-s-p-._z_o_.0_. -+ ..8_5_4/_1~~

23 :uLGliwicka 125 pawilon handlowy 879 Rafboi BRW Wolny Sp. z 0.0. i 1053/10 :
I BIEDRONKA I,--i --------------+------,--------I-----+-----------------------l-'-,_o ----,---__o

1,24 'IiAl.Roździeńskiego (dz. nr centrum samochodowe 984 I' 1359/10 i,I Cofora Polska Sp. z 0.0.: i 868/5) BMW ---L-- '
~ ul.Panewnicka/Ludowa paWil~~J'~~~IOWY 2441 Elea Polska Sp. z 0.0. . 11428/10.:

I
l 18 .ul.Ułańska dz. nr 3/9,7
I I
i-- I
: 191 ul.Hierowskiego
: l/Szarych Szeregów1----1
, 20 I ul.Brynowska/Kępowa



26 uLWojciecha (dz. nr budynek usługowo- 1075 ZRB Junior-Adam Janus 1454/10 'I

1980/55) handlowy BIEDRONKAr-~---------------+----~----------~-----+--------------------~------j
budynek handlowo-

biurowy

pawilon handlowy
NETIO

27 uLGliwicka (dz.13/16)

28 ul.Żelazna
(dz.93/1.93/2.9211.94.93/3.107)

933

1034

Yamazaki Mazak Central Europe 9/11 i
o/w Polsce J

.--- ------,-t;~~~iPietrzak BB Sp. j.

uLRolna
29 (dz.146/1;147;148/1;151;1

52;153; 154)
r--+----'------+------------l------l--------.-------- --------.;

pawilon handlowy
LlDL

r----t----------+-----------+------j------------+-------l
budynek handlowy

SUPERSAM

30 uLKolista (dz.3302/55)

31 ul.PSkargi 6

pawilon handlowy
ALDI 977

1718

39780

SLlNVESTv Sp. z 0.0.

383/11 ,
!

LlDL Polska SA

Prime Properties Sp. z o. o. Ii 670/11 i
I l

32 al.Roździeńskiego
(dz. 832/5) salon motocyklowy 846 Arerow Sp. z 0.0.

~
1012/11 I

33 al.Roździeńskiego 214 salon samochodowy 3299
!

1032/11 IAUTOKOPEX

34 Trasa Reńców 30 rozbudowa Auchan
DECATLON 19761

l
I 1049/11Auchan Polska Sp. z 0.0.

ul.Bocheńskiego rozbudowa budynku
35 (dz.69, 71, 72, 7374,75, h dl ł 12614 NRC Sp. z 0.0. 1102/11

81) an owo-us ug.-magaz. I !
r-3-6--+a-I.-'--R-O-Ź-dz-ie-n-·s-k-ie-g-0-2-0-4--+-s-a-lo-n-sa-m-o-c-h-O-d-OWY--~-16-5-7-+--C-o-fo-r-a-p-o-ls-k-a-s-p-.-z-0-.0·-.----11292/1~1

z blacharnią i lakiernią Ir--r---------r-----~--~-+------j------------+---~
Pietrzak B.B. I I

371 ul.Bocheńskiego salon samochodowy 2040 Pietrzak Beata, Pietrzak Bogdan 1424/11!
(dz.2/13, 2/8, 2/7, km. 38) DACIA S J !

r---r---------r----------+------j-p-.-.-----------+----~
I
· 38 1 Maja (dz. 18/11, 19/7, pawilon handlowo-usług. 859/12 li1698 Tadeusz Kozielski19/9,20/5,20/6,24) BIEDRONKAr---+------'----~---------+-----l-------------T_----i

139 Piotrowicka (dz. 94/2) powilon h~n:~~O-USłU9. 1327 ~~~~s:~ek~~z:~s~-~~~~two ! 554/12 !
._--,

i
197/13 i

211/13 I
40 ul.Radockiego pawilon handlowy 1875 JAF Development Sp. z 0.0.

41 uI.Piotrowicka/Zadole pawilon handlowy
SIMPLY 1602 Elea Polska Sp. z 0.0.

42 uL1 maja 31 rozbudowa i zsu hali na 1389 Monik Koł d . . 365/13 I
pawilon handlowy ALDl Oni a o ziej i

43 ul.Oswobodzenia 40 pawilon handlowy 1098 Partner Patpol Sp. z 0.0. 451/13 I
BIEDRONKA 1

bud. handlowo-usługowy 838 BUDART Sp. z 0.0. 607/13 I
BIEDRONKA

r---r----------+----------+------j----------.. !

r-4_5-rU_I_.D_U_d_y_-_G_r_a_cz_a---j1 p_a_w_i_IO_Z_I~_~_n_dl_O_W_y_-+__ 15_6_7_ _+_G-C-.-IN-V-E-S_T_M=NTS'~ t- 928~~._~_1

46 I ul.Bocheńskiego 81-87 ~Udynek handlowo - 2486 NRC Sp. z o. o. \' 941/13 1
i usługowo - magaz ynowy

---------+-- --""..---- -----+--- ...---....--i
47 II ul.Batalionów 6 segmentów; 76 boksów Stowarzyszenie Kupców i 3 !

ChłopskichlWojciecha handlowych 813 GISZOWIAK I 1196/1 l
- targowisko t

pawilon handlowy 1461 LlDL Polska Sp. z o.~--------~~~;~-;
LlDL

pawilon usługowo- 1075 Krzysztof Sklorz ! 542/1~--
handlowy ALDl t

L__Galeria Katowicka 52000 NEINVER . -d;~:~~~~~I
I Wojewodę SI. ,

L-..---L. ----' --..L-:-~...------ .-------- ..-----'--.-------...--...;
W\ceprezydenrMIasta_ KatOWIce

-'.",~~~~'

44 ul.Ossowskiego/Michejdy

48 ul.Gliwicka

49 ul.Dębowa 49

50 ul.3 Maja 30

Katowice, dnia 14.07.2014r.
. Marcin Krupa


