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1 Cel przygotowania raportu oraz zakres jego obejmowania 

Celem opracowania jest dokonanie oceny prowadzonych działań pod kątem ich zgodności z celami 
wyznaczonymi w POŚ, dokonanie oceny oraz inwentaryzacji dodatkowo podjętych działań do dnia 31.12.2013r., 
ocena sposobu i źródeł finansowania przedsięwzięć, wskazanie barier w realizacji prowadzonych dotychczas działań 
oraz sposobów ich minimalizacji. 

Realizując „Politykę ekologiczną państwa”, na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.). W dniu 26 października 2011 r. Rada Miasta 
Katowice przyjęła uchwałę Nr XV/268/11 w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice 
na lata 2010-2013”. 

Przygotowanie obecnego opracowania ma na celu zebranie w jednym dokumencie danych, które będą 
stanowiły podstawę do oceny stanu realizacji celów wynikających z Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 
Miasta Katowice na lata 2010-2013” zwanego dalej POŚ. 

Raport z wykonania Aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013” 
obejmujący lata 2012-2013, zwany dalej RPOŚ, obejmuje analizę wykonania zadań określonych w POŚ. Dokument 
ten prezentuje postępy w realizacji zadań z zakresu ochrony i poprawy stanu środowiska zapisanych w Programie 
oraz wyjaśnia powody zaniechania niektórych działań. Opracowując RPOŚ - dla uzyskania pełniejszego obrazu 
podjętych działań dotyczących ochrony środowiska w latach 2012-2013 - pozyskano dane pochodzące z ankiet 
wypełnionych przez jednostki ujęte w POŚ, sprawozdaniach Prezydenta Miasta Katowice z realizacji zadań oraz 
sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu Miasta Katowice. 

Dodatkowo RPOŚ zawiera analizę osiągnięcia zakładanych celów zamieszczonych w POŚ oraz diagnozę stanu 
środowiska z uwzględnieniem tendencji zmian zachodzących w czasie realizacji POŚ. 

2 Podstawa prawna opracowania 

Konieczność sporządzenia raportu z realizacji programu ochrony środowiska przez organ wykonawczy Miasta 
Katowice wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 
1232, z późn. zm.). 

3 Diagnoza stanu środowiska z uwzględnieniem tendencji zmian zachodzących w czasie 
realizacji POŚ. 

3.1 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 
naturalnych 

3.1.1 Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (Och) 

W mieście Katowice można dostrzec tereny o znacznym stopniu zróżnicowania form użytkowania. Około 
33% obszaru miasta Katowice to m.in. tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny przemysłowe, tereny 
komunikacyjne i transportowe (krajobrazy miejsko-przemysłowe), a blisko67% to lasy 6817, 62 ha, użytki rolne 320, 
19 ha, tereny zielni urządzonej 724, 17 ha (tereny biologicznie czynne).  

Tereny otwarte Katowic stanowią ważny element struktury ekologicznej regionu, zapewniający ciągłość 
przestrzenną terenów biologicznie czynnych oraz natlenianie obszaru. Do elementów struktury przyrodniczej 
o randze regionalnej zalicza się przede wszystkim: duże kompleksy leśne (Lasy Murckowskie i Lasy Panewnickie) 
obejmujące blisko połowę obszaru miasta. Stanowią one ważne w skali regionu biocentra. Ponadto ważnym 
elementem regionalnej struktury przyrodniczej jest kompleks stawów Szopienice-Borki. Pełni on ważną rolę 
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ekologiczną, jako jedyny duży zespół akwenów wodnych w centralnej, silnie zurbanizowanej części Aglomeracji 
Górnośląskiej. W południowo-zachodniej części miasta znajdują się bardzo ważne obszary o charakterze 
łącznikowym pomiędzy kompleksami Lasów Panewnickich i Lasów Murckowskich oraz Lasami Pszczyńskimi. W ich 
skład wchodzi korytarz ekologiczny Mlecznej wraz z dolinami Kaskadnik i Bielawki, Las Gniotek oraz kompleksy 
rolne w Zarzeczu. 

Ponadto należy zauważyć iż na terenie miasta Katowice zlokalizowane są 2 parki wpisane do ewidencji 
zabytkowych parków i ogrodów w Polsce: 

 kościół  i klasztor Ojców Franciszkanów wraz z parkiem z lat 1905-1908,  A/1202/73 19.02.1973, 

 zespół  parku im. Tadeusza Kościuszki ostatecznie ukształtowany w 1922 A/1515/93 26.02.1993. 

Uzupełnieniem wymienionych elementów struktury przyrodniczej są pasma dolin: Kłodnicy, Ślepiotki, 
Kokocińca, Rowu Panewnickiego, Brynicy, Rawy wraz z Potokiem Leśnym, Boliny oraz pozostałych dopływów 
Mlecznej. Przeważnie południkowy i równoleżnikowy przebieg dolin stanowi o możliwości powstania „rusztu” 
ekologicznego, który łącząc wszystkie zasadnicze obszary węzłowe struktury przyrodniczej, umożliwi prawidłowe 
funkcjonowanie mniejszych i niepowiązanych z nim bezpośrednio obszarów o charakterze „wysp” oraz może 
wpływać na poprawę warunków życia mieszkańców miasta [13]. 

Obszary prawnie chronione 

W granicach administracyjnych miasta znajduje się 232 ha obszarów prawnie chronionych. W poniższej tabeli 
zawarto podział obszarów prawnie chronionych wpisanych w teren miasta Katowice. 

Tabela 1. Rodzaje i powierzchnia obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie miasta Katowice 
w 2012 r. 

Obszary prawnie chronione  Powierzchnia [ha] 

Ogółem 232 

Rezerwaty przyrody 127,4 

Użytki ekologiczne 4,2 

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 100,4 

Ochrona prawna realizowana może być w formie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku 
krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, obszaru Natura 2000, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, 
użytku ekologicznego, stanowiska dokumentacyjnego, pomników przyrody i ich otulin oraz stref ochrony ostoi 
roślin, grzybów lub zwierząt objętych ochroną gatunkową. 

Na terenie Katowic ochroną prawną w oparciu o ustawę o ochronie przyrody aktualnie objęte są 4 obszary. 
Należą do nich 2 rezerwaty przyrody ("Las Murckowski", "Ochojec"), zespół przyrodniczo-krajobrazowy ("Źródła 
Kłodnicy"),  oraz użytek ekologiczny ("Płone Bagno"). Ponadto 34 drzewa objęto ochroną jako pomniki przyrody 
ożywionej i 11 obszarów zielonych mających status parków, z których największym jest Katowicki Park Leśny 
(2 parki wpisane są do ewidencji zabytkowych parków i ogrodów w Polsce) [11, 24]. 

Użytkowanie obszarów objętych ochroną prawną dopuszcza się tylko w ograniczonym zakresie umożliwiającym 
zachowanie ich walorów przyrodniczych respektując wprowadzone na tych terenach zakazy i nakazy. 
Zagospodarowanie i użytkowanie ich otoczenia należy kształtować w sposób nienaruszający równowagi 
przyrodniczej. W sąsiedztwie drzew uznanych za pomniki przyrody ożywionej zakazuje się lokalizacji obiektów 
mogących stanowić zagrożenie dla ich zachowania oraz wykonywania powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody, 
a roboty ziemne nie mogą naruszać ich systemu korzeniowego.  

Do obszarów o wysokich walorach krajobrazowych należą: Park im. Tadeusza Kościuszki, Katowicki Park Leśny, 
kompleks stawów „Szopienice-Borki” wraz z przylegającym od południowego zachodu kompleksem rolnym, Stawy 
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na Osiedlu Tysiąclecia, obrzeża i tereny przylegające bezpośrednio do kompleksów Lasów Murckowskich i Lasów 
Panewnickich oraz śródpolne łąki i obszary wodo-błotne, doliny Kłodnicy, Ślepiotki i Mlecznej, dzielnica Zarzecze, 
Park Zadole i kilka mniejszych Oprócz walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeczne stanowią również 
rolę korytarzy migracyjnych bardzo ważną z punktu widzenia przemieszczających się nimi wielu drobnych ptaków, 
ssaków czy płazów. Problem utrudnionych i ograniczonych połączeń między obszarami jest najbardziej widoczny 
w północnej części miasta, gdzie występuje zwarta zabudowa.  

Jednym z elementów ochrony przyrody miasta Katowice jest idea ochrony obszarów w ciągach dolin rzecznych 
oraz innych cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Podstawowe kierunki przeznaczenia tych 
terenów to:  

 tereny rolnicze z przewagą trwałych użytków zielonych, wody,  

 tereny chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody,  

 tereny zieleni, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody.  

Użytkowanie terenów dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim nie koliduje z ich wiodącą 
funkcją, którą jest zachowanie równowagi przyrodniczej, w tym:  

 utrzymanie właściwych proporcji terenów otwartych do zainwestowania oraz ochrona ciągłości 
przestrzennej ekosystemów w skali ponadlokalnej i lokalnej,  

 zachowanie bioróżnorodności, zwłaszcza zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze 
towarzyszących ciekom wodnym, łąk i remiz śródpolnych,  

 ochrona i kształtowanie warunków odtwarzania się zasobów wód podziemnych,  

 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem,  

 zapewnienie właściwego przewietrzania obszarów zurbanizowanych.  

Ponadto, obszary cenne pod względem przyrodniczym dotychczas nie objęte ochroną, powinny być chronione 
przed zainwestowaniem oraz niekorzystnym oddziaływaniem innych czynników związanych z użytkowaniem 
terenu, stanowiących potencjalne zagrożenie dla ich wartości.  

Obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej mogą być natomiast zagospodarowane jako tereny zieleni 
urządzonej, pod warunkiem doboru sposobu zagospodarowania sprzyjającego zachowaniu ich walorów oraz 
wzbogaceniu struktury przyrodniczej. Przy czym należy wykluczać stosowanie gatunków roślin obcego pochodzenia 
i niezgodnych z warunkami siedliskowymi.  

Wszelkie obiekty budowlane powstające na terenach o wysokich walorach krajobrazowych powinny być 
projektowane i sytuowane w sposób niezakłócający walorów krajobrazu. 

 

3.1.1 Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności 
gospodarki (EN) 

Zaopatrzenie w ciepło, wodę, gaz i energię elektryczną 

W tabeli nr 2 przedstawiono zmianę zużycia gazu w mieście Katowice. 

Tabela 2. Zużycie gazu w Katowicach w latach 2010-2013 – sektor komunalny [1] 

Zużycie gazu 
2010 r. 

[tys. m
3
] 

2011 r. 
[tys. m

3
] 

2012 r. 
[tys. m

3
] 

2013 r. 
[tys. m

3
] 

ogółem 40 312,40 38 699,50 39 958,1 bd 

na ogrzewanie mieszkań 17 918,0 17 576,3 20887,6 bd 
Źródło: GUS 
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Na podstawie powyższych danych można stwierdzić, iż zużycie gazu w sektorze komunalnym na przestrzeni lat 
2009-2012 rośnie. Wzrasta również zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań – co ma pozytywne znacznie dla poprawy 
jakości powietrza atmosferycznego.  

 

 

W tabeli nr 3 przedstawiono zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności. 

Tabela 3. Zaopatrzenie w wodę w Katowicach w latach 2010-2013 [1]. 

Zużycie wody na potrzeby 
gospodarki narodowej i ludności  

2010 r. 
[dam

3
/rok] 

2011 r. 
[dam

3
/rok] 

2012 r. 
[dam

3
/rok] 

2013 r. 
[dam

3
/rok] 

ogółem 24 093,3 23 643,9 23050,4 bd 

przemysł 7 852 8 171 7542 bd 

eksploatacja sieci wodociągowej 16 241,3 15 472,9 15508,4 bd 

gospodarstwa domowe 11 492,5 11 298,1 11198,8 bd 
Źródło: GUS 

Jak wynika z powyższych danych, zużycie wody na potrzeby przemysłu w latach 2010-2013 wahało się. W 2011 
r. obserwuje się wzrost zużycia wody na cele przemysłu, natomiast w roku 2012 obserwuje się z kolei spadek 
zużycia. Zmniejszyła się natomiast ilość wody wykorzystywana przez gospodarstwa domowe, co może świadczyć 
o racjonalizacji jej zużycia przez mieszkańców Katowic. 

W tabeli nr 4 przedstawiono zużycie energii cieplnej i elektrycznej.  

Tabela 4. Ciepłownictwo i energia elektryczna w Katowicach w latach 2010-2013 r [1]. 

Sprzedaż energii cieplnej w 
ciągu roku wg celu 

Jednostka 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

ogółem GJ 6 843 968,0 2 678 431,0 3 855 163,0 bd 

budynki mieszkalne GJ 5 843 319,0 1 680 183,0 2 326 708,0 bd 

urzędy i instytucje GJ 1 000 649,0 998 248,0 1 528 455,0 bd 

Energia elektryczna Jednostka 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 

na 1 mieszkańca kW*h 865,4 865,7 822,4 bd 

na 1 odbiorcę (gosp. dom.) kW*h 1 984,7 1 980,9 1 872,5 bd 
Źródło: GUS 

Jak wynika z danych zużycie energii cieplnej w latach 2010-2013 wahała się. W latach 2011-2012 
zaobserwowano gwałtowny spadek zużycia energii cieplnej w budynkach mieszkalnych w stosunku do 2010 
r. Obserwuje się spadek zużycia energii cieplnej w urzędach i instytucjach w lach 2010-2011, natomiast 
w 2012 r. nastąpił wyraźny wzrost zużycia.  

Zużycie energii elektrycznej w analizowanych datach plasuje się na stabilnym poziomie. Obserwuje się niewielki 
spadek zużycia energii elektrycznej w odniesieniu na 1 mieszkańca i na 1 korzystającego/odbiorcę. 

Głównym celem w zakresie zmniejszenia energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki 
miasta Katowice jest racjonalne gospodarowanie wodą, zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności 
gospodarki. 

Jeśli chodzi o racjonalne gospodarowanie wodą zaobserwowano spadek ilości zużycia wody wykorzystywanej 
przez gospodarstwa domowe. 

3.1.2 Racjonalna gospodarka leśna (L) 

Lasy w obrębie Katowic są najważniejszą częścią kompleksu okalającego od południa centrum aglomeracji 
i spełniają funkcje ekologiczne o znaczeniu regionalnym. 
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Na ogólną powierzchnię miasta Katowice wynoszącą 16 464 ha według GUS z 2012 r. grunty leśne zajmują 
powierzchnię 6872,9 ha, w tym lasy 6762,9 ha, co daje lesistość średnią na poziomie 39,9%. Na podstawie danych 
zaprezentowanych w tabeli 5 można stwierdzić iż powierzchnia lasów na terenie miasta Katowice nieznacznie 
wzrosła na przestrzeni czterech ostatnich lat [8]. 

Na podstawie danych dt. podziału powierzchni gruntów leśnych w mieście Katowice na przestrzeni lat 2010-
2013. zauważalny jest wzrost ogólnej powierzchni gruntów leśnych o 0,17 W niewielkim stopniu wzrosła też 
lesistość z 39,80% w roku 2010 do 39,90% w roku 2012, co świadczy o realizowaniu Krajowego Programu 
Zwiększenie Lesistości. 

W tabeli nr 5 przedstawiono powierzchnię gruntów leśnych w latach 20010-2013.  

Tabela 5.  Leśnictwo w mieście Katowice w latach 2010-2013 r [1]. 

Powierzchnia gruntów leśnych 
2010 2011 2012 2013 

[ha] 

ogółem  6 861,10 6 869,10 6 872,9 bd 

grunty leśne publiczne ogółem 6 778,00 6 759,10 6 762,9 bd 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa 6 732,00 6 732,20 6 736,0 bd 

grunty leśne publiczne Skarbu Państwa w 
zarządzie Lasów Państwowych 

6 732,00 6 732,20 6 736,0 bd 

grunty leśne prywatne 83,10 110,00 110,00 bd 

Powierzchnia gruntów nieleśnych 
zalesionych i przeznaczonych do zalesienia 

2010 2011 2012 2013 

Lesistość w % 39,80 39,90 39,90 bd 
Źródło: GUS 

3.1.3 Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z) 

Tereny zieleni to tereny wraz z infrastrukturą techniczną i budynkami funkcjonalnie z nimi związanymi, pokryte 
roślinnością, znajdujące się w granicach wsi o zwartej zabudowie lub miast, pełniące funkcje estetyczne, 
rekreacyjne, zdrowotne lub osłonowe, a w szczególności parki, zieleńce, promenady, bulwary, ogrody botaniczne, 
zoologiczne, jordanowskie i zabytkowe oraz cmentarze, a także zieleń towarzysząca ulicom, placom, zabytkowym 
fortyfikacjom, budynkom, składowiskom, lotniskom oraz obiektom kolejowym i przemysłowym.  

W Katowicach wyodrębnia się tereny zieleni urządzonej oraz nieurządzonej. Przez tereny zieleni urządzonej 
należy rozumieć tereny pokryte roślinnością skomponowaną pod względem funkcjonalnym i plastycznym, 
a w szczególności parki i zieleńce.  

W tabeli nr 6 przedstawiono tereny zieleni miejskiej. 

Tabela 6. Tereny zieleni miejskiej w Katowicach w latach 2010-2013 [1]. 

Tereny zieleni Jednostka 2010 2011 2012 2013 

parki spacerowo - wypoczynkowe 
ha 663,4 663,4 663,4 bd 

szt. 11 11 11 bd 

zieleńce 
ha 49,1 49,1 49,1 bd 

szt. 62 62 62 bd 

zieleń uliczna ha 49,8 49,8 49,8 bd 

tereny zieleni osiedlowej ha 342,6 317,3 317,3 bd 

parki, zieleńce i tereny zieleni ha 1055,1 1029,8 1029,8 bd 
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Tereny zieleni Jednostka 2010 2011 2012 2013 

osiedlowej 

lasy gminne ha 46,0 26,9 26,9 bd 

żywopłoty m 101 334 101 018 101 018 bd 

nasadzenia drzewa szt. 378 378 378 bd 

nasadzenia krzewy szt. 5 779 5 779 5 779 bd 

ubytki drzewa szt. 660 660 660 bd 

ubytki krzewy szt. 5 355 5 355 536 bd 
Źródło: GUS 

Tereny zieleni urządzonej 

W krajobrazie miasta Katowice występują liczne obszary zieleni urządzonej, w tym: parki, ogrody przy willach 
i pałacach, zieleń przy budynkach użyteczności publicznej, ogrody działkowe, zieleń przyuliczna oraz cmentarze. 

Wg struktury użytkowania terenu miasta Katowice w jego granicach znajdują się tereny zieleni urządzonej 
o łącznej powierzchni 724,17 ha, co stanowi 4,4% powierzchni miasta, a w tym: 

 parki i inne tereny zieleni urządzonej – o powierzchni 276,08 ha, 

 usługi rekreacji i rozrywki - stadiony, boiska, baseny, ośrodki jazdy konnej, itp. – o powierzchni 39,87 ha, 

 tereny zieleni w osiedlach mieszkaniowych – o powierzchni 23,54 ha, 

 ogrody działkowe – o powierzchni 251,8 ha, 

 tereny rekreacji indywidualnej – o powierzchni 57,2 ha, 

 cmentarze – o powierzchni 75,68 ha. 

Największą powierzchnie terenów zieleni urządzonej znajdują się w dzielnicy Osiedle Paderewskiego – 
Muchowiec (Katowicki Park Leśny, Dolina Trzech Stawów) i zajmują około 28% powierzchni tej części miasta oraz 
we wschodniej części Brynowa gdzie zajmują około 38% terenu (Katowicki Park Leśny, Park Kościuszki). Odsetek 
kilkunastu procent terenów zieleni urządzonej występuje w dzielnicach Bogucice, Załęże i Wełnowiec – Józefowiec. 
W pozostałych częściach miasta odsetek ten nie przekracza 10%. 

Tereny zieleni urządzonej w mieście Katowice: 

1. Parki (w tym 9 parków miejskich), m. in.: 

 Park Kościuszki – 50,95 ha,  

 Katowicki Park Leśny im. Romana Stachonia – 284,67 ha (w tym 159 ha przypada na lasy) (część 
północna – Dolina Trzech stawów), 

 Park Zadole – 7,76 ha, 

 Park w Murckach – 9,83 ha, 

 Park Wełnowiecki – 4,18 ha, 

 Park Alfreda – 2,2 ha, 

 Park przy ul. Migdałowców, 

 Park Bolina – ośrodek wypoczynkowy – 4,71 ha, 

 Park Karczma Śląska – 3,39 ha, 

 Park Bogucki – 3,78 ha, 

 Park Olimpijczyków – 2,81 ha, 

 Park przyklasztorny przy bazylice św. Ludwika w Panewnikach – 10,55 ha, 

 Las zagospodarowany rekreacyjnie w kwartale ulic: Pszczyńskiej, Górniczego Stanu, Wojciecha 
i Barbórki – 4,43 ha, 

 Park przy ul. Strzelców Bytomskich, 

 Park przy ul. Gliwickiej. 
2. Skwery i zieleńce w liczbie 53 w administracji Zakładu Zieleni Miejskiej o łącznej powierzchni 40,6 ha, m. 

in.: przy ul. Koszalińskiej i Słupskiej, Biskupa Bednorza, Plac gen. Hallera – 2,11 ha, Rów Wełnowiecki – 4,18 
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ha, Skwer „Zakłady cynkowe” – 2,48 ha, Plac Sokolska Łąka, Plac Miast Partnerskich, Plac Hlonda, Plac 
Wolności, Plac Miarki, Plac Andrzeja, Plac Grunwaldzki. W administracji innych podmiotów znajdują się 
tereny zieleni o powierzchni 51,2 ha, 

3. Ogrody działkowe o powierzchni ok. 250 ha, 
4. Zieleń uliczna o łącznej powierzchni 49,8 ha (dane za 2011 rok), 
5. Zieleń osiedlowa o łącznej powierzchni 317,3 ha (dane za 2011 rok), 
6. Inne tereny zieleni urządzonej: 

 Bulwary Rawy, 

 Plac Św. Herberta.  

 

3.1.4 Racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych oraz ochrona struktury 
geologicznej i powierzchni ziemi (ZN) 

Na terenie miasta Katowice występują udokumentowane złoża kopalin węgla kamiennego oraz metanu. 

 
Węgiel kamienny  

Wielkość wydobycia węgla kamiennego na trenie miasta Katowice szacuje się na blisko 116 785 tyś ton. Niemal 
cały teren miasta Katowice (ok. 80%) zajmują obszary górnicze czynnych kopalń węgla kamiennego. W granicach 
miasta znajdują się złoża węgla kamiennego m.in. : Murcki, Staszic, Mysłowice, Wesoła, Wieczorek i Wujek. 

Ogólnie na terenie występuje 15 (istniejących i zlikwidowanych) obszarów górniczych. Powierzchnia tych 
obszarów wynosi około 149,45 km

2
, co stanowi 90,81% powierzchni miasta po uwzględnieniu zlikwidowanego 

obszaru kopalni „Siemianowice”, który wynosił ok. 12 km
2
 oraz obszaru górniczego „Katowice I” zlikwidowanej 

kopalni „Katowice – Kleofas”, który wynosił 13,5 km
2
. Obecnie na terenie miasta istnieje 13 obszarów górniczych 

o łącznej wielkości 123,95 km
2
 co stanowi 75,34% powierzchni miasta [2]. 

Aktualnie na terenie Katowic eksploatację prowadzi następujące kopalnie:  

 KWK Murcki-Staszic, 

 KWK Mysłowice-Wesoła, 

 KWK Wieczorek, 

 KWK Wujek. 

Oprócz wyżej wymienionych, na terenie miasta Katowice prowadzą prace eksploatacyjne dwie kopalnie – 
Kopalnia Halemba-Wirek i Kopalnia Ziemowit. 

 
Złoża objęte prawem własności nieruchomości gruntowej Kopaliny 

Na terenie Katowic znajdują się złoża iłów ceramiki budowlanej i piasku podsadzkowego. Tereny sąsiadujące ze 
złożami iłów ceramiki budowlanej są użytkowane w sposób uniemożliwiający bezkonfliktowe podjęcie wydobycia 
kopaliny. Wyrobiska w złożach „Brynów” i „Karbowa” zostały zasypane gruntami antropogenicznymi. Złoża 
„Karbowa” i „Ligota-Katowice” są w istotnej części zabudowane.  

W związku z wyczerpaniem  zasobów istniejących złóż kopalin pospolitych, a w szczególności iłów ceramiki  
budowlanej istniejących na terenie miasta, zasadne jest zaprzestanie dalszej ich  ochrony i ich wykreślenie z bilansu 
zasobów [24]. Aktualnie prowadzona jest procedura rozliczenia zasobów iłów ceramiki budowlanej złoża 
„Karbowa” zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Krzemienna-Szybowcowa, mająca na celu wykreślenie 
przedmiotowego złoża z bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce. 

 

3.1.5 Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych (GiTP) 

Źródłem zanieczyszczenia gleby może być działalność człowieka związana z działalnością przemysłową, 
turystyką, rozwojem miast z także intensywnym rolnictwem i leśnictwem.  
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Glebę lub ziemię uznaje się za zanieczyszczoną, gdy stężenie co najmniej jednej substancji przekracza wartość 
dopuszczalną, z zastrzeżeniem, iż jeżeli przekroczenie wartości dopuszczalnej stężenia substancji w badanej glebie 
lub ziemi wynika z naturalnie wysokiej jej zawartości w środowisku, uważa się, że przekroczenie dopuszczalnej 
wartości stężeń w glebie lub ziemi nie nastąpiło.  

Zagadnienie standardów jakości gleb i ziemi reguluje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 
2002 r. (Dz. U. Nr 165, poz. 1359). Wartości dopuszczalne stężeń podane są w zależności od sposobu użytkowania 
dla trzech grup gruntów. 

Ocenę stopnia zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi, reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 
9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz.U. z 2002 r., Nr 165, poz. 
1359). W poniższej tabeli przedstawiono dopuszczalne stężenia podane w zależności od sposobu użytkowania dla 
trzech grup gruntów. 

Tabela 7. Grupy gruntów występujących w mieście Katowice [1]. 

Grupa gruntu Charakterystyka 

Grupa A 

nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego ochronie na  podstawie 
przepisów ustawy - Prawo wodne, 

obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie przyrody; jeżeli utrzymanie 
aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub 

środowiska (dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu faktycznego) 

Grupa B 

grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem gruntów pod stawami i gruntów pod 
rowami, grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i 

zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków kopalnych oraz terenów 
komunikacyjnych; 

Grupa C tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny komunikacyjne. 
 

Zanieczyszczenia gleb na terenie miasta Katowice jest spowodowane wieloletnią działalnością górnictwa węgla 
kamiennego i innych gałęzi przemysłu, rozwojem sieci komunikacyjnej oraz intensywną urbanizacja. Do zmian 
właściwości gleb przyczynia się m.in. składowanie odpadów górniczych (np. hałdy). Istotną role odgrywa również 
opad pyłów i gazów przemysłowych oraz spalin motoryzacyjnych. Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi wynikają 
głównie z działalności przemysłu, warsztatów naprawczych i środków komunikacji. Lokalnie są wynikiem 
składowania odpadów pogórniczych i pohutniczych oraz odpadów niebezpiecznych.  

Ocenę skażenia gleb oparto o badania prowadzone na terenie Górnego Śląska, jakie w latach 2007- 2010 
prowadził Państwowy Instytut Geologiczny-Państwowy Instytut Badawczy mieszczący się w Warszawie. Są to 
jedyne kompleksowe badania gleb jakie były prowadzone na terenie Katowic w minionym okresie. Ponieważ brak  
jest bardziej aktualnych pomiarów, a gleby skażone metalami ciężkimi ulegają bardzo powolnym procesom 
samooczyszczania, wyniki tych badań pozwalają na wyciągnięcie ogólnych wniosków co do stopnia skażenia gleb 
oraz ograniczeń w produkcji rolnej, jakie z tego wynikają. 

Wykonano badania i dokonano analizy chemicznej próbek obejmujący m.in. Górny Śląsk, w tym głównie obszar 
Katowic (dzielnice Brynów, Muchowiec, Janów-Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki i Kostuchana), część wschodnią 
Mysłowic i niewielki południowo-zachodni fragment Tychów. 

Z każdego 1 km
2
 pobrano 16 próbek, łącznie pobrano próbki gleb z 1 329 miejsc. W każdym miejscu pobrano 

gleby z głębokości: 0,0-0,3 m i 0,8-1,0 m. Analizy chemiczne wykonano w laboratorium chemicznym Państwowego 
Instytutu Geologicznego- Państwowego Instytutu Badawczego. 

Wyniki badań wykazały, że oprócz naturalnych czynników glebotwórczych na jakość gleb wpływają czynniki 
antropogeniczne, które przyczyniają się do zmian ich właściwości fizykochemicznych i budowy profili. Procesy 
degradacji gleb występują przede wszystkim na terenach obiektów przemysłowych, w miejscach składowania 
odpadów, w dolinach rzecznych, w rejonach urbanizowanych oraz w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. 

Tereny znajdujące się w bazie RSIP zostały zhierarchizowane ze względu na: 

 tereny stwarzające największe zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi,  
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 tereny najbardziej przydatne do pełnienia nowych funkcji gospodarczych, usługowych czy rekreacyjnych. 

Obecnie funkcjonująca baza danych o terenach poprzemysłowych nie jest platformą ogólnodostępną.  

Między innymi w związku z potrzebą jej publicznego udostępnienia, w lutym 2009 r., Uchwałą Zarządu 
Województwa Śląskiego Nr 227/235/III/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. podjęto decyzję, w sprawie zawarcia umowy 
o wspólnym przedsięwzięciu pn. Ogólnodostępna Platforma Informacji: Tereny poprzemysłowe i zdegradowane, 
jako integralna część Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (RSIP) pomiędzy Urzędem Marszałkowskim 
w Katowicach i GIG Katowice. 

Cele główne projektu rozbudowy systemu RSIP (OPI-TPP) to: 

 intensyfikacja procesu przekształcania terenów zdegradowanych, 

 integracja działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 

 poprawa systemu zarządzania środowiskiem w województwie śląskim, 

 powszechny i nieodpłatny dostęp społeczeństwa do informacji o środowisku. 

Cele pośrednie OPI-TPP są następujące: 

 skuteczniejsze Programowanie rozwojem województwa śląskiego zarówno na poziomie regionalnym jak 
i lokalnym, 

 wsparcie działań inwestycyjnych na terenach poprzemysłowych i zdegradowanych (łatwiejsze i szybsze 
przygotowywanie ofert),  

 efektywne wykorzystanie środków finansowych w tym dotacyjnych, 

 wsparcie merytoryczne podczas sporządzania prognoz oddziaływania na środowisko oraz przy 
przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko (SOOS), 

 przyspieszenie postępowań w zakresie uzyskania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację 
przedsięwzięcia, 

 zwiększenie udziału społeczeństwa w procesach konsultacyjnych i podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców województwa. 

W ostatnich latach na terenie miasta Katowice zrealizowano kilka istotnych (z punktu widzenia gospodarczego 
i rekreacyjnego wykorzystania) projektów zagospodarowania terenów poprzemysłowych. Należą do nich m.in.: 

 „Silesia City Center” – Katowice (teren byłej KWK „Kleofas”), 

 Powierzchnie biurowe – Katowice Szopienice, 

 Górnośląski Park Przemysłowy (tereny po dawnej hucie cynku „Silesia” S.A.) 

 „Park Przemysłowy Euro Centrum Katowice” (tereny poprzemysłowe przy ul. Ligockiej 103 – spółka 
z ograniczoną odpowiedzialnością „Euro - Centrum”, na terenie po dawnych zakładach „Wimach”). 

 

Tereny o charakterze poprzemysłowym, powojskowym, pokolejowym zlokalizowane w Katowicach, które 
zostały zgłoszone do wojewódzkiej bazy danych terenów poprzemysłowych prowadzonej przez Śląski Urząd 
Marszałkowski, zajmują blisko 654 ha, co stanowi ok. 4% powierzchni miasta. Dodatkowo w mieście 
zidentyfikowano tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych (np. progi, szczeliny, spękania, leje, 
zapadliska – pojawiają się na powierzchni terenu wskutek prowadzenia eksploatacji płytkich), które obejmują 2200 
ha, tj. 13,4% powierzchni Katowic. Według Lokalnego Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 
następujące rodzaje terenów powinny sukcesywnie podlegać procesom rewitalizacji, uzyskując nowe funkcje 
miejskie [2]: 

 tereny o charakterze poprzemysłowym, powojskowym, pokolejowym, 

 tereny o charakterze ogólno miejskim zainwestowane i zabudowane: centrum miasta, 

 tereny o charakterze ogólno miejskim niezabudowane: tereny zielone, parki i place, kompleksy parkowo 
leśne, rekreacyjno sportowe, 

 tereny o wyraźnie ponadlokalnym charakterze, 
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 tereny dzielnic i osiedli mieszkaniowych. 

Miasto Katowice zgłosiło 30 terenów do wojewódzkiej bazy danych terenów poprzemysłowych. W większości 
obszary te nie są własnością miasta Katowice. W Katowicach wśród terenów przeznaczonych do rewitalizacji 
dominują tereny pogórnicze węgla kamiennego oraz tereny pohutnicze [21]: 

 teren poprzemysłowy po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice (na części terenu ma 
powstać Centrum Kultury), 

 wyrobisko po iłołupkach karbońskich (Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Bytom” – rekultywacja 
w trakcie), 

 teren poprzemysłowy KWK „Katowice Kleofas” i zwałowisko górnictwa węgla kamiennego (Budowa 
centrum handlowo-usługowo-rekreacyjnego Silesia City Center), 

 hałda w Katowicach – Kostuchnie, rejon szybów głównych (KWK Murcki planuje stworzenie parku 
rekreacyjno-sportowego „Południe”), 

 teren poprzemysłowy po dawnej hucie cynku (Zakłady Metalurgiczne „Silesia” S.A. Grupa Impexmetal - 
rekultywacja w trakcie), 

 teren poprzemysłowy zdegradowany działalnością górniczą i hutniczą, Katowice-Szopienice-Borki, 
powierzchnia około 140 ha, prace na etapie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 

 teren poprzemysłowy zdegradowany działalnością górniczą i hutniczą Katowice-Zawodzie, powierzchni 
około 56 ha, prace na etapie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej. 

Jako teren, który powinien zostać przewidziany do rekultywacji należy wymienić również hałdę przy 
ul. Dobrego Urobku w Katowicach Załężu – na podstawie badań z listopada 2008 r. wykonanych przez OBiKŚ 
w Katowicach. Kolejnym terenem, który powinien  być poddany ponownej rekultywacji jest składowisko odpadów 
przy ulicy Leopolda na którym dochodzi do samozapłonu odpadów wcześniej poddanych rekultywacji. 

W Katowicach rewitalizacji wymagały tereny trzech samodzielnych niegdyś kopalń: „Gottwald” („Eminencja”), 
„Kleofas” i „Katowice”, które w wyniku scalania związanego z ich restrukturyzacją, w ostatnich latach swego 
istnienia funkcjonowały wspólnie. 

Jako pierwsza z nich zamknięta została kopalnia „Gottwald”, następnie „Katowice”, a ostatnia „Kleofas”. 
Program rewitalizacji dwóch pierwszych jest już realizowany, nie ma natomiast decyzji co do zagospodarowania 
terenu po trzeciej z nich. Teren po kopalni „Gottwald” („Eminencja”) przeznaczono, w ramach „Programu 
Rewitalizacji Miasta Katowice” (2004), pod budowę centrum handlowo-rozrywkowego Silesia City Center. 
W projekcie udało się zachować dwa pokopalniane budynki, w których mieści się kaplica św. Barbary oraz dyrekcja 
centrum, galeria sztuki i restauracja, oraz wieżę szybu kopalnianego „Jerzy”, która stała się symbolem centrum.  

Na terenie po kopalni „Katowice” od kilku lat trwały prace nad  nową siedzibą Muzeum Śląskiego, której 
integralną częścią mają być zabytkowe budynki kopalniane z przełomu XIX i XX wieku. Na omawiany terenie 
powstają również inwestycje Międzynarodowe Centrum Kongresowe oraz NOSTR. [20, 25, 26, 27]. 

W skład terenów poprzemysłowych, które mają zostać poddane rewitalizacji wg Lokalnego Programu 
Rewitalizacji miasta Katowice na lata 2010-1013 zalicza się [2]: 

 OBSZAR KOLONIA ALFRED, w skład którego wchodzą tereny dawnej kolonii robotniczej, stanowiące część 
jednostki pomocniczej Wełnowiec – Jozefowiec, 

 OBSZAR SZOPIENICE-BORKI, w skład którego wchodzą tereny podlegające skutkom działalności Huty 
Metali Nieżelaznych Szopienice oraz eksploatacji górniczej z XIX wieku, stanowiące część jednostki 
pomocniczej Szopienice – Burowiec, 

 OBSZAR WEŁNOWIEC-JÓZEFOWIEC-ENERGETYKÓW, w skład którego wchodzą tereny stanowiące część 
jednostki pomocniczej Wełnowiec – Jozefowiec, 

 OBSZAR DĄB – BAILDONA, w skład którego wchodzą tereny byłej Huty „Baildon”, stanowiące część 
jednostek pomocniczych: Dąb i Załęże, 

 OBSZAR SZOPIENICE – WOŹNIAKA, w skład którego wchodzą głownie tereny byłej Huty Metali 
Nieżelaznych Szopienice” S.A., w granicach jednostki pomocniczej Szopienice – Burowiec. 
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3.2 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

3.2.1 Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i 
podziemnych (W)  

Zasoby wód powierzchniowych 

Miasto Katowice znajduje się w dorzeczu dwóch największych rzek Polski - zlokalizowane jest między Wisłą 
i Odrą. Pod względem hydrograficznym 80,2% obszaru miasta należy do lewostronnego dorzecza Wisły, z kolei 
19,8% należy do prawostronnego dorzecza Odry. Dorzecze Odry rozciąga się na środkowo-zachodnią część miasta, 
w jego skład wchodzi Kłodnica wraz z dopływami: Ślepotką i Potokiem Kokociniec. Rzeka Kłodnica odwadnia 
Panewniki, Ligotę, Brynów (za wyjątkiem części północnej), Ochojec oraz północną część Piotrowic. Do głównych 
cieków dorzecza Wisły należą: Brynica, Rawa (o nieuregulowanym do końca statusie prawnym), Bolina (Południowa 
I - 2,8 km i Południowa II - 2,4 km )

1
 i Mleczna. Rawa (o nieuregulowanym do końca statusie prawnym) odwadnia 

północną część miasta. Północno-wchodnią część miasta odwadnia Bolina – prawobrzeżny dopływ Czarnej 
Przemszy, natomiast południową Mleczna wraz z Przyrwa (Potok Ławecki) 

2
. W samych granicach miasta znajdują 

się źródła dwóch rzek: Kłodnicy i Ślepotki. Obie rzeki wypływają z utworów karbońskich, a ich profile są wyraźnie 
naznaczone załamaniami pochodzenia pogórniczego [12]. Z uwagi na znaczne zaburzenia pierwotnego 
ukształtowania terenu oraz wysoki stopień zabudowy obszaru dział wodny ma charakter niepewny i linia ta jest 
trudna do wyznaczenia, a na niektórych odcinkach praktycznie niemożliwa [13]. 

Całkowita długość cieków w Katowicach wynosi około 107 km (wg danych z tabeli z RPOŚ 84,7) co stanowi 
474,63 km

2
 powierzchni zlewni na terenie całego miasta , z czego 45 km przypada na zlewnie rzeki Mlecznej, 26 km 

– na zlewnie rzeki Kłodnicy, 20 km – na zlewnie rzeki Rawy (o nieuregulowanym do końca statusie prawnym) i 16 
km – na zlewnie potoku Boliny. Zlewnia rzeki Mlecznej oraz Kłodnicy to teren najbardziej wodonośny, gdyż 
w podłożu występują nieprzepuszczalne, ilaste utwory mioceńskie.  

Spośród rzek przepływających przez miasto kontrolowane hydrologicznie są Brynica, Kłodnica i Mleczna. 
Jednak tylko dla Brynicy wyniki pomiarów można odnieść wprost do odcinka rzeki na wysokości Katowic. W dwóch 
pozostałych przypadkach zamykają one zlewnię znacznie wykraczającą poza obszar miasta. Dla Brynicy średni 
przepływ (SSQ) wyliczony dla wodowskazu Szabelnia (przed ujściem do Przemszy) wynosi 5,8 m

3
/s, natomiast 

najniższy niski przepływ (NNQ) wynosi 2,9 m
3
/s. Najwyższy odnotowany przepływ (41,9 m

3
/s) wystąpił 24 maja 

1983 r. Powyższe dane świadczą o dużej regularności przepływów Brynicy. Wpływa na to w głównej mierze duża 
zdolność retencyjna zbiornika Kozłowa Góra. 

Rzeki płynące przez teren miasta mają na ogół koryta silnie przekształcone antropogenicznie. Przeważnie są to 
koryta całkowicie sztuczne - wyprostowane w stosunku do pierwotnego ich przebiegu, często pogłębione, 
miejscami obetonowane. Ich przebudowa często była wymuszana likwidacją szkód górniczych. Skrajnym 
przykładem antropogenizacji koryta jest Rawa o nieuregulowanym do końca statusie prawnym, która niemal na 
całej długości posiada koryto betonowe, pozbawione praktycznie łączności hydraulicznej z wodami gruntowymi, 
z ograniczonym zasilaniem przez wody powierzchniowe. Ponadto znaczny jej fragment w rejonie Śródmieścia jest 
zakryty.  

                                                      

1

 

 

  Cieki należące do ewidencji Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych 
2
  Ciek należący do ewidencji Śląśkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, w ewidencji nosi nazwę „Potok 

Ławecki” 
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Jakość wód powierzchniowych 

Wody powierzchniowe w Katowicach, tak jak województwie śląskim, ze względu na przemysłowy charakter 
miasta oraz wysoką gęstość zaludnienia, szczególnie wymagają monitoringu umożliwiającego podejmowanie 
działań na rzecz poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniami. Liczne presje wywołane przez 
działalność człowieka na środowisko wodne w połączeniu z deficytem wodnym determinują konieczność 
racjonalnego gospodarowania wodami powierzchniowymi w województwie śląskim [15]. 

W rejonie miasta znajduje się osiem  Jednolitych Części Wód Powierzchniowych. Zaliczyć do nich można: 

 Rawa PLRW20006212689 (o nieuregulowanym do końca statusie prawnym), ' 

 Potok Leśny PLRW20006212684, 

 Bolina PLRW20005212729,  

 Mleczna PLRW20006211889, 

 Pstrążnik PLRW200062118832,  

 Dopływ spod Mąkołowca PLRW200062U884,  

 Kłodnica do Promnej PLRW60006116159),  

 Brynica od zb. Kozłowa Góra do ujścia PLRW2000921269. 

Na podstawie informacji zamieszczonej na stronie internetowej WIOŚ zawartych w Zestawieniu punktów 
monitoringowych na terenie gmin i powiatów województwa śląskiego badanych w 2011 roku zgodnie z Aneksem nr 
1 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na lata 2010-2012 można 
stwierdzić, iż na terenie miasta Katowice nie ma zlokalizowanych punktów Państwowego Monitoringu Środowiska. 
W ramach monitoringu regionalnego przez WIOŚ prowadzone są systematyczne kontrole jakości wód 
powierzchniowych. Na terenie miasta Katowice lub w sąsiedztwie jego granic bada się jakość wód w 6 punktach: 
Brynicy (powyżej ujścia Rawy oraz przed ujściem do Przemszy), Boliny i Rawy tuż przed połączeniem z Brynicą, 
Mlecznej (poniżej Podlesia, przy granicy z Tychami), Przyrwy przed ujściem do Mlecznej oraz Kłodnicy (w Brynowie 
i powyżej ujścia Jamny) [5]. 

Obecny stan sanitarny wód powierzchniowych wyklucza ich gospodarcze wykorzystanie. Doprowadzenie ich do 
poziomu III - IV klasy czystości (możliwość wykorzystania ich do celów przemysłowych i częściowe przywrócenie 
życia biologicznego) wydaje się odległą perspektywą dla większości rzek. Jeszcze trudniejsze będzie doprowadzenie 
ich do II klasy czystości (pełna możliwość wykorzystania wód do celów rekreacyjnych). Konieczne jest zdecydowane 
ograniczenie ładunku zanieczyszczeń wprowadzanego do wód. Jest to warunkowane przede wszystkim 
wdrożeniem skutecznych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków sanitarnych obejmujących całe miasto, 
skuteczne podczyszczanie wód deszczowych oraz znaczące ograniczenie przedostawania się chlorków i siarczanów 
do wód ze zwałowisk skały płonnej oraz osadników wód dołowych. Na aktualny stan jakościowy zasobów wodnych 
w dorzeczu Odry wpływają przede wszystkim zanieczyszczenia odprowadzane ze źródeł punktowych - głównie 
z miejscowości o niedostatecznie uporządkowanej gospodarce wodno-ściekowej [16]. Do największych presji 
i wpływów antropogenicznych na środowisko wodne należą: pobór wód na cele przemysłowe, rolnicze oraz 
eksploatacja sieci wodociągowej, odprowadzanie nieoczyszczanych i niedostatecznie oczyszczanych ścieków 
przemysłowych oraz komunalnych, zanieczyszczenia obszarowe spływające z wodami opadowymi, w tym 
z obszarów rolniczych, zanieczyszczenia pochodzące ze stawów rybnych, składowisk odpadów oraz niedostateczna 
sanitacja obszarów wiejskich i rekreacyjnych [15]. Najbardziej zanieczyszczone rzeki przepływające przez Miasto 
Katowice to: w zlewni Wisły: Brynica od ujścia Szarlejki wraz z dopływami (m.in. Rawa o nieuregulowanym do końca 
statusie prawnym) oraz Przemsza (poza terenem Miasta Katowice), w zlewni Odry: Odra (poza terenem miasta 
Katowice), Kłodnica i jej dopływy. 

Według danych z GUS pobór wód powierzchniowych był w miarę stabilny. Jedynie w roku 2010 pobór wód 
spadł do 20 dam

3
. W 2008 r. pobierano 27 dam

3
, w 2009 i 2011 pobierano 26 dam

3
. 

Zasoby wodne i jakość wód podziemnych 

Znaczące zasoby wód podziemnych, mogące stanowić źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do celów 
pitnych zretencjonowane są w czwartorzędowych piaskach i żwirach wypełniających kopalną dolinę Kłodnicy. 
Zasoby te wydzielone zostały jako Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr 331 Dolina kopalna rzeki górna 
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Kłodnica [22]. Powierzchnia zbiornika GZWP 331 szacowana jest na ok. 70 km
2
, a moduł zasobów dyspozycyjnych 

278-328 m
3
/(dkm

2
). [17].  

Zbiornik GZWP 331 zbudowany jest z piaskowców i żwirów o miąższości od 6,5-72 m. Jest to poziom 
przepływowy na znacznej powierzchni zlokalizowane są słabo przepuszczalne osady gliniaste. Zwierciadło wody ma 
charakter napięty (lokalnie swobodny) i występuje na głębokości od 1,4-31,0 m. Głębokość poziomu wzrasta 
w stronę do kierunku zboczy doliny kopalnej, w której występują dwa poziomy wodonośne o budowie z osadów 
gliniastych. Poziom wodonośny zasilany jest wodami atmosferycznymi bezpośrednio w obszarach odkrytych 
i pośrednio na drodze spływu podziemnego w obrębie jednostki [18]. Zbiornik izolowany jest od utworów karbonu 
nieprzepuszczalną serią ilastych osadów miocenu, co zapobiega jego zdrenowaniu przez kopalnie węgla, natomiast 
od powierzchni jest częściowo izolowany nieciągłym poziomem glin zwałowych. Zasilanie wodami opadowymi ma 
miejsce na wychodniach warstw przepuszczalnych.  Stopień zagrożenia wód zbiornika jest bardzo wysoki – 
w sąsiedztwie dawnej odkrywki złoża piasków podsadzkowych Panewniki (orientacyjnie na południe od Ślepiotki 
i Kłodnicy), a na pozostałym obszarze średni bądź niski – zależnie od miąższości osadów nad warstwa wodonośną 
i obecności w profilu osadów warstw słabo przepuszczalnych. Jakość i zasobność wód zbiornika ulega, w skali 
ponadlokalnej, niekorzystnym zmianom z uwagi na istniejące powierzchniowe ogniska zanieczyszczeń oraz 
drenujący wpływ odwadniania kopalń węgla [22]. 

W opracowaniach hydrogeologicznych wyróżniany jest także karboński GZWP nr 457 Tychy - Siersza (C/2). 
Obejmuje południowo – wschodnią część Katowic, generalnie położoną na południe od strefy uskoku Książęcego. 
Na północ od granicy GZWP nr 457 Tychy – Siersza, karbońskie poziomy wodonośne są mniej zasobne. Wydzielony 
w nich został Użytkowy Poziom Wód Podziemnych (UPWP) C II Mikołów – Sosnowiec. Zasoby wód karbońskich są 
w znacznej części zczerpywane w wyniku odwadniania wyrobisk kopalń węgla kamiennego. Jakość wód jest 
zmienna i pogarsza się – najszybciej w kopalniach likwidowanych, gdzie rezygnuje się z selekcji wód lepszej jakości 
(infiltracyjne). Spływają one do niżej położonych wyrobisk, gdzie mieszają się z zasolonymi wodami reliktowymi. 
Zmiany warunków hydrogeologicznych powodują, że karbońskie poziomy wodonośne tracą rangę poziomów 
użytkowych [22]. 

Spośród 123 istniejących studni, jedynie z pięciu (3 w Kostuchnie i 2 w Podlesiu) pobierano wodę do celów 
pitnych. W południowo – zachodniej części miasta (Kostuchna, Podlesie, Zarzecze, Zaopusta, Kopaniny) 21 studni 
w sytuacjach awaryjnych może zaopatrywać dodatkowych odbiorców [22]. 

Jakość wody w warstwie przypowierzchniowej jest bardzo zróżnicowana. Najczęściej woda zanieczyszczona jest 
azotanami i amoniakiem (pochodzącym z przecieków z przewodów kanalizacyjnych) w stopniu przekraczającym 
stężenia dopuszczalne dla wód pitnych. Głębiej stężenia związków azotu są mniejsze, wzrasta natomiast stężenie 
żelaza i manganu do poziomu ponadnormatywnego dla wód pitnych. Metale te mogą jednak być w prosty sposób 
usunięte [22]. 

W obecnym cyklu planistycznym obowiązującym do 2015r. w obszarze miasta Katowice znajdują się trzy 
Jednolite Części Wód Podziemnych JCWPd 133, JCWPd 134 i JCWPd 141. 

Punkty pomiarowe dla wód podziemnych monitorowane przez WIOŚ są zlokalizowane w: 

 Piotrowicach (studnia na terenie firmy „Kabe”) – punkt 2679/K,  

 Załężu (studnia na terenie firmy „Haller”) – punkt 2686/K,  

 Ligocie (na terenie Szpitala Kolejowego) – punkt 2713/K - badania prowadzone do 2011 r. 

 

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że wody podziemne w badanych punktach 
(zlokalizowanych w Katowicach i w miejscowościach sąsiadujących) mają zróżnicowaną jakość. W 2011 r. w dwóch 
punktach pomiarowych stwierdzono wody o jakości zadowalającej (III klasa) , w jednym punkcie pomiarowym, 
w badanym roku, stwierdzono niezadowalającą jakość (IV klasa). W 2012 r. w dwóch punktach pomiarowych 
zlokalizowanych na terenie miasta Katowice stwierdzono wody o jakości zadowalające - III klasa (Piotrkowice) oraz 
niezadowalającej -  IV klasa (Załęże). 
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Według danych z GUS pobór wód podziemnych w ostatnich latach zmniejszał się. W 2008 r. pobierano aż 
22 dam

3
, w 2009 - 12 dam3 mniej natomiast w 3 ostatnich latach tylko 10 dam

3 
.  

Zaopatrzenie w wodę 

Katowice zaopatrywane są w wodę pitną przez spółkę Katowickie Wodociągi S.A. (dawniej Rejonowe 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.), które pozyskują ją od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa 
Wodociągów. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach jest producentem i hurtowym 
dostawcą wody przeznaczonej do spożycia. Woda jest produkowana na dziewięciu Stacjach Uzdatniania Wody 
i dwóch Zakładach Uzdatniania Wody a następnie transportowana siecią rurociągów magistralnych do sieciowych 
zbiorników wyrównawczych. Woda wychodząca ze zbiorników wyrównawczych dalej jest transportowana 
rurociągami magistralnymi do klientów. Jako jedyne rejonowe przedsiębiorstwo wodociągowe w Polsce w razie 
awarii lub klęski żywiołowej jest w stanie podać wodę na dróg i kraniec Górnego Śląska. Taką możliwość 
elastycznego i szybkiego reagowania stwarza pierścieniowy system ponad 900 km sieci magistralnej o średnicach 
nawet do 1800 mm w powiązaniu z 9 kompleksami sieciowych zbiorników wyrównawczych o pojemności łącznej 
374 tys. m3 [24]. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągowe S.A. przekazuje wodę do przedsiębiorstw lokalnych 
min do spółki Katowickie Wodociągi S.A., które jest usługodawcą w zakresie dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków wyłącznie na terenie miasta Katowice [19]. 

Na podstawie badań fizykochemicznych i biologicznch wody dostarczanej do odbiorców w Katowicach 
zamieszczone w serwisie internetowym spółki Katowickie Wodociągi S.A.  można stwierdzić, iż woda przeznaczona 
do spożycia przez ludzi na terenie miasta Katowice jest bardzo dobrej jakości. Woda czerpana bezpośrednio 
u odbiorców nie przekracza norm jakości wody zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 
2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2010 
r., Nr 72, poz. 466). W obszarze miasta jest 19 ujęć wierconych oraz 133 studni kopanych. Czynne są dwa ujęcia 
o stosunkowo niewielkiej wydajności: w Załężu (zatwierdzone zasoby: 6 m

3
/h) oraz w Piotrowicach (zatwierdzone 

zasoby: 5 m
3
/h). Maksymalna dobowa ilość wody pitnej w Katowicach możliwa do zagospodarowania w czasie 

kryzysu, wynosi: 968 m
3
. Stwarza to możliwość zaopatrzenia w wodę dla 65 000 osób (przy założeniu 15,0 l/osobę), 

lub dla 130 000 osób (przy założeniu 7,5 l/osobę). Ponadto Stacja Uzdatniania Wód dołowych KWK „Wujek” oraz 
KWK „Mysłowice-Wesoła” posiadają możliwości pozyskania wody w czasie kryzysu na poziomie odpowiednio 1000 
m

3
/d i 4000 m

3
/d. 

Według GUS w 2012 roku ogólne zużycie wody w Katowicach wyniosło 23,6 hm3. Na cele przemysłowe zużyto 
7,5 hm3, a na cele gospodarstw domowych 11,2 hm

3
 [8]. 

Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że co roku w mieście Katowice wzrasta długość 
połączeń sieci wodociągowej prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Według 
danych GUS w roku 2012 r. długość czynnej sieci rozdzielczej wyniosła 676,0 km, co pozwoliło objąć zasięgiem 98% 
ogółu ludności [8]. 

Ilość wody zużywanej na potrzeby przemysłu, według danych z GUS, w ostatnich latach wyraźnie się wahała. 
W 2008 r. zużycie wynosiło 8374 dam

3
, w następnych latach poziom zużycia spadł do 8071 dam

3 
w 2009 r. oraz do 

7852 dam
3
  w 2010 r. Natomiast w roku 2011 zużycie wody na  potrzeby przemysłu wzrosło do wartości 8171 dam

3
. 

W stosunku do roku wcześniejszego ilość zużytej wody w 2012 r zmalała do wartości 7542 dam
3
. 

W strukturze materiałowej sieci wodociągowej dominującym materiałem wykorzystywanym w budowie sieci 
wodociągowej jest stal. Stan techniczny sieci wodociągowej i przyłączy na obszarze miasta jest niezadowalający. 
Rejestruje się bardzo wysoką awaryjność sieci, co skutkuje dużymi stratami wody (do 30%). Ponadto powstałe 
uszkodzenia sieci magistralnej są częściowo wynikiem działalności górniczej kopalń. W ostatnich latach 
podejmowane były działania zmierzające do ograniczenia strat wody, które polegają na: wymianie najbardziej 
awaryjnych wodociągów, lokalizowaniu wycieków i ich usuwaniu, stosowaniu sprzętu usprawniającego lokalizacje 
miejsc występowania awarii i uszkodzeń. Nie przewiduje się zasadniczych zmian w systemie zaopatrzenia w wodę. 
Według projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – 
II edycja dla miasta Katowice najważniejszymi zadaniami w dziedzinie zaopatrzenia w wodę są: działania związane 
z ograniczaniem strat wody, co oznacza dalszą rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej, wymiana sieci 
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wodociągowej, w tym w koordynacji z modernizacją sieci kanalizacyjnej, zadania związane z dostosowywaniem 
sieci i obiektów wodno – kanalizacyjnych do warunków związanych z planowaną eksploatacją górniczą. 

Gospodarka ściekowa  

Na terenie miasta znajduje się 473,5 km sieci kanalizacyjnej (2011 r.), w tym kolektory stanowią 40,9 km, sieć 
rozdzielcza – 292,6 km, a przyłącza – 69,3 km co pozwoliło na objęcie 89,5% systemem kanalizacji ludności miasta 
(pozostała część ludności korzystała z przydomowych szamb). W 2012 r. długość sieci kanalizacyjnej w mieście 
wzrosła do 485,8 km. Jednak zaledwie 72,54% mieszkańców Katowic korzystało z oczyszczalni ścieków (pozostała 
część ścieków poprzez nieprawidłową sieć przyłączy, nieszczelną kanalizację przesiąkała do gruntu oraz do Rawy, 
jak również odprowadzana była bezpośrednio od odbiorników). Niestety stan techniczny w zakresie układu 
przestrzennego jak i rodzaju sieci w dużej mierze jest przestarzały i wymaga wymiany. Miasto Katowice wdraża 
działania polegające na poprawie gospodarki ściekowej, między innymi poprzez rozbudowę oczyszczalni, wymianę i 
budowę sieci kanalizacyjnej.  

 W mieśicie Katowice funkcjonują dwa przedsiębiorstwa zajmujące się gospodarką wodno-ściekową. Są to 
Katowickie Wodociągi S.A. oraz Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Miasta Katowice, 
o której utworzeniu zadecydowano podejmując Uchwałę nr LXIV/1540/06 Rady Miasta Katowice z dnia 
04.09.2006 r. Zadaniem Spółki jest zarządzanie majątkiem wodno-ściekowym oraz rozwój infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej poprzez wykonywanie zadań, w tym związanych z pozyskiwaniem i zarządzaniem 
środkami m.in. Funduszu Spójności dla realizacji modernizacji katowickiego systemu wodociągowo-kanalizacyjnego 
[27]. 

Spółka Katowickie Wodociągi S.A. jest jedynym przedsiębiorstwem zajmującym się zbiorowym zaopatrzeniem 
w wodę i odprowadzaniem ścieków z terenu miasta Katowice oraz oczyszcza ścieki z miast Siemianowice Śląskie, 
Czeladź i części miasta Sosnowiec łącznie jest to blisko 80 tys. m3 ścieków na dobę. Wynika to z ukształtowania 
terenu – układu zlewni rzek. Na terenie miasta Katowice pracuje osiem oczyszczalni. Cztery największe: Gigablok, 
Dąbrówka Mała - Centrum, Panewniki i Podlesie oraz dwie mniejsze: Kostuchna, Giszowiec to oczyszczalnie 
mechaniczno-biologiczne. Pozostałe dwie: Dąbrówka Mała i Szopienice to oczyszczalnie mechaniczne. Łączna 
przepustowość eksploatowanych oczyszczalni wynosi ponad 100 tys. m

3
 ścieków na dobę [19]. 

Głównym celem w zakresie ochrony i racjonalnego wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych 
miasta Katowice jest poprawa jakości wód powierzchniowych i ograniczenie zanieczyszczania wód podziemnych. 

Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. realizuje projekt „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice - Etap II. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Projekt powstał na bazie opracowanego na zlecenie 
Miasta Katowice tzw. „Masterplanu” czyli planu uporządkowania gospodarki ściekowej. Na podstawie 
przeprowadzonych inwentaryzacji rozpoznane zostały potrzeby budowy i modernizacji kanalizacji. „Masterplan” 
stanowił podstawę do prac projektowych, decyzji inwestycyjnych i faz przygotowawczych projektu. Projekt 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II”” jest również kontynuacją zakończonego już 
pierwszego etapu projektu pn. „Katowice - oczyszczanie ścieków””. Pierwszy etap, realizowany w latach 2002-2008, 
obejmował modernizację oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie i budowę sieci kanalizacyjnych 

w centrum miasta (plan sieci zrealizowanych w pierwszym etapie). Drugi etap, planowany do realizacji w 

latach 2010-2015, obejmuje budowę sieci kanalizacyjnych w pozostałej części miasta Katowice oraz modernizację 

kolejnych dwóch oczyszczalni ścieków w Panewnikach i Podlesiu (plany sieci do realizacji w drugim etapie). 

Część projektu, która spełniała wymogi konkursu, została w listopadzie 2009 roku zgłoszona do dofinansowania 
z Funduszu Spójności. Formalna i merytoryczna ocena wniosku zakończyła się wynikiem pozytywnym 
i 1 października 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie, pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Katowicką Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną Sp. z o.o. 24 

stycznia 2013 roku Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą wkład finansowy z Funduszu Spójności dla 

projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - etap II”, stanowiącego część programu 
operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”” dla pomocy strukturalnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i Funduszu Spójności. Realizacja projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 

http://www.kiwk.katowice.pl./uploads/mpP0ispa.jpg
http://www.kiwk.katowice.pl./mapy.php
http://www.kiwk.katowice.pl./uploads/decyzja_komisji_europejskiej.pdf
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- Etap II” ma na celu zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków 
komunalnych na terenie miasta Katowice. Zapewni poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez zredukowanie 
ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wraz ze ściekami do wód i ziemi, poprawę jakości wód oraz wpłynie na 
podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej miasta i poprawę jakości zarządzania siecią. Ponadto przyczynia się do 
realizacji założeń KPOŚK. 

Zapobieganie powodziom 

Ponieważ charakter sieci rzecznej oraz stan sanitarny wód sprawiają, że wody płynące nie są i w przyszłości 
prawdopodobnie nie będą wykorzystywane gospodarczo, bardzo istotna jest analiza przepływów o charakterze 
wezbraniowym z uwagi na możliwe zagrożenie powodziowe. 

Zagrożenie powodziowe na terenie miasta jest umiarkowane. W przeszłości zjawiska powodziowe odnotowano 
wzdłuż Rawy oraz Mlecznej. W latach 1995, 1997 i 1998 wystąpiły wezbrania Rawy, które spowodowały zagrożenie 
powodziowe w rejonie ul. Brackiej, Huty Baildon, ul. Bankowej oraz ul. Bogucickiej, skutkujące zalaniem niewielkich 
terenów wzdłuż rzeki. W ostatnich latach stosunkowo często dochodziło do wystąpienia z koryta wód Mlecznej 
i zalewania posesji w rejonie ul. Uniczowskiej. Ponadto w przeszłości notowano lokalne podtopienia wywołane 
ulewnymi deszczami, w związku z niesprawnym systemem kanalizacji deszczowej.  

Charakter wezbrań na rzekach oraz występujących podtopień terenów świadczy o tym, że głównym ich 
źródłem są przechodzące przez rejon Katowic deszcze nawalne o dużym natężeniu opadów. Taki typ opadów 
stanowi największe zagrożenie w małych zlewniach, jakie występują na terenie miasta. Z analizy danych opadowych 
wynika, że maksymalne 1-godzinne sumy opadów jakie towarzyszyły zjawiskom powodziowym w ostatnich 
12 latach nie były szczególnie duże. Najwyższy 1-godzinny opad zanotowano w czerwcu 2002 r. - ok. 35 mm słupa 
wody, czyli wyraźnie poniżej wyliczonego statystycznie prawdopodobieństwa = 1%, które wynosi dla Katowic ok. 50 
mm. Ponieważ najwyższe na Wyżynie Śląskiej sumy opadów 1-godzinnych wielokrotnie przekraczały zanotowane 
w Katowicach wartości, istnieje stosunkowo duże niebezpieczeństwo wystąpienia w przyszłości zalań i podtopień 
w dolinie Rawy oraz w dolinach niektórych innych cieków. 

3.2.2 Ochrona powietrza atmosferycznego (P) 

Stan jakości powietrza  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje 
się oceny jakości powietrza (Dz.U. 2012poz. 914) Miasto Katowice należy do strefy Aglomeracja Górnośląska (kod 
strefy PL2401). 

Uchwałą Nr III/52/15/2010 z dnia 16 czerwca 2010 r. został przyjęty przez Sejmik Województwa Program 
ochrony powietrza (POP) dla stref województwa śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne 
poziomy substancji w powietrzu. Strefa Aglomeracja Górnośląska, w której znajduje się Miasto Katowice 
sklasyfikowana została w zakresie zanieczyszczeń pyłem PM10 oraz benzo(a)pirenem. W wyniku przeprowadzonej 
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach ósmej oceny jakości powietrza w województwie 
śląskim za 2009 r. wyznaczone zostały dodatkowo dwie strefy do opracowania programu ochrony powietrza 
w zakresie ponadnormatywnych stężeń pyłu zawieszonego PM10: gliwicko-mikołowska i częstochowsko-lubliniecka 
[3]. 

Wojewódzki Inspektorat ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) dokonuje oceny poziomów substancji 
w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji, a także klasyfikacji stref dla 
dwóch grup kryteriów – ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin. Na podstawie 
wyników monitoringu strefy dzieli się na [4]:  

 strefy, w których poziom choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony 
o margines tolerancji (strefa C),  

 strefy, w których poziom choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, 
a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji (strefa B),  
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 strefy, w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego (strefa A). 

Dla wszystkich substancji podlegających ocenie, strefy zaliczono do jednej z poniższych klas [4]: 

 klasa A - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie nie przekraczały odpowiednio poziomów 
dopuszczalnych, poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych, 

 klasa B - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne, lecz nie 
przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 

 klasa C - jeżeli stężenia zanieczyszczenia na jej terenie przekraczały poziomy dopuszczalne lub docelowe 
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy ten margines jest określony, 

 klasa D1 - jeżeli stężenia ozonu w powietrzu na jej terenie nie przekraczały poziomu celu 
długoterminowego, 

 klasa D2 - jeżeli stężenia ozonu na jej terenie przekraczały poziom celu długoterminowego. 

Informacje te są zbierane i publikowane jako „Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim” 
i publikowane przez WIOŚ m.in. na stronie internetowej Inspektoratu. Aktualnie w województwie śląskim 
przeprowadzono 11 Rocznych ocen jakości powietrza.. Dodatkowo na stronie WIOŚ prezentowane są bieżące 
informacje dotyczące jakości powietrza łącznie z pomiarami ze stacji całego województwa [5]. 

Jak podaje WIOŚ w „Dziewiątej rocznej ocenie jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej rok 
2010” na terenie strefy Aglomeracji górnośląskiej nie były przekraczane poziomy dopuszczalne takich 
zanieczyszczeń jak: benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ołów, arsen, kadm, nikiel, ozon. 
Klasyfikuje to strefę ze względu na ochronę zdrowia pod względem tych zanieczyszczeń do klasy A. Dla pyłu 
zawieszonego PM10, PM 2,5 i benzo(a)pirenu określono klasę C. Dla ozonu nie odnotowano przekroczeń. Ze 
względu na ochronę roślin stwierdzono brak przekroczeń dopuszczalnych dla tlenku azotu i dwutlenku siarki – klasa 
A. Stwierdzono natomiast przekroczenia poziomu docelowego ozonu wyrażonego jako wskaźnik AOT 40, który na 
stacji tła regionalnego  uśredniony dla kolejnych 5 lat wyniósł 21 023 (μg/m

3
)*h, określając tym samym klasę strefy 

jako klasę D2. Wyniki klasyfikacji stref, w „Dziesiątej rocznej ocenie jakości powietrza w województwie śląskim 
obejmującej rok 2011”, kształtowały się podobnie jak w roku wcześniejszym zarówno ze względu na ochronę roślin 
i zdrowia. Wyjątek stanowił ozon (zarówno ze względu na ochronę zdrowia jak i roślin) oraz dwutlenek azotu (ze 
względu na ochronę zdrowia). Dla ozonu ze względu na ochronę zdrowia określono klasę D2 - stężenie ozonu 
w strefie przekroczyło poziom celu długoterminowego, natomiast ze względu na ochronę roślin dla ozonu 
określono klasę C i D2 czyli przekroczenie poziomu docelowego i celu długoterminowego. Dla dwutlenku azotu  
określono klasę C [4, 5]. Według „Jedenastej rocznej oceny jakości powietrza w województwie śląskim obejmującej 
rok 2012” wyniki klasyfikacji stref dla Aglomeracji górnośląskiej były zbliżone do roku 2011, biorąc pod uwagę 
ochronę roślin oraz zdrowia. Ozon ze względu na ochronę zdrowia został zakwalifikowany również do klasy D2 
(stężenie ozonu w strefie przekroczyło poziom celu długoterminowego), natomiast z uwagi na ochronę roślin dla 
ozonu ustalono klasę C i D2 (przekroczenie poziomu docelowego oraz poziomu celu długoterminowego 
wyrażonego jako AOT 40, który na stacji tła regionalnego uśredniony dla kolejnych 5 lat wyniósł 18 573 (μg/m3)*h). 
Dwutlenek azotu podobnie jak w roku 2011 ze względu na ochronę zdrowia określono jako klasę C [5, 38]. 

W Katowicach pomiary powietrza przeprowadzane są przez WIOŚ na stacjach automatycznych i manualnych 
przy: ul Kossutha 6 i autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa. Pomiar pasywny prowadzony jest na stacji 
przy autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa. Na stacji automatycznej przy autostradzie A4 - ul. 
Górnośląska /Plebiscytowa badania przeprowadzane były dopiero od 2011 r. 

Na podstawie stężeń średniorocznych zanieczyszczeń powietrza mierzonych na stacji manualnej przy ul. 
Kossutha w latach 2010-2012 można stwierdzić, że w Katowicach zanieczyszczenia powietrza stwierdza się 
w zakresie pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5, a także w zakresie benzo(a)pirenu. W zakresie pozostałych 
zaprezentowanych zanieczyszczeń nie stwierdza się przekroczeń [5]. 

Na podstawie średnich wyników pomiarów przeprowadzanych przez WIOŚ na stacji pomiarowej przy 
ul. Kossutha można zaobserwować jedynie przekroczenia w zakresie ozonu i NOx (ze względu na ochronę roślin). 
Inne parametry nie były przekraczane. 
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Na stacji automatycznej przy autostradzie A4 - ul. Górnośląska /Plebiscytowa badania były robione od 2011 r. 
W dwóch prezentowanych latach obserwuje się nie normatywne wartości NOx. W 2011 r. zaobserwowano 
przekroczenie w zakresie dwutlenku azotu, natomiast w 2012 tlenku węgla. Główną przyczyną wystąpienia 
przekroczeń dwutlenku azotu jest emisja ze źródeł liniowych (komunikacyjnych). Natężenie ruchu pojazdów na 
przekroju drogi (Katowice – Al. Górnośląska) wynosi 120 571 pojazdów/dobę [6].  

W Katowicach w 2010 roku dopuszczalne stężenie 24 godzinne PM10 przekroczone zostało 129 razy przy 
normie wynoszącej 35 przekroczeń, przy czym w latach wcześniejszych przekroczenia te były niższe (2008 r. 97 
razy, 2009 - 122). W raporcie WIOŚ o stanie powietrza obejmującym 2011 r. stwierdzono, że przekroczenia 24 
godzinne pyłu PM10 zmniejszyły się o 5% (w stosunku do roku wcześniejszego) wynosząc ok. 123 dni w ciągu 
badanego roku, natomiast w 2012 r. zmniejszyły się o kolejne kilka procent i wyniosły 107 dni. Poniższy wykres 
przedstawia częstość przekraczania dopuszczalnego stężeń 24 godzinnych pyłu zawieszonego PM10 w latach 2010-
2012 na podstawie „Rocznych ocen jakości powietrza w województwie śląskim” publikowanych przez WIOŚ.  

W oparciu o wyniki badań ze stacji automatycznej przy ul. Kossutha można stwierdzić, że największe średnie 
stężenie pyłu PM10 w Katowicach w badanym okresie wyniosło 140 µg/m

3
 w lutym 2012r. natomiast najniższe 

stężenie zanotowano w lipcu 2011r., które wyniosło 28 µg/m
3
 . Zaobserwowano zależność pojawiania się 

największych stężeń w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz od września do grudnia. Taki stan może być 
spowodowany niską emisją, która w tych właśnie miesiącach wykazuje największy wpływ na zanieczyszczenia 
powietrza. Zarówno stężenia miesięczne jak i średnioroczne potwierdzają zły staj jakości powietrza w Katowicach. 

Do 1 stycznia 2010 r. zgodnie z dyrektywą 2008/50/WE obowiązywał poziom docelowy dla stężeń pyłu PM2,5, 
wynoszący 25 µg/m3 dla stężeń średnich rocznych (równy wartości obecnego poziomu dopuszczalnego). Od 
1 stycznia 2010 obowiązuje poziom dopuszczalny dla PM2,5, określany dla tzw. Fazy 1, z terminem osiągnięcia do 
1 stycznia 2015 r. Jest to wartość kryterialna w rocznych ocenach jakości powietrza dla roku 2010 i dla lat 
następnych. Dla pyłu PM2,5 określono margines tolerancji, którego wartość stanowi 20% poziomu dopuszczalnego 
(w dniu 11 czerwca 2008 r.) i który ulega stopniowemu zmniejszaniu od dnia 1 stycznia następnego roku, 
a następnie co 12 miesięcy, o równe roczne udziały procentowe - aż do osiągnięcia 0% w dniu 1 stycznia 2015 r. 
Rozpatrując wyniki pomiarów stężeń pyłu PM2,5 uzyskanych w 2010, 2011 i 2012 roku na stacji pomiarowej 
w Katowicach przy ul. Kossutha 6 stwierdzono, że odnotowana wartość stężeń przekroczyła wartość dopuszczalną 
ustalonej ustaloną dla pyłu PM2,5 na 25 µg/m

3
 [7].  

Główną przyczyną wystąpienia przekroczeń pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie 
zimowym jest emisja z indywidualnego ogrzewania budynków, w okresie letnim bliskość głównej drogi 
z intensywnym ruchem, emisja wtórna zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni odkrytych, np. dróg, chodników, 
boisk oraz niekorzystne warunki meteorologiczne, występujące podczas powolnego rozprzestrzeniania się 
emitowanych lokalnie zanieczyszczeń, w związku z małą prędkością wiatru (poniżej 1,5 m/s) [6]. 

Na podstawie pomiarów pasywnych prowadzonych od 2011 r. przy autostradzie A4 -ul. Górnośląska 
/Plebiscytowa można stwierdzić, ze w zakresie benzenu obserwuje się ponadnormatywne wartości jedynie 
w miesiącach zimowych (w 2011 roku listopad i grudzień, a 2012 roku luty). W pozostałych miesiącach nie 
obserwuje się przekroczeń. Stan ten spowodowany jest prawdopodobnie niskimi temperaturami w miesiącach 
zimowych, sprzyjającym zjawisku inwersji temperaturowej podczas, której dochodzi do kumulacji  wielu 
zanieczyszczeń. Dzięki temu zjawisku pojawia się również problem niskiej emisji. 

Emisja punktowa  

Do grupy największych emitentów zalicza się: 

 Katowicki Holding Węglowy S.A., 

 instalacje na terenie dawnej Huty Baildon (działalność produkcyjna rozdzielona na liczne podmioty 
gospodarcze), 

 Podmioty działające na terenie zlikwidowanej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A., 

 Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A. Grupa Impexmental, 

 Huta Ferrum S.A., 

 Ciepłownie i elektrociepłownie ZEC („Murcki”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Kleofas”), 
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 Elektrociepłownię „Szopienice”, 

 Tauron Ciepło S.A.,  

 Fabryka Maszyn FAMUR S.A.,  

Na podstawie danych z GUS można stwierdzić, iż emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych w 2011 roku była 
większa od roku poprzedniego. W 2012 r. wielkość zanieczyszczeń pyłowych zmalała. Od 2010 r. obserwuje się 
tendencję wzrostową wielkość emitowanych do powietrza zanieczyszczeń gazowych. Jedną z podstawowych 
przyczyn wzrostu wielkości emisji zanieczyszczeń pyłowych lub gazowych do powietrza z zakładów przemysłowych 
jest wzrost produkcji w zakładach przemysłowych spowodowany większym zapotrzebowaniem rynku, 
modernizacja lini technologicznych lub urządzeń, niewielki wpływ mają również zmiany temperatur [8]. 

W Elektrociepłowni Katowice od roku 2000 funkcjonuje system wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu 
z energią cieplną, uwzględniający wymagania dyrektywy IPPC. Dodatkowo emisję zanieczyszczeń pyłowych 
neutralizuje wysokosprawny filtr.  

Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. eksploatują dziesięć instalacji energetycznego spalania paliw, zgrupowane 
w 9-ciu Wydziałach ZEC S.A., tj. osiem Ciepłowni i dwie Elektrociepłownie. Wszystkie instalacje posiadają ważne 
pozwolenia z zakresu ochrony środowiska. Pięć instalacji posiada pozwolenia zintegrowane, a pozostałe pięć 
pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza [9]. 

Emisja powierzchniowa  

Emisja powierzchniowa, czyli tzw. emisja niska, zajmuje wśród źródeł zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10 
pierwsze miejsce. Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i indywidualne paleniska 
domowe. Głównym surowcem energetycznym na Śląsku używanym w ogrzewnictwie jest węgiel, co w znacznym 
stopniu przyczynia się do powstawania niskiej emisji. Problemem jest także fakt, iż urządzenia funkcjonujące 
w ogrzewnictwie indywidualnym często posiadają przestarzałą konstrukcję, bez możliwości regulacji i kontroli ilości 
podawanego paliwa oraz bez kontroli ilości powietrza dostarczanego do procesu spalania. Często spalany jest także 
węgiel niesortymentowany, a także materiały odpadowe, czy odpady komunalne. Analiza obiektów indywidualnych 
wykonana na potrzeby opracowania Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla obiektów indywidualnych na lata 
2009 do 2011 pozwoliła na wyodrębnienie ok. 3 tys. obiektów indywidualnych wymagających modernizacji. Planuje 
się mich modernizację poprzez wymianę starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe w technologii 
bezdymnego spalania węgla – planowane jest zmodernizowanie ok. 140 obiektów, lub modernizację przestarzałych 
systemów grzewczych w kierunku nowoczesnych o wysokiej sprawności z zastosowaniem jako nośnika energii 
elektrycznej, gazu, oleju opałowego, sieci miejskiej lub drewna – ok. 120 obiektów, lub zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii – ok. 40 obiektów w ciągu roku. W wyniku realizacji Programu Ograniczania Niskiej Emisji przewiduje 
się osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń z obiektów, które zostaną 
zmodernizowane (CO2 – o ok. 45%, CO – o ok. 80%, NOx – o ok. 50%, SO2 – o ok. 60%, pył – o ok. 90%, substancje 
organiczne – o ok. 50%). Miasto Katowice od kilku lat prowadzi działania związane z dofinansowaniem do wymiany 
starych, niskosprawnych pieców węglowych, a pieniądze przeznaczone na ten cel pochodzą z budżetu miasta.  

Emisja liniowa  

Źródła liniowe to głównie wszystkie trasy komunikacyjne przebiegające przez miasto włączając w to: drogi 
krajowe, drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. W miastach źródłami liniowymi są arterie, węzły i skrzyżowania 
komunikacyjne, charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu samochodowego, oddziałujące w sposób istotny na 
stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego.  

Katowice stanowią główny węzeł Aglomeracji Górnośląskiej. Przez miasto przebiega droga międzynarodowa 
E40 (autostrada A4), węzeł z autostradą A1 zlokalizowany ok. 20 km od centrum Katowic oraz węzeł z drogą 
krajową nr 1 w odległości ok. 12 km od centrum. Przez centrum przebiega Drogowa Trasa Średnicowa (główna 
arteria drogowa aglomeracji, droga wojewódzka nr 902 klasy ekspresowej).  

Czynnikami niekorzystnie wpływającymi na emisję komunikacyjną są:  

 nadmierny ruch pojazdów i brak płynności ruchu (korki, sygnalizacja świetlna)  
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 znaczna liczba pojazdów osobowych w mieście.  

Sposobami na zmniejszenie uciążliwości transportu drogowego dla środowiska są:  

 modernizacje dróg i ulic,  

 poprawa stanu technicznego samochodów i autobusów komunikacji miejskiej,  

 ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów w centrum miasta na rzecz komunikacji zbiorowej,  

 tworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego,  

 zastosowanie mokrego czyszczenia ulic.  

Emisja napływowa 

W Aglomeracji Górnośląskiej emisja napływowa rozpatrywana była pod kątem źródeł zlokalizowanych 
w sąsiadujących powiatach: gliwickim, mikołowski, tarnogórskim, będzińskim, zawierciańskim, olkuskim, 
chrzanowskim, bieruńskim, pszczyńskim. Źródła znajdujące się w odległości do 30 km od granicy strefy (źródła 
punktowe, liniowe i powierzchniowe z ww. powiatów) tworzą wartość tła regionalnego, natomiast tło całkowite 
stanowi sumę tła regionalnego oraz oddziaływania istotnych źródeł położonych w odległości ponad 30 km od 
granicy strefy. Emisję transgraniczną oszacowano na podstawie danych z baz emisyjnych EMEP, opracowań 
dostępnych na stronie GIOŚ2 oraz danych pomiarowych ze stacji monitoringu tła regionalnego EMEP. 
Przeprowadzona analiza emisji napływowej pozwoliła na określenie wielkości tła na terenie strefy, 
uwzględniającego napływy zanieczyszczeń spoza strefy, które wynosi odpowiednio [10]: 

 dla pyłu PM10 – 19,96 μg/m3, w tym wyróżnić można: 
o wartość tła całkowitego: 16,26 μg/m3 (w tym wartość tła regionalnego: 6,26 μg/m3), 
o wartość tła transgranicznego: 3,7 μg/m3; 

 dla benzo(a)pirenu – 0,24 ng/m3. 

Podkreślić należy fakt, że w przypadku pyłu zawieszonego PM10 już sama wartość tła stanowi ok. 50% 
dopuszczalnego stężenia średniorocznego, a dla benzo(a)pirenu blisko 24% stężenia docelowego.  

 

3.2.3 Gospodarka odpadami (O) 

Dokumentem obowiązującym zakresie gospodarki odpadami w Katowicach jest uchwalony w dniu 24 sierpnia 
2012 roku Plan gospodarki odpadami dla województwa Śląskiego 2014 uwzględniający nowe przepisy wynikające 
głównie z ustawy o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21) oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. z 2013 r., poz. 1399). 

W Planie zawarto przede wszystkim analizę stanu aktualnego dla poszczególnych grup odpadów wraz z opisem 
systemu gospodarowania odpadami, prognozę zmian, cele i wyznaczone kierunki działań, harmonogram realizacji 
tych działań wraz z ich finansowaniem. 

Odpady komunalne, w tym odpady ulegające biodegradacji 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.,poz. 21) definiuje odpady komunalne jako 
odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także 
odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu 
na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.  

Skład morfologiczny (wg KPGO 2014) wytwarzanych odpadów komunalnych jest inny w zależności od liczby 
mieszkańców zamieszkujących dany teren. W dużych miastach (powyżej 50 tys. mieszkańców), w tym 
w Katowicach, największy udział mają odpady kuchenne i ogrodowe (28,9%), papier i tektura (19,1%) oraz 
tworzywa sztuczne (15%) i szkło (10%). Pozostałe odpady komunalne wytwarzane są w znacznie niższych ilościach, 
przy czym najmniej liczna jest frakcja drewna (0,2%). 

Według  szacunkowej ilości odpadów obliczonych w oparciu o wskaźniki  wytwarzania odpadów komunalnych 
z KPGO przyjmuje się, że na terenie miasta Katowice wytworzono w 2011 r. ponad 122 tys. Mg odpadów 
komunalnych, natomiast w roku 2012  ponad 121 tys. Mg, nastąpił więc niewielki spadek o niecały 1%.  
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Z informacji dotyczących odebranych i zebranych odpadów komunalnych, otrzymanych z UM, wynika, że w 2011r. 
odebrano ogółem ponad 135,4 tys. Mg odpadów komunalnych w tym ponad 102,2 tys. Mg niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, a w roku 2012 ponad 149,3 tys. Mg odpadów komunalnych w tym ponad 
101,6 tys. Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. 

Dane dotyczące ilości poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta Katowice 
w 2012 roku wskazują na zwiększającą tendencję ilości odpadów odbieranych w sposób selektywny. Ilość ta w 2012 
roku zwiększyła się o 10,22% w stosunku do ilości z 2011 r. Zwiększenie ilości odpadów zebranych selektywnie 
prawdopodobnie wynika m. in. z faktu, że przedsiębiorcy rzetelniej niż w latach poprzednich przedkładali 
sprawozdania. W roku 2012 wykazano również odpady pochodzące spoza sektora komunalnego, tj. odpady z grupy 
15 (odpady opakowaniowe), 17 (działalności budowlanej) oraz i 19 (odpady z instalacji i urządzeń służących 
zagospodarowaniu odpadów). 

W roku 2012 w strumieniu odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki dominowały zmieszane odpady z betonu, 
gruzu ceglanego, w następnej kolejności najwięcej odpady z czyszczenia ulic i placów. 

Odpady odbierane selektywnie poddano procesom odzysku R3, R13, R14 i R15 - największy udział, oraz 
unieszkodliwienia, głównie w procesie D5 w przypadku wszystkich analizowanych lat. 

 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji (OUB) 

Na odpady komunalne składają się także odpady ulegające biodegradacji, do których wg definicji 
przedstawionej w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r.,poz. 21) należą odpady ulegające 
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu, przy udziale mikroorganizmów. KPGO 2014 zalicza do tej kategorii 
odpadów następujące frakcje: 

 papier i tekturę, 

 odzież i tekstylia z materiałów naturalnych (50%), 

 odpady z terenów zielonych, 

 odpady kuchenne i ogrodowe, 

 drewno (50%), 

 odpady wielomateriałowe (40%), 

 frakcję drobną <10 mm (30%). 

W nawiasach podano procent, w jakim dany rodzaj odpadów ulega biodegradacji. Przyjmuje się, że pozostałe 
odpady są biodegradowalne w 100% (wg KPGO 2014). 

Należy zaznaczyć, iż zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.  
z 2013 r., poz. 1399) gminy zobowiązane są ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania: 

 do 16 lipca 2013r. - do  nie więcej niż 50% wagowo, 

 do 16 lipca 2020r. - do maksymalnie 35% wagowo, 
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania 

w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku.  

Poniższa tabela przedstawia rzeczywiste ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych 
z terenu Katowic oraz poddanych odzyskowi w 2011 i 2012 roku.  
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Tabela 8. Masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji odebranych z terenu miasta Katowice oraz poddanych 
odzyskowi w latach 2011-2012 roku na podstawie danych z UM Katowice sporządzonych w oparciu o sprawozdania 
przedsiębiorców [1]. 

Lp. Kody odpadów Nazwa odpadu 

Masa odpadów odebranych  
[Mg] 

Rok 2011 Rok 2012 

1 15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 0 1036,2 

2 15 01 03 Opakowania z drewna 0 58,2 

3 20 01 01 Papier i tektura 2 751,39 2682,2 

4 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 0 15,9 

5 Ex 20 01 10 Odzież 0 88,4 

6 20 01 25 Oleje i tłuszcze jadalne 12,86 12,2 

7 20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 2 010,73 1498,4 

8 20 03 02 Odpady z targowisk 36,30 10,2 

Razem 4 811,28 5 401,7 

Z danych przedstawionych w tabeli wynika, że na terenie miasta Katowice  wytworzono w 2011 r. 4,8 tys. Mg 
odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych, natomiast w roku 2012 ponad 5 tys. Mg, 
nastąpił więc niewielki wzrost o 15,4%.  

Wśród odpadów ulegających biodegradacji w strumieniu odpadów komunalnych największą ilość odpadów 
stanowiły papier i tektura. Najmniejsze ilości odpadów zebranych oraz odebranych stanowiły odpady olejów 
i tłuszczy jadalnych. 

Ponadto, zgodnie z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi w 2012 rok na terenie miasta Katowice, nie przekazano do składowania na składowisku odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji  Tym samym osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 1,12%. 

Odpady powstające w sektorze gospodarczym 

Odpady przemysłowe, powstające w sektorze gospodarczym, stanowią dominujący strumień odpadów 
wytwarzanych w województwie śląskim, co wynika z wysokiego stopnia uprzemysłowienia tego regionu. Odpady te 
wytwarzane są w skali masowej w dużych zakładach (kopalnie, huty, elektrownie, koksownie, zakłady branży 
metalowej), lecz znacząca w ogólnym bilansie ilość odpadów przemysłowych powstaje również w sektorze średnich 
i małych przedsiębiorstw, których ilość stale rośnie w związku z powstawaniem nowych inwestycji oraz wdrażaniem 
nowych technologii.   

 
Odpady niebezpieczne 

Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach odpowiedzialność za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, 
zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych, odpowiadają firmy odbierające odpady z terenu miasta. 
Natomiast za odpady, wytworzone w wyniku działalności gospodarczej, odpowiedzialność ponoszą wytwórcy.  

System gospodarki odpadami 

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399), która wprowadza szereg zmian w istniejącym systemie 
gospodarki odpadami w mieście. Zgodnie z tą ustawą nowy system gospodarki odpadami komunalnymi powinien 
zacząć funkcjonować nie później niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.  

Większość szczegółowych zasad dotyczących utrzymania czystości i porządku w mieście określona została przez 
Radę Miasta Katowice w nowym regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie. Regulamin ten musi być 
zgodny z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami, a także z uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie jego 
wykonania, będącą aktem prawa miejscowego.  
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Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami, wszystkie wytworzone zmieszane odpady 
komunalne w granicach jednego regionu muszą być również odpowiednio przetworzone i zagospodarowane w tym 
regionie. Natomiast odpady zebrane selektywnie mogą być przetwarzane i zagospodarowywane poza granicami 
regionu, w którym zostały selektywnie zebrane.  

Wprowadzenie zaproponowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w regionach przyczyni się do 
uzyskania niezbędnych poziomów odzysku i recyklingu frakcji odpadów komunalnych, do czego obliguje 
znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2013 
r., poz. 1399) oraz znaczącego ograniczenia składowania odpadów, w tym również składowania odpadów 
ulegających biodegradacji.  

Nowy system opiera się na hierarchii postępowania z odpadami określonej w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. z 20103r poz. 21), zgodnie z którą zmieszane odpady komunalne (po uwzględnieniu 
selektywnej zbiórki u źródła) powinny trafiać do przetworzenia do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK) - termicznego lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W przypadku 
instalacji MBP, strumień odpadów w pierwszej kolejności kierowany jest do części mechanicznej (gdzie następuje 
np. sortowanie, przesiewanie, separacja, rozdrabnianie). W drugiej kolejności następuje biologiczne przetwarzanie 
odpadów wydzielonych w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów, które odbywa się w 
części biologicznej instalacji MBP.  

Zgodnie z założeniami nowego systemu gospodarowania odpadami, regionalne i zastępcze składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne nie będą mogły przyjmować zmieszanych odpadów komunalnych (20 
03 01). Na tego rodzaju składowiska odpadów kierowane będą odpady z procesu mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
powstających w instalacjach MBP, a także pozostałe odpady inne niż niebezpieczne i obojętne (z wyłączeniem 
zmieszanych odpadów komunalnych).  

W instalacjach regionalnych i zastępczych do przetwarzania odpadów zielonych i innych odpadów ulegających 
biodegradacji zbieranych selektywnie (kompostowniach), będą przetwarzane już tylko selektywnie zebrane odpady 
zielone i inne bioodpady. W wyniku procesów biologicznych w instalacjach tych wytwarzany będzie produktu 
końcowy o właściwościach nawozowych, czyli kompost.  

Założenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz kryteria określone dla regionalnych 
instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (w szczególności dotyczące rodzajów przyjmowanych 
i przetwarzanych lub unieszkodliwianych odpadów) w sposób pośredni wskazują na konieczność uzyskania nowych 
bądź dostosowania posiadanych decyzji administracyjnych regulujących stan formalno-prawny w zakresie 
gospodarki odpadami, tak aby istniejące i planowane instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych mogły 
pełnić funkcję instalacji regionalnych i zastępczych.  

Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 

Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 określa cztery regiony gospodarki odpadami:  

 Region I;  

 Region II; 

 Region III;  

 Region IV. 

 Miasto Katowice należy do Regionu II. 

Na terenie miasta Katowice istnieją następujące instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych: 

Mechaniczno-biologiczne  przetwarzanie odpadów: 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Obroki 140, adres instalacji: ul. Milowicka 
7a, 40-833 Katowice, status instalacji- regionalna, wydajność instalacji część mechaniczna: 72 000 Mg/rok, 
część biologiczna 30 951 Mg/rok. 

Sortownie odpadów 

 Sortownia odpadów komunalnych selektywnie zebranych, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. o. ul. Obroki 140, adres instalacji: ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice, wydajność 
instalacji 1 675 Mg/rok (na 1 zmianę). 
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 Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych wraz z produkcją RDF, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Obroki 140, adres instalacji: ul. Milowicka 7a, 40-
833 Katowice, wydajność instalacji 65 000 Mg/rok (na 1 zmianę), status instalacji- zastępcza. 

Kompostownie odpadów komunalnych 

 Kompostowanie w pryzmach, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Obroki 140, 
adres instalacji: ul. Milowicka 7a, 40-833 Katowice, wydajność instalacji 15 000 Mg/rok (200201- 10 000), 
status instalacji- zastępcza. 

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

 Składowisko odpadów komunalnych w Katowicach, ul. Żwirowa, zarządzający: Zakład Utylizacji Odpadów, 
ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice." 

 

Zauważalną potrzebą na dzień dzisiejszy w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych w mieście Katowice 
jest budowa instalacji do termicznego przetwarzania odpadów. 

 

3.2.4 Oddziaływanie hałasu (H) 

W 2011 roku uchwałą rady miasta Katowice przyjęty został Program ochrony środowiska przed hałasem dla 
miasta Katowice, który w sposób szczegółowy opisuje klimat akustyczny miasta. Zagadnienie hałasu w niniejszym 
opracowaniu Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Katowice, w stopniu ogólnym jest odniesione 
do POSPH, przy uwzględnieniu aktualnych danych dotyczących stanu środowiska. 

 Główne źródła hałasu w Katowicach 

 Hałas komunikacyjny: 
o Hałas drogowy, 
o Hałas kolejowy, 
o Hałas tramwajowy, 

 Hałas lotniczy (Lotnisko Katowice – Muchowiec) 

 Hałas przemysłowy. 

W POŚPH została przyjęta określona metodyka klasyfikacji poziomów dźwięku przekraczających wartości 
dopuszczalne w granicach: 

 >10 dB - Podjęcie akcji w pierwszej kolejności 

 5 dB <()< 10 dB - Istnieje pewien czas do podjęcia akcji, podczas którego powinny być skoordynowane 
działania naprawcze 

 <5 dB - Nie jest uzasadnione podjęcie nadzwyczajnych działań 

Hałas komunikacyjny 

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem z dnia 1 października 2012 r. w najbliższych latach celem jest 
redukcja hałasu do poziomów nie przekraczających wartości wskaźników hałasu określonych w rozporządzeniu. 

Na hałas wyrażany wskaźnikiem LDWN przekraczający 70 dB narażonych jest ponad 22 tysiące mieszkańców 
Miasta. Z analizowanych danych wynika, że największa liczba mieszkańców miasta zamieszkująca obszary 
o wartościach hałasu przekraczających wartości dopuszczalne zlokalizowana jest w dzielnicach śródmiejskich oraz 
północnych i wschodnich. Dzielnice południowe, na których występują przekroczenia poziomów hałasu zasiedla 
zdecydowanie najmniejsza liczba osób.  

Na sieć dróg publicznych na terenie miasta Katowice składają się [21]: 

 drogi krajowe o łącznej długości 44,3 km, a w tym: 

 drogowa trasa średnicowa o długości ok. 6,45 km, 

 drogi powiatowe, gminne, osiedlowe i inne o łącznej długości 895,5 km 
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Istotnym problemem w Katowicach jest brak czytelnego układu na osi północ-południe. Istniejące połączenia 
przebiegają przez tereny gęsto zamieszkałe i nie posiadają alternatywy [13]. Najtrudniejsze warunki ruchu 
drogowego w Katowicach panują w godzinach szczytu na drogach wlotowych do Katowic oraz na skrzyżowaniach 
ulic – głównie w rejonie śródmieścia [21]. W przekroju całego miasta największy ruch drogowy generowany jest 
przez samochody osobowe i jest rzędu 75-95% spośród wszystkich samochodów tworzących ruch drogowy 
w mieście [13]. 
W POSPH dokonano charakterystyki głównych źródeł hałasu oraz zaproponowano możliwości jego redukcji.  
 
Hałas szynowy 

W skali całego miasta, hałas szynowy (tramwajowy i kolejowy) jest mniej uciążliwy niż drogowy. Zasięg 
oddziaływania to przede wszystkim budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. 

. Głównym czynnikiem wpływającym na emisję  hałasu, pochodzącego od linii tramwajowych oraz kolejowych 
są: 

 przestarzały tabor linii tramwajowych i kolejowych (szczególnie towarowych), 

 zły stan torowisk (kolejowych i tramwajowych), 

 kolejowy ruch towarowy. 

Najbardziej zagrożone hałasem są tereny położone wzdłuż linii kolejowych relacji: Wrocław- Katowice-Kraków 
oraz Bielsko – Biała – Katowice - Warszawa. 

W POSPH dokonano charakterystyki głównych źródeł hałasu oraz zaproponowano możliwości jego redukcji. 
Wg wyżej wymienionego dokumentu, oddziaływanie hałasu tramwajowego przekraczającego 10 dB poziomu 
dopuszczalnego zlokalizowano w rejonie ulic: 

 1 Maja,  

 Obrońców Westerplatte, 

 Wiosny Ludów. 

Oddziaływanie hałasu kolejowego przekraczającego 10 dB poziomu dopuszczalnego zlokalizowano na ulicy 
Tunelowej. 

 
Hałas przemysłowy 

Emisja hałasu przemysłowego na terenie Katowic występuje: 

 na terenie dużych zakładów przemysłowych, 

 na obszarach przemysłowych od pojedynczych mniejszych warsztatów rzemieślniczych, 

 na terenach sąsiadujących z parkingami obiektów wielko powierzchniowych. 

Przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu przemysłowego występują głównie w sąsiedztwie obiektów 
infrastruktury zakładów górniczych oraz w rejonie huty Baildron, a w szczególności pomiędzy ul. Gliwicką a Hutą 
Baildon, na wysokości ul. Bocheńskiego, w rejonie skrzyżowania ul. Bażantów i Armii Krajowej, w rejonie 
skrzyżowania ul. Mysłowickiej i Kosmicznej, w rejonie ul. Szopienickiej 13 i 27 i w rejonie ul. Bocznej. 

 

3.2.5 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PR) 

Promieniowanie elektromagnetyczne jest zjawiskiem powszechnym. Ilekroć człowiek używa urządzeń 
zasilanych energią elektryczną w pewnym stopniu znajduje się w obszarze promieniowania elektromagnetycznego, 
które jest rozchodzącym się w przestrzeni zaburzeniem pola elektromagnetycznego (falą) o danej częstotliwości. 
Pole elektromagnetyczne  o różnych częstotliwościach jest czynnikiem środowiska (naturalnym 
i antropogenicznym), który towarzyszy działalności człowieka i znajduje liczne zastosowania praktyczne. Szczególnie 
zauważalny w ostatnim dwudziestoleciu rozwój przemysłu telekomunikacyjnego spowodował wzrost liczby stacji 
bazowych telefonii komórkowych, które swym zasięgiem fal obejmują obecnie 100% powierzchni miast Polski. 

Mówiąc o polu elektromagnetycznym, zgodnie z art. 3 pkt. 18 ustawy Prawo ochrony środowiska, będzie ono 
oznaczało pole elektryczne, magnetyczne lub elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu 0 Hz do 300 GHz. 
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Źródła pól o niskiej częstotliwości 

Oddziaływanie stacji i linii elektroenergetycznych w oparciu o obowiązujące przepisy prawne nie zostało 
wyszczególnione w postaci stref tego oddziaływania. PEM tego typu urządzeń jest mierzalne w ich bezpośrednim 
otoczeniu mieszczącym się w odległości od kilku do kilkunastu metrów. Występowanie ponadnormatywnych 
wartości natężenia składowej elektrycznej pola może występować jedynie w sąsiedztwie tego typu urządzeń 
elektroenergetycznych. 

Na terenie Katowic przebiegają napowietrzne linie 220 kV: 

 Linia relacji Łagisza – Byczyna – Halemba, 

 Linia relacji Łagisza – Katowice, 

 Linia relacji Katowice – Kopanina. 

Wyżej wymienione linie są w dyspozycji Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. 

Zasilanie miasta w energię elektryczną z Pobliskich Elektrowni odbywa się za wykorzystaniem sieci wysokich 
napięć 110 kV. Następnie przekazanie energii z sieci wysokich napięć ma miejsce w stacjach elektroenergetycznych, 
a w tym w stacji nadrzędnej 220/110 kV „Katowice – Północ”. Stacje transformatorowe w przypadkach awaryjnych 
mogą być wzajemnie połączone i są zasilane liniami kablowymi 20 kV i 6 kV. Istnieją również połączenia 
wykorzystujące średnie napięcie. Na terenie miasta nie występują skablowane odcinki sieci wysokich napięć, 
oprócz jednego krótkiego odcinka na północ od Silesia City Center. 

W obrębie miasta jest zlokalizowanych 14 Głównych Punktów Zasilających (GPZ) o przekładni 110 kV na średnie 
napięcie. Są nimi: Wełnowiec, Klimzowiec, Obroki, Załęże, Dąb, Torkat, Bogucice, Szopienice, Francuska, Janów, 
Brynów, Ligota, Piotrowice i Róździeński.  

Poza wymienionymi GPZ w obrębie miasta, na terenie zakładów działają stacje transformatorowe zasilane 
z sieci 110 kV. Są nimi: stacja 220/110 kV „Katowice” (stacja nadrzędna), oraz stacje o przekładni 110/6 kV takie jak: 
Huta Baildon, Ferrum, Szopienice Wschód, Płuczka Wujek, KWK Wujek, Giszowiec, KWK Staszic, KWK Murcki, Emag, 
Szyb Bronisław i Szyb Wacław. 

Źródła pól o wysokiej częstotliwości 

W obrębie miasta Katowice znajdują się urządzenia emitujące PEM o wysokich częstotliwościach i są nimi 
nadajniki radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej oraz stacje bazowe ruchome i stałe systemów 
radiokomunikacji (taxi, lokalne sieci internetowe itp.). Największa ilość nadajników radiowych dotyczy nadajników 
GSM/UMTS, które w Polsce pracują na częstotliwościach fali – GSM 900 i 1800 MHz oraz UMTS 2100 MHz. 

Stacje bazowe telefonii komórkowej rozlokowane są na terenie całego miasta. Zazwyczaj montowane są na 
dachach wysokich budynków, masztach, wysokich kominach i wieżach kościołów. Zasięg ich możliwego 
ponadnormatywnego działania wynosi od około 30 do 100 m w poziomie oraz do około 40 m w pionie. 

Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE) z siedzibą w Warszawie i Delegaturą w Siemianowicach Śląskich 
gromadzi dane na temat liczby, lokalizacji, a także podstawowych parametrów technicznych wszystkich rodzajów 
obiektów telefonii komórkowej, radiowej i telewizyjnej, mogących być źródłami pól elektromagnetycznych. 
Dostępny jest również wykaz pozwoleń radiowych wydanych przez prezesa UKE (ilość wydanych pozwoleń nie jest 
ilością fizycznie istniejących nadajników).  

Ze stanem zgodnym na 11.03.2013 r. w mieście Katowice znajduje się około 200 lokalizacji nadajników 
GSM/UMTS. 

 

3.2.6 Poważne awarie (AWP) 

Poważne awarie to zdarzenia, w szczególności emisje, pożar lub eksplozja powstała w trakcie procesu 
przemysłowego magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, 
prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania 
takiego zagrożenia z opóźnieniem.  

Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej związane jest z bezpośrednim zagrożeniem środowiska 
naturalnego. Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym powodować 
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awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Prowadzący zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia 
awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji są obowiązani do ochrony 
środowiska przed awariami. 

Na terenie miasta nie ma zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZDR) oraz 
zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnych awarii przemysłowych (ZZR). Rejestry zakładów ZDR oraz 
ZZR prowadzone są przez WIOŚ oraz przez Komendę Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Rejestr poważnych 
awarii oraz zdarzeń o znamionach poważnych awarii prowadzony jest przez GIOŚ. W ostatnich czterech latach nie 
odnotowano zdarzenia poważnej awarii przemysłowej na terenie miasta Katowice.  

Katowice, podobnie jak cały region, są znaczącym w skali kraju ośrodkiem przemysłowym, który jest objęty 
Katowicką specjalną strefą ekonomiczną. Wg prowadzonych przez KWPSP i WIOŚ w Katowicach oraz GIOŚ 
rejestrów wynika, że w obrębie miasta nie znajdują się zakłady o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia 
poważnych awarii przemysłowych. W kontekście zagrożeń poważnymi awariami należy także zwrócić uwagę na 
zakłady, które nie zostały zaliczone do kategorii ZZR i ZDR ze względu na relatywnie mniejsze ilości substancji, niż 
ustalone w rozporządzeniu z dnia 9 kwietnia 2002 r. Skutki awarii w takich zakładach mogą być również bardzo 
poważne. Ponadto należy zauważyć, że liczne substancje nie zostały ujęte w kryteriach kwalifikacyjnych dla 
obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Takie substancje są często stosowane w obiektach 
przemysłowych w wielkich ilościach, a ich uwolnienie do otoczenia w wyniku awarii może również stanowić 
zagrożenie dla życia lub zdrowia. 

W Katowicach do grupy zakładów mogących spowodować poważne awarie, a nie będące sklasyfikowanymi 
w ZZR i ZDR, można zaliczyć: 

 Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A., 

 MPGK Sp. z o.o. w Katowicach - Kompostownia Odpadów Komunalnych,  

 KWK Murcki-Staszic,  

 KWK Mysłowice-Wesoła, 

 KWK Wieczorek, 

 KWK Wujek, 

 Kompania Węglowa (KW) S.A. Centrum Wydobywcze Północ, 

 Kompania Węglowa (KW) S.A. Centrum Wydobywcze Wschód. 

Drugim źródłem zdarzeń o charakterze poważnych awarii może być transport substancji niebezpiecznych. 
W transporcie mamy zazwyczaj do czynienia z mniejszymi ilościami (od kilku do kilkudziesięciu ton) tych substancji 
niż na terenie zakładów. Czynnikiem, który w transporcie utrudnia podejmowanie działań w przypadku wystąpienia 
poważnej awarii, jest nieprzewidywalność miejsca jej wystąpienia. Źródłami poważnych awarii mogą być 
następujące rodzaje transportu: kolejowy, drogowy, rurociągowy oraz wodny. Przez Katowice przebiegają główne 
arterie drogowe i kolejowe, łączące Polskę z Europą we wszystkich kierunkach. Na terenie miasta przecinają się 
dwa, przebiegające przez województwo śląskie korytarze transeuropejskiej sieci transportowej: korytarz III – Berlin 
– Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów, w ramach którego usytuowana jest przebiegająca przez Katowice 
autostrada A-4, korytarz IV – Gdańsk – Katowice – Żylina, w którego śladzie przebiega autostrada A-1, znajdująca 
się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta, oraz dwie linie szybkiej kolei transeuropejskiej: E-30 – Zgorzelec – Wrocław 
– Katowice – Kraków – Medyka, E-65 – Gdańsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice. 

Obecnie głównymi kierunkami działań Katowic w celu zabezpieczenia miasta przed wystąpieniem poważnych 
awarii jest kontynuowanie działań prowadzonych przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej oraz 
WIOŚ, w wyniku których identyfikowane i rejestrowane są obiekty, które swoją specyfiką w istotny sposób mogą 
zagrażać środowisku oraz mieszkańcom miasta. Dodatkowymi kierunkami działań, wpływającymi na zapobieganie 
powstawaniu poważnych awarii przemysłowych są wykreowanie odpowiednich zachowań społeczeństwa 
w sytuacji wystąpienia PAP, wyznaczanie tras poza centrum miasta dla transportu substancji niebezpiecznych oraz 
planowanie miejsc bezpiecznego parkowania transportu takich załadunków. 
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3.2.7 Zagrożenia naturalne (ZN) 

Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice – II edycja, głównym zagrożeniem naturalnym występującym na terenie miasta 
Katowice jest zagrożenie powodzią i podtopieniami, w szczególności zagrożenie powodziowe pochodzące z rzeki 
Kłodnica, rzeki Mleczna (dopływ Gostyni) oraz rzeki Rawa. Niewielkie zagrożenie stanowi także rzeka Brynica. 

Na terenie miasta Katowic nie zidentyfikowano zagrożeń naturalnych: suszy oraz zagrożeń osuwaniem mas 
ziemnych. 

Głównym celem w zakresie zagrożeń naturalnych miasta Katowice przeciwdziałanie występowaniu zagrożeń 
powodziowych na terenie miasta Katowice. 

4 Ocena realizacji celów ekologicznych i kierunków działań do 2013r., określonych w 
POŚ. 

Celem nadrzędnym POŚ jest konieczność pogodzenia rozwoju gospodarczego i presji urbanizacyjnej 
z zadaniami mającymi na celu zachowanie różnorodności przyrodniczej. Głównym zadaniem jest zachowanie, 
właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów przyrody i jej składników. Konieczne są także działania na rzecz 
utrzymania ochrony dolin rzecznych. 

Poniżej dokonano oceny realizacji działań stosując metodę oznaczenia kolorami wg 

poniższej legendy: 

 Zadanie zrealizowane - zakończone w latach 2012-2013 

 Zadanie niezrealizowane w latach 2012-2013 

 Brak danych nt. realizacji danego zadania 

 Zadanie w trakcie realizacji 

W ocenie stopnia realizacji przyjęto następujące priorytety: 

 zadanie zrealizowane - zakończone, gdy podmiot odpowiedzialny podjął się realizacji i zakończył 

przedsięwzięcie, 

 zadanie niezrealizowane - brak realizacji zadania, gdy podmiot udzielił informacji, iż nie podjął żadnych 

działań. 

4.1 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 
naturalnych 

4.1.1 Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (Och) 

Ochrona, zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym ochrona dolin rzecznych. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją i zaśmiecaniem. 

2 Ochrona dolin rzecznych. 

3 
Ochrona miejsc przyrodniczo cennych o znaczeniu lokalnym poprzez stworzenie właściwych zapisów w planach 
zagospodarowania przestrzennego. 

4 Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych. 

5 Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku działalności 
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człowieka. 

6 Zapewnienie migracji dziko żyjących roślin i zwierząt. 

7 Monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów. 

8 Promowanie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych przyrodniczo oraz zasad ich ochrony. 

9 Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody. 

4.1.2 Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności 
gospodarki (EN) 

Racjonalne gospodarowanie wodą, zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności gospodarki. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 
Dalsze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie energii przez przemysł, budynki i 
obiekty użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania energii wśród mieszkańców. 

2 
Optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom na przesyle, wprowadzanie zamkniętych obiegów 
wody w przemyśle oraz propagowanie wśród mieszkańców oszczędnego korzystania z wody. 

3 
Promocja najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych w zakresie zmniejszenia 
materiałochłonności i odpadowości produkcji. 

4 

Analiza możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii 
na terenie miasta Katowice, na rekomendowanym poziomie nie niższym niż 6-8 proc. w 2020 r. i 12-15 proc. 
w 2030 r. (w związku z koniecznością spełnienia wymogu polegającego na wzroście udziału odnawialnych 
źródeł energii w finalnym zużyciu energii do poziomu 15 proc. W 2020 r. i 20 proc. w 2030 roku) 

5 Promocja podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty i znaki jakości. 

6 
Monitorowanie przez Miasto działań lokalnego rynku energetycznego m. in. poprzez opracowanie i wdrożenie 
trwałego systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście. 

7 
Koordynacja przez Miasto działań związanych z planowaniem energetycznym poprzez współpracę, wymianę 
informacji z przedsiębiorstwami działającymi na terenie Katowic oraz aktualizację „Założeń do Planu 
Zaopatrzenia w Energię Elektryczną, Ciepło i Gaz Ziemny dla Miasta Katowice” 

8 Inicjowanie oraz kształtowanie przez Miasto kierunków przebudowy infrastruktury energetycznej. 

9 Upowszechnianie przez Miasto projektów promujących działania racjonalizujące użytkowanie energii. 

10 
Działania podnoszące świadomość energetyczną mieszkańców (np. organizowanie konkursów, strona 
internetowa poruszająca zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej). 

11 
Stworzenie Platformy Koordynacyjnej na poziomie Zarządu Miasta na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 
Gospodarki Energetycznej Miasta Katowice. 

12 
Opracowanie Programu zwiększania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w obiektach i budynkach komunalnych i użyteczności publicznej. 

13 
Analiza możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania istniejących zasobów metanu 
na potrzeby produkcji energii cieplnej i elektrycznej (we współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym 
S.A.). 

14 
Analiza możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania gazu wysypiskowego na 
potrzeby produkcji energii cieplnej i elektrycznej (we współpracy z ZUOSiK w Katowicach). 

4.1.3 Racjonalna gospodarka leśna (L) 

Ochrona, odnowa i pielęgnacja ekosystemów leśnych. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 Poprawa struktury gatunkowej Lasów Państwowych i zwiększanie ich odporności. 

2 Sukcesywne wprowadzanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia przemysłowe. 

3 Monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, szkodniki, choroby). 

4 Przystosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych.   

5 
Prowadzenie zalesień gruntów (zgodnie ze wskazaniami projektu Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja), z uwzględnieniem zróżnicowania struktury 
gatunkowej lasów. 
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6 Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy. 

4.1.4 Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z) 

Utrzymanie funkcji i powiązań w ramach ekologicznego systemu zieleni miejskiej.
3
 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 Rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych. 

2 Zapewnienie dostępności do terenów zieleni i wypoczynku. 

3 
Rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej częściowo i zieleni 
rekreacyjnej. 

4 Ochrona, rewitalizacja, rewaloryzacja i rekompensowanie koniecznych ubytków. 

5 Wprowadzanie powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczanych pod zainwestowanie 

6 Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście. 

 

4.1.5 Racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych oraz ochrona struktury 
geologicznej i powierzchni ziemi (ZN) 

Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 Określenie wytycznych do planów zagospodarowania przestrzennego. 

2 Ochrona środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem kopalni. 

3 Ustalenie na terenie miasta obszarów chronionych. 

4 Ochrona złóż kopalin głównych i pospolitych przed nieracjonalną eksploatacją. 

5 Rekultywacja terenów zdegradowanych przemysłowo. 

6 Poprawa bezpieczeństwa na terenach kopalni i terenach związanych z ich działalnością. 

4.1.6 Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów 
poprzemysłowych (GiTP) 

1. Zapobieganie i ograniczanie degradacji gleb na terenie miasta. 
2. Rekultywacja terenów zdegradowanych poprzez przywracanie im wartości ekologicznych i społecznych. 

Cele długoterminowe do 2017 roku 

1 Monitoring zanieczyszczenia gleb. 

2 Zapobieganie dewastacji i degradacji gleb o poprawnym profilu. 

3 
Rekultywacja terenów w myśl Wojewódzkiego Programu Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych 
i zdegradowanych. 

4 Kontrola i właściwe prowadzenie prac rekultywacyjnych. 

                                                      
3
  Cel ten jest zgodny z Programem Rewitalizacji Miasta Katowice 2007-2013. 
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4.2 Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

4.2.1 Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych (W) 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i ograniczenie zanieczyszczania wód podziemnych.
4
 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 
Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków 
(komunalnych i przemysłowych) do wód. 

2 Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej. 

3 Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice. 

4 Dalsza modernizacja sieci kanalizacyjnej. 

5 Zwiększenie możliwości zaopatrzenia miasta w wodę w sytuacjach awaryjnych. 

4.2.2 Ochrona powietrza atmosferycznego (P) 

1. Uzyskanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego jako element trwałej poprawy standardu życia 
mieszkańców i utrzymania dobrego stanu środowiska miasta. 

2. Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii 
energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła z linii ciepłowniczych. 

3. Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P 
nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020 roku. 

Cele długoterminowe do 2017 roku 

1 

Ograniczanie niskiej emisji: 

 inicjowanie kierunków przebudowy infrastruktury ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej 
(w porozumieniu z przedsiębiorstwami energetycznymi), 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz miejskich zasobów mieszkalnych wraz 
z monitoringiem i wprowadzeniem systemu zarządzania nośnikami energii, 

 wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych, 

 wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych, 

 edukacja ekologiczna oraz pomoc podmiotom gospodarczym i mieszkańcom miasta w modernizacji 
niskosprawnych źródeł ciepła 

2 

Ograniczenie emisji liniowej i punktowej: 

 wyprowadzanie ruchu z centrum miasta, 

 rozwój transportu zbiorowego, 

 budowa centrów przesiadkowych, 

 budowa parkingów poza centrum miasta, 

 wsparcie istniejących działań i inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się w istotny sposób do 
poprawy jakości powietrza na obszarach przekroczeń, 

 ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych w tym emisji wtórnej oraz emisji z pojazdów ciężarowych, 
autobusowych oraz niespełniających norm EURO na obszarach przekroczeń, 

 zakaz stosowania materiałów pylących (żużli energetycznych oraz innych pylących) do utwardzania 
powierzchni, 

 tworzenie pasów zieleni ochronnej w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. 

3 

Ograniczenie emisji przemysłowej: 

 systemowe ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych na obszarach przekroczeń z uwzględnieniem 
małych źródeł o niekorzystnych parametrach wprowadzania zanieczyszczeń do powietrza (niskie emitory 
zlokalizowane na obszarach zabudowanych). 

                                                      
4 

  Podejmowane w latach poprzednich starania w celu poprawy jakości wody nie przyniosły spodziewanych 
efektów dlatego cel ten przedstawiony w poprzednim Programie Ochrony Środowiska dla miasta Katowic jest 
kontynuowany. 
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4 

Ograniczenie emisji z hałd: 

 właściwa eksploatacja, 

 właściwa rekultywacja hałd, 

 zazielenianie terenów niezadarnionych. 

4.2.3 Gospodarka odpadami (O) 

Centralizacja systemu gospodarki odpadami poprzez rozbudowę istniejących instalacji odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów oraz budowę zakładów zagospodarowania odpadów, w tym również rozbudowa 
instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów u źródła. 

2 
Wprowadzenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów poprzez budowę zakładów 
zagospodarowania odpadów w mieście Katowice. 

3 Stworzenie zcentralizowanego sytemu gospodarki odpadami. 

4 Osiągnięcie w kolejnych latach ustawowych poziomów odzysku odpadów biodegradowalnych. 

5 Zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów. 

4.2.4 Oddziaływanie hałasu (H) 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców i środowiska, poprzez obniżenie jego natężenia do wartości 
poziomów dopuszczalnych. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 
Wdrażanie rozwiązań inwestycyjnych - ekrany akustyczne na rzecz ograniczania hałasu komunikacyjnego oraz 
zmiana organizacji ruchu (ograniczenie ruchu ciężkiego). 

2 

Działania wspomagające program ochrony środowiska przed hałasem, do których należy zaliczyć: 

 wymianę stolarki okiennej w obiektach czasowego przebywania dzieci i młodzieży (są to działania 
wykraczające poza regulacje dyrektywy 2002/49/UE oraz Prawa Ochrony Środowiska, które odnoszą się 
jedynie do hałasu w środowisku, a nie do klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń; nie są 
obligatoryjne z punktu widzenia programów ochrony środowiska przed hałasem); 

 remonty oraz modernizacja (konserwacja) nawierzchni drogowych (działania te mogą znacznie przyczynić 
się do obniżenia poziomu hałasu poprzez eliminację kolein, ubytków, źle osadzonych studzienek oraz 
generalne remonty nawierzchni drogowych); 

 kontrola prędkości ruchu (proponuje się uzupełnienie sieci fotoradarów na wymienionych  
w POŚPH odcinkach dróg); 

 działania planistyczne z zakresu organizacji ruchu drogowego (oznaczają konieczność opracowania 
Studium wyprowadzenia ruchu ciężkiego zarówno z centrum Katowic jak  
i pozostałych obszarów gęsto zamieszkałych); 

 remonty torowisk tramwajowych (jako zadania wspomagające w dziedzinie torowisk, w POŚPH 
zaproponowano następujące działania: remont torowisk wbudowanych w jezdnię oraz remont torowisk 
wydzielonych; efektem tych działań ma być stłumienie drgań); 

 eliminacja nierówności oraz połączeń łubkowych szyn tramwajowych i kolejowych; 

 działania z zakresu planowania przestrzennego (w ustaleniach miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz indywidualnych decyzjach w sprawie zabudowy  
i zagospodarowania terenu należy przeciwdziałać powstawaniu konfliktów przestrzennych, wynikających z 
narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed hałasem w rozumieniu 
ustawy Prawo ochrony środowiska, poprzez nie dopuszczanie do zagospodarowania takich terenów w 
obszarach o niekorzystnym klimacie akustycznym). 

4.2.5 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PR) 

Kontrola i ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 
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1 Przeprowadzenie badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych, 

2 

Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących pól 
elektromagnetycznych z uwzględnieniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeń 
elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego. 

4.2.6 Poważne awarie (AWP) 

Minimalizacja zagrożeń zdrowia i życia mieszkańców miasta Katowice wywołanych awariami przemysłowymi i 
transportem materiałów niebezpiecznych.

5
 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 
Wykreowanie właściwych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu 
poważnych awarii (w tym transportu substancji niebezpiecznych). 

2 Wyznaczenie miejsc bezpiecznego parkowania samochodów przewożących materiały niebezpieczne. 

3 
Poprawa nadzoru nad logistyką transportową, w tym minimalizacja transportu substancji niebezpiecznych 
przez obszary zamieszkałe. 

4 
Usuwanie skutków zagrożeń środowiska poprzez bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów 
powstałych w czasie usuwania skutków poważnej awarii. 

5 
Wsparcie jednostek straży pożarnej do prowadzenia działań ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania 
poważnym awariom. 

4.2.7 Zagrożenia naturalne (ZNT) 

Przeciwdziałanie występowaniu zagrożeń powodziowych na terenie miasta Katowice. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 Realizacja działań technicznych wpływających na wzrost bezpieczeństwa powodziowego w dolinie Rawy. 

2 Ochrona terenów zalewowych znajdujących się w pobliżu rzeki Mlecznej oraz Kłodnicy. 

4.3 Zagrożenia systemowe 

4.3.1 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów strategicznych 
i przeprowadzenia oceny oddziaływania ich realizacji na środowisko przed ich zatwierdzeniem. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 
Objęcie dokumentów polityk/strategii/programów/planów sektorowych, strategicznymi ocenami 
oddziaływania na środowisko. 

4.3.2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

Wdrożenie mechanizmów umożliwiających tworzenie zielonych miejsc pracy. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 Wspieranie i promocja firm działających zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

2 
Uruchomienie programu „zielonych miejsc pracy” na poziomie miasta, z wykorzystaniem środków 
pomocowych UE. 

3 Koordynacja podejmowanych działań w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta Katowice. 

                                                      
5
  Cel jest kontynuacją działań z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Katowice 2004-2007. 
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4.3.3 Rozwój badań i postęp techniczny 

Promocja placówek naukowo-badawczych realizujących innowacyjne projekty z zakresu ochrony środowiska. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 
Realizacja programów na rzecz promocji innowacyjnych technologii dla przemysłu wspólnie z placówkami 
badawczymi. 

2 Wspieranie realizacji szkoleń, konferencji i konkursów promujących innowacyjne technologie. 

4.3.4 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

Zabezpieczenie i ochrona obszarów przyrodniczo cennych w prowadzonych procesach inwestycyjnych poprzez 
uwzględnianie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 
Uwzględnianie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów ochrony środowiska, identyfikacja konfliktów 
środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi. 

2 
Opracowanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego chroniących tereny 
naturalne oraz tereny o wysokiej wartości przyrodniczej przed urbanizacją. 

4.3.5 Edukacja ekologiczna 

Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkańców miasta Katowice. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 Cykliczna realizacja programów edukacji ekologicznej dla przedszkoli i szkół na terenie miasta Katowice. 

2 
Prowadzenie przez władze samorządowe działań (imprezy, akcje, konkursy) propagujących postawy 
proekologiczne mieszkańców miasta Katowice. 

3 Popularyzacja walorów przyrodniczych miasta i problemów środowiskowych miasta Katowice. 

4.3.6 Dostęp do informacji o środowisku 

Kontynuacja aktualizacji systemów informacji o środowisku i jego ochronie dla miasta Katowice. 

Cel długoterminowy do 2017 roku 

1 

Kontynuacja i rozwój coraz atrakcyjniejszych form informowania mieszkańców miasta o zasadach dostępu do 
informacji o środowisku i formach społecznego udziału w procesach decyzyjnych (w tym bieżąca aktualizacja 

uruchomionego portalu internetowego www.katowice.energiaisrodowisko.pl). 
2 Aktualizacja informacji o środowisku w publicznych wykazach danych. 

 

Tabela nr 9 prezentuje informacje dotyczące zadań przyjętych do realizacji w roku 2012 i 2013. Zawierają 
one dane związane z przewidywanymi i rzeczywistymi terminami realizacji, zakładanymi i poniesionymi kosztami 
oraz aktualnym stopniem realizacji zadań. Wskazane zostały również podmioty odpowiedzialne za realizację 
poszczególnych przedsięwzięć. 

W tabeli nr 9 użyto również następujących skrótów: 

b.d. brak danych 

BRRE kredyt z Banku Rozwoju Rady Europy 

MBP  Miejska Biblioteka Publiczna 

MOSiR  Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

NFOŚiGW  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

RDLP  Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach 

http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/
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RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Katowicach 

WFOŚiGW  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 

ZZM Zarząd Zieleni Miejskiej w Katowicach 
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4.4 Plan operacyjny na lata 2012-2013  

Tabela 9. Ocena realizacji działań zaplanowanych w Programie na lata 2012-2013 [1]. 

 

Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (Och) 

Och. 1 

Tworzenie obszarów chronionego krajobrazu, użytków 
ekologicznych, zespołów przyrodniczo-
krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych i 
pomników przyrody 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg. Kosztów własnych- środki własne 

Opis realizacji zadania:  
Zadanie realizowane w sposób ciągły w razie konieczności. W latach 2011-2012nie wystąpiła konieczność tworzenia obszarów chronionego krajobrazu użytków 
ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, stanowisk dokumentacyjnych i pomników przyrody. Podstawowe działania skierowane były w kierunku utrzymania 
istniejących form przyrody. 

Och. 2 
Ochrona i rewitalizacja miejskich przestrzeni 
nadrzecznych (odtworzenie zasobów przyrodniczych i 
elementów dziedzictwa kulturowego) 

Urząd Miasta W 2010-2013 891 309 619 400 środki własne 

Opis realizacji zadania: 

 Utrzymanie i konserwacja najbardziej zagrożonych odcinków rzek w granicach administracyjnych miasta Katowice – prace polegające na wykoszeniu 

i wygrabieniu brzegów rzek, odmuleniu dna cieków, naprawie i wykonaniu ubezpieczenia brzegowego (kiszką faszynową i betonowymi płytami ażurowymi), 

usunięciu zatorów, zabudowie wyrw, odmuleniu przepustów drogowych; zadanie realizowane na rzekach / ciekach: Mleczna, Ślepiotka, Kłodnica, Bolina Główna, 

Bolina Płd I, Bolina Płd II, Kokociniec; zadanie zrealizowano na łącznej długości 20 8502 mb (w tym dwukrotnie odcinek rz. Mlecznej o dł. 3.050 mb) – koszt 591 319 

(2012 r.) i 300 000 (2013 r.) 

 Bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice – prace polegające na wykoszeniu 

i wygrabieniu brzegów cieków i rowów, odmuleniu dna, usunięciu zatorów; zadanie wykonano na łącznej długości 8.386 mb rowów – koszt 299.989,60 (2012 r) 

i 319 400 (2013 r.) 

Och. 3 Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie Urząd Miasta W Zadanie ciągłe 159 774 52 289 
budżet Miasta, 

WFOŚiGW 

Opis realizacji zadania: Zadanie polegające na edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju  wykonywane jest 
w sposób ciągły. 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

Źródłem finansowania zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej są opłaty za usuwanie drzew i krzewów, opłaty za składowanie odpadów, kary i opłaty za 
pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i dokonywanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. W ramach zadania 
przeprowadzono m.in. akcje, wycieczki, warsztaty ekologiczne, plakaty informacyjne, kalendarze dot. ekologii. 

Och. 4 
Prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz 
zespołów przyrodniczo-krajobrazowych 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: 
Zadanie ciągłe w ramach współpracy z RDOŚ. 

Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki (EN) 

EN. 1 Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1  Urząd Miasta W 2009-2014 12 211 066 7 412 529 
budżet miasta, 

kredyt EBI 

Opis realizacji zadania: Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 – przebudowa i rozbudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek administracyjno-
biurowo-usługowy użyteczności publicznej 

EN. 8 Modernizacja obiektu „Spodek” w Katowicach Urząd Miasta, MOSiR W 2010-2013 13 618 473 12 239 964 
Środki własne, kredyt 

EBI 

Opis realizacji zadania: Zadanie polegające na modernizacji obiektu „Spodek” w Katowicach prowadzone jest przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach 
(MOSiR).  

EN. 11 

Aktualizacja „Założeń do Planu Zaopatrzenia w Energię 
Elektryczną, Ciepło i Gaz Ziemny dla Miasta Katowice” 
na zasadzie pełnego oprzyrządowania (środki, 
instrumenty) 

Urząd Miasta W 2013-2014 - 114 944 Środki własne 

Opis realizacji zadania:  
Zadanie podzielone na 4 etapy: 

 I – do dnia 29.11.2013 r. (114 944 zł) 

 II – do dnia 10.01.2014 r. (36 782 zł) 

 III – do dnia 30.09.2014 r. (45 977 zł) 

 IV – po prezentacji na Sesji Rady Miasta (32 184 zł) 
Podpisana umowa ze spółką Energoprojekt Katowice S.A. – termin realizacji całego zadania do dnia 30.09.2014 r. Złożony wniosek o dofinansowanie części zadania w 
ramach Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
(KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013) – 29.10.2013 r. 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

EN. 12  

Opracowanie „Programu zwiększania efektywności 
energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w obiektach i budynkach komunalnych i 
użyteczności publicznej na terenie miasta Katowice” 

Urząd Miasta W 2011-2012 - 
Środki własne, 

WFOŚiGW 
w Katowicach 

Opis realizacji zadania: W latach 2012-2013 zadnienie nie zostało zrealizowane. Zadanie przesunięte do realizacji w latach kolejnych z uwagi na przystąpienie Urzędu Miasta 
Katowice do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Złożony wniosek o dofinansowanie części zadania w ramach Priorytetu IX 
Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna - Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej (KONKURS nr 
2/POIiŚ/9.3/2013) .Wniosek został złożony 29.10.2013 r., a szacunkowy koszt realizacji zadania wynosi 104 550 zł. Nazwa zadania została zmieniona na: „Opracowanie 
Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. W 2013 r. przygotowano SIWZ na wykonanie dokumentacji. 

EN. 13 

Opracowanie „Analizy możliwości uzasadnionego 
technicznie i ekonomicznie wykorzystywania 
istniejących zasobów metanu na potrzeby produkcji 
energii cieplnej i elektrycznej na terenie miasta 
Katowice (we współpracy z Katowickim Holdingiem 
Węglowym S.A.) 

KHW, Urząd Miasta K 2011-2012 - 
środki własne, 

WFOŚiGW 
w Katowicach 

Opis realizacji zadania: W latach 2012-2013 zadnienie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania odbędzie się w ramach zadania EN.12 o zmienionej nazwie: 
„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” . 

EN. 14 

Opracowanie „Analizy możliwości uzasadnionego 
technicznie i ekonomicznie wykorzystywania gazu 
wysypiskowego na potrzeby produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej na terenie miasta Katowice” (we 
współpracy z ZUOSiK w Katowicach) 

ZUOSiK, Urząd Miasta W 2011-2012 - 
środki własne, 

WFOŚiGW 
w Katowicach 

Opis realizacji zadania: W latach 2012-2013 zadnienie nie zostało zrealizowane. Realizacja zadania odbędzie się w ramach zadania EN.12 o zmienionej nazwie: 
„Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice” . 

Racjonalna gospodarka leśna (L) 

L. 1  

Wspieranie działalności nadleśnictw w wykonywaniu 
zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie 
stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią 
w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym 
trwałości tych lasów 

Urząd Miasta 
Nadleśnictwa 

W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych 
budżet miasta, środki 

własne 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KATOWICE NA LATA 2012-2013 

42 

Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

Opis realizacji zadania: Zadanie wykonywane zostało przez Nadleśnictwo Katowice na podstawie porozumienia z Prezydentem Miasta Katowice z 2002 r. 

L. 2  

Wydawanie decyzji w sprawie: 
- przyznania środków z budżetu państwa na 

finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia 
drzewostanu lasów, 
-  zmiany lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów 

nie stanowiących własności Skarbu Państwa, 
- pozyskiwania drewna niezgodnie z planem 

urządzania lasu, w przypadku losowym na wniosek 
właściciela lasu, 
- określania powierzchni gruntów rolnych do 

zalesiania i wydawanie decyzji o stwierdzeniu 
prowadzenia uprawy rolnej 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych 
Budżet Miasta, środki 

własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane w sposób ciągły. Koszt wydatków na zadania statutowe w 2012 wyniosły 5 340 zł. 
Decyzje dotyczące zmiany lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w latach 2010-2011 wydawane były przez Dyrektora 
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. 
Decyzje w sprawie pozyskania drewna niezgodnego z planem urządzenia lasu wydawane są przez Nadleśnictwa. 

L. 3  

Wykonywanie zadań własnych jednostki 
samorządowej m.in. w zakresie: 
- przyznawania dotacji na częściowe lub całkowite 

pokrycie kosztów zalesiania gruntów, 
- ustalania zadań gospodarczych dla właścicieli lasów 

nie posiadających planów urządzenia lasów, 
- kontrolowanie wykonywania zadań określonych w 

planach urządzania lasów, 
- prowadzenia postępowania w sprawie wyłączenia 

gruntów z produkcji rolniczej 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie polegające na przyznawaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesiania gruntów, realizowane jest przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. . 
Ustalania zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów realizowane jest w sposób ciągły, w ramach zadań własnych przez Urząd 
Miasta. Kontrola wykonywania zadań określonych w planach urządzania lasów, prowadzona jest przez Nadleśnictwo Katowice na podstawie porozumienia z Prezydentem 
Miasta Katowic. W ramach zadań własnych zadanie polegające na prowadzeniu postępowania w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej jest realizowane przez 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach. 

L. 4  Działania na rzecz zwiększania różnorodności 
biologicznej lasów 

Nadleśnictwa K 2010-2013 W ramach zadań własnych 
Budżet Miasta, 

WFOŚiGW 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły poprzez prowadzenie gospodarczych oraz wyłączonych drzewostanów nasiennych. Wprowadzane są 
gatunki domieszkowe (np. fitomelioracyjne). 

L. 5  Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami 
proekologicznymi 

Nadleśnictwa K Zadanie ciągłe W ramach zadań własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły w ramach zadań własnych Nadleśnictwa Katowice. 
Ogół wykonywanych zadań związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej ma charakter proekologiczny. Przebudowywany jest drzewostan, zgodnie z dostosowaniem 
gatunków do ich wymagań siedliskowych. 

L. 6  Zahamowanie urbanizacji terenów leśnych 
Urząd Miasta 
Nadleśnictwa 

K Zadanie ciągłe W ramach zadań własnych 
Budżet Miasta, środki 

własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły, w ramach zadań własnych Nadleśnictwa Katowice. 

Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z) 

Z. 1  

Koordynowanie i nadzorowanie budowy 
i wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych przez 
wszystkich administratorów terenów zielonych w 
mieście 

Urząd Miasta, 
administratorzy 

terenów zielonych, 
Zakład Zieleni 

Miejskiej 

K Zadanie ciągłe 337 788 531 818 środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. W ramach zadania utrzymywany jest porządek i czystość w skwerach, parkach, placach. Prowadzone są 
prace pielęgnacyjne w drzewostanie i na roślinności drzewiastej, sadzenie drzew i krzewów. Ponadto wykonywane są prace polegające na pielęgnacji trawników i 
kwietników wraz z przygotowaniem materiału roślinnego. 

Z. 2  
Opiniowanie projektów planów finansowych 
i rzeczowych modernizacji, utrzymania i ochrony 
terenów zielonych 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane w sposób ciągły 
 

Z. 3  Identyfikacja niezagospodarowanych terenów oraz ich 
zagospodarowanie, poprzez zakładanie terenów 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych Budżet Miasta, 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

zieleni niskiej i wysokiej oraz elementów architektury 
ogrodowej (ławki, stoły, place zabaw) 

FOŚiGW 

Opis realizacji zadania: Zadania w tym zakresie w sposób ciągły realizowane są przez Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. 

Z. 4  

Umieszczanie tablic o ograniczeniach i zakazach lub 
innych oznakowań o poddaniu pod ochronę – na 
obrzeżach ochranianych kompleksów przyrodniczych i 
w pobliżu chronionych form przyrody 

Urząd Miasta, 
administr. terenów 

zielonych 

K 2010-2013 - 1 710 Budżet Miasta, 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. – w 2013r. umieszczono tablicę informacyjną dla 'Źródeł Kłodnicy” oraz umieszczono 60 tabliczek 
informacyjnych na pomnikach przyrody 

Z. 5  

Wykonywanie zadań własnych jednostki 
samorządowej m.in. w zakresie: 
- wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub 

krzewów, 
- naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów, 
- wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za 

zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz 
za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia, 
- współpraca z Zakładem Zieleni Miejskiej w zakresie 

opracowywania rocznych i wieloletnich programów 
zieleni miejskiej, 
- sprawowanie kontroli nad bieżącym utrzymaniem 

pomników i miejsc pamięci oraz cmentarzy 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane w sposób ciągły, w ramach zadań własnych Urzędu Miasta w Katowicach. W 2012r. Wydano 806 decyzji administracyjnych, a w 
2013 roku wydano 600 decyzji administracyjnych dotyczących zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów. 

Z. 6  Utrzymanie czystości terenów będących we władaniu 
miasta, z wyłączeniem dróg publicznych 

Urząd Miasta, Zakład 
Zieleni Miejskiej 

W/K 2010-2013 14 255 407 16 264 704 
Budżet Miasta, 

FOŚiGW 

Opis realizacji zadania:  
Zadanie realizowane w sposób ciągły. Zgodnie z działaniami interwencyjnymi oraz harmonogramem stałym. Od roku 2013 zadanie wykonuje Zakład Zieleni Miejskiej. 
Urząd Miasta na bieżąco wykonuje zadanie dotyczące utrzymania czystości terenów będących we władaniu miasta, z wyłączeniem dróg publicznych. MZUiM prowadzi 
następujące prace: 

 Letnie i zimowe oczyszczanie ulic, placów i parkingów na terenie miasta Katowice. Koszt prowadzenia działań szacuje się na 12.317.402,32 zł ( brutto) (2012 r.) oraz 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

13.091.812,80 w 2013 r. 

1. Oczyszczanie przystanków autobusowych i tramwajowych oraz opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Katowice. Koszt prowadzenia działań szacuje się na 
1.584.000,- zł (2012 r.) oraz 1.737.000 w 2013 r. 

2. Bieżące utrzymanie kładki dla pieszych i przejść podziemnych zlokalizowanych na terenie miasta Katowice. Koszt prowadzenia działań szacuje się na 153.873 (2012 
r.) oraz 382.320 w 2013 r. 

3. Awaryjne remonty wpustów deszczowych.  Koszt prowadzenia działań szacuje się na 200.000 (2012 r.) oraz 807.571.68 w 2013 r. 

4. Systematyczne czyszczenie wpustów deszczowych z przykanalikami w drogach gminnych i powiatowych na terenie miasta Katowice .  Koszt prowadzenia działań 
szacuje się na 131.610 (2012 r.) 246.000,00 zł w 2013 r. 

Racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych oraz ochrona struktury geologicznej i powierzchni ziemi (ZN) 

ZN. 1  

Wykonywanie zadań własnych jednostki 
samorządowej m.in. w zakresie: 
- opiniowania i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie i 

rozpoznawanie złóż kopalin, 
- współudziału w zakresie problematyki geologiczno-

górniczej w postępowaniu w sprawie ocen 
oddziaływania na środowisko, 
- analizowania i przygotowywanie informacji 

dotyczących występowania szkód górniczych, 
- przeprowadzania pomiarów przyśpieszenia drgań 

gruntów spowodowanych eksploatacją górniczą, 
- zatwierdzania projektów prac geologicznych i 

przyjmowanie dokumentacji geologicznych, 
- nakazywania wstrzymania działalności lub podjęcie 

określonych czynności w celu doprowadzenia 
środowiska do właściwego stanu, 
- opiniowania studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego w 
zakresie naturalnych zagrożeń geologicznych i 
osuwania mas ziemnych 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania:  
Zadanie polegające na opiniowaniu i uzgadnianiu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, realizowane jest w sposób ciągły. 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

Zadanie z zakresu analizy i przygotowywania informacji dotyczących występowania szkód górniczych, posiada charakter ciągły i realizowany jest na bieżąco. 
Analizowanie i przygotowywanie informacji dotyczących występowania szkód górniczych przygotowywana jest na wniosek strony zainteresowanej. 
Przeprowadzanie pomiarów przyśpieszenia drgań gruntów spowodowanych eksploatacją górniczą, wykonywane jest nieustannie. Punkt pomiarowy znajduje się na terenie 
Oczyszczalni Ścieków „Panewniki”. 
Zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie dokumentacji geologicznych, prowadzone jest w sposób ciągły przez Urząd Miasta. 
W latach 2012-2013 nie wydano decyzji dotyczącej nakazywania wstrzymania działalności lub podjęcie określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do 
właściwego stanu. 
W miarę potrzeb, realizowane jest zadanie polegające na opiniowaniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie naturalnych zagrożeń geologicznych i osuwania mas ziemnych. 

ZN. 2  
Ochrona środowiska naturalnego przed negatywnym 
oddziaływaniem kopalni 

Urząd Miasta, 
Katowicki Holding 

Węglowy S.A. 

W/K 2010-2013 3 845 200
6
 4 534 300

7
 budżet miasta, środki 

własne 

Opis realizacji zadania: Ochrona środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem kopalni prowadzona jest zarówno przez Kopalnie, w zakresie prowadzonych 
działań jak i przez Urząd Miasta w kwestiach administracyjnych. 
W latach 2012-2013 Katowicki Holding Węglowy S.A prowadził w następujących kopalniach wyszczególnione poniżej prace: 
W KWK „Mysłowice-Wesoła” prowadzono odzysk odpadów energetycznych oraz zagospodarowanie wód dołowych i odpadów uwodnionych w zrobach kopalni - 
rozbudowa sieci rurociągów tłocznych, modernizacja instalacji przy szybie „Wacław”. Łączny koszt działania polegającego na zagospodarowaniu wód dołowych w latach 
objętych raportem wyniósł 1 311 700 zł. 
W KWK „Wujek” prowadzono modernizację stacji wentylatorów, a łączny koszt tych działań w latach objętych raportem wyniósł 4 184 400 zł. 
W KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Boże Dary” prowadzono rekultywację osadników „Krystyna”, koszt tych działań wyniósł 1 387 400 zł. Prowadzono również działenie 
polegają cena utrzymaniu zwałowiska w Katowicach – Kostuchnie (zadanie pt. „Zagospodarowanie zwałowiska w Katowicach – Kostuchnie” zostało zakończone w 2007 r.), 
koszt działania wyniósł 66 000 zł. 
W KWK „Murcki-Staszic” Ruch „Staszic” prowadzono modernizacje wraz z zabudową urządzeń płynnej regulacji wentylatora zabudowanego na szybie V, koszt działania 
wyniósł 1 430 000 zł. 

ZN. 3  
Uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego w 
odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem mas 
ziemnych 

Starostwo W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Na mocy ustawy Prawo geologiczne i górnicze
8
 zadanie przejął Marszałek. 

                                                      
6
 Koszty działań podejmowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. 

7
 Koszty działań podejmowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. 

8
 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1238 2013.11.24) 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

ZN. 4  
Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi 
ziemi i prowadzenie rejestru zawierającego informacje 
o terenach zagrożonych tymi ruchami 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco.  

Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych (GiTP) 

GiTP. 1  
Prowadzenie postępowania w sprawie wyłączenia 
gruntów z produkcji rolniczej 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. 

GiTP. 2  

Prowadzenie postępowania w sprawie rekultywacji i 
zagospodarowania na cele rolnicze lub leśne, gruntów 
zdewastowanych lub zdegradowanych, w tym 
wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i 
zagospodarowania gruntów 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach. W 2012r. Zostało wydantch 13 
decyzji na rekultywację gruntów, w 2013r. - 8 decyzji. 

GiTP. 3  
Kontrola wykonania obowiązków wynikających z 
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta w Katowicach. 

GiTP. 4  
Prowadzenie sprawozdawczości dot. ochrony gruntów 
rolnych i rekultywacji terenów po przemysłowych 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły przez Urząd Miasta w Katowicach. Sprawozdawczość dot. ochrony gruntów rolnych i rekultywacji terenów 
po przemysłowych przekazywana jest do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych (W) 

W. 1  

Wykonywanie zadań własnych jednostki 
samorządowej m.in. w zakresie: 
- kontroli istniejących źródeł zanieczyszczeń pod 

kątem ich wyposażenia w urządzenia zapobiegające 
zanieczyszczeniom bądź je ograniczające, 
- ustalania za odszkodowaniem dostępu do wody, 

przejść, przejazdów oraz miejsc przeznaczonych do 
stałego korzystania z gruntów na potrzeby 

Urząd Miasta, WIOŚ W/K 2010-2013 891 309 619 400 środki własne 



RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KATOWICE NA LATA 2012-2013 

48 

Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

wykonywania robót konserwacyjnych, 
- usuwania awarii instalacji wodociągowo-

kanalizacyjnych nie będących w eksploatacji 
Katowickich Wodociągów jak i innych podmiotów, 
- przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie 

m.in. uchwalenia regulaminu dostarczania wody i 
odprowadzania ścieków 

Opis realizacji zadania: 
Zadania realizowane są w sposób ciągły przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach oraz Urząd Miasta w Katowicach. 

W. 2  

Wydawanie m in. decyzji: 
- nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu 

poprzedniego lub wykonanie urządzeń 
zapobiegających szkodom, 
- zezwoleń na wprowadzenie wód opadowych do 

urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność 
miasta, 
- zezwoleń dla przedsiębiorstw wodociągowo-

kanalizacyjnych w zakresie prowadzenia zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzenia 
ścieków, 
- pozwoleń wodno-prawnych 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych Budżet miasta 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły, zgodnie z ilością wpływających do Urzędu Miasta wniosków w zakresie ochrony i racjonalnego 
wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych. W 2013 wydano 1 decyzję nakazującą właścicielowi gruntu przywrócenie do stanu poprzedniego. Wydano 37 
pozwoleń wodno-prawnych w 2012r. i 25 pozwoleń wodno-prawnych w 2013r. 

W. 3  
Ustalanie linii brzegowej dla pozostałych wód oraz 
zakazywanie lub ograniczanie korzystania z wód 

Urząd Miasta (prawa 
powiatu) 

W 2010-2013 Wg kosztów własnych Budżet miasta 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły przez Urząd Miasta w Katowicach. W  latach 2012-2013 nie wydano żadnej decyzji. 

W. 4  
Stwierdzanie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia 
wodno-prawnego za odszkodowaniem, jeżeli jest to 
uzasadnione interesem społecznym 

Urząd Miasta (prawa 
powiatu) 

W 2010-2013 W  latach 2012-2013 nie 
wydano żadnej decyzji. 

Budżet miasta 

Opis realizacji zadania: 
Zadanie realizowane w sposób ciągły przez Urząd Miasta. W latach 2012-2013 nie wydano żadnej decyzji. 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

W. 5  

Ustalanie strefy ochrony bezpośredniej w przypadku 
kiedy warunki hydrogeologiczne, hydrologiczne i 
geomorfologiczne ustanawiają wyłącznie strefę 
bezpośrednią 

Urząd Miasta (prawa 
powiatu) 

W 2010-2013 W  latach 2012-2013 nie 
wydano żadnej decyzji 

Budżet miasta 

Opis realizacji zadania: 
Zadanie realizowane w sposób ciągły przez Urząd Miasta. W latach 2012-2013 nie wydano żadnej decyzji. 

W. 8 

Realizacja projektu „Uporządkowania gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice- Etap II” poprzez: 
- dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Katowicach, 
- budowa kanalizacji deszczowej i przelewów 

burzowych, 
- budowa przepompowni, 
- modernizację oczyszczalni ścieków w Panewnikach i 

Podlesiu. 

Urząd Miasta 
Katowicka 

Infrastruktura 
Wodociągowo-

Kanalizacyjna Sp. z 
o.o. 

W/K 2015 5 720 939 8 646 387 
Budżet miasta 

fundusze unijne 

Opis realizacji zadania: Określone etapy zadania przewidziane na lata 2012-2013 zostały zrealizowane. 

Ochrona powietrza atmosferycznego (P) 

P. 1 

Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów 
do powietrza, zezwoleń na handel uprawnieniami do 
emisji do powietrza gazów cieplarnianych, decyzji 
nakazującej podmiotowi korzystającemu ze 
środowiska podjęcia czynności w zakresie ograniczenia 
oddziaływania na środowisko bądź też przywrócenie 
środowiska do stanu właściwego oraz przyjmowanie 
zgłoszeń dla instalacji, które nie wymagają 
pozwolenia. 

Urząd Miasta 
(prawa powiatu) 

W 2010-2013 Wg kosztów własnych Budżet miasta 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły przez Urząd Miasta w Katowicach. zadanie realizowane w sposób ciągły. W 2012r. wydano 12 decyzji na 
wprowadzenie pyłów lub gazów do powietrza, 3 zezwolenia na handel uprawnieniami do emisji do powietrza oraz 19 zgłoszeń insta lacji. W 2013r wydano 9 decyzji na 
wprowadzenie pyłów lub gazów do powietrza, 6 zezwoleń na handel uprawnieniami do emisji do powietrza oraz 10 zgłoszeń instalacji. 

P. 3 
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na 
terenie miasta Katowice 

Urząd Miasta K 2011-2020 1 684 781 2 403 263 

środki własne 
zarządców 

i właścicieli, 
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

budżet miasta, 
fundusze unijne, PEC 

Katowice, kredyty 
BOŚ 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły. 

P. 4 
Realizacja postanowień „Programu ochrony powietrza 
dla stref województwa śląskiego” 

Urząd Miasta W wg. Programu Ochrony Powietrza 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane jest w sposób ciągły przez Urząd Miasta w Katowicach oraz jednostki organizacyjne. 

P. 5 
Uwzględnianie priorytetów, celów i kierunków działań 
w miejskich dokumentach planistycznych 
i strategicznych 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadania Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice wykonał następujące działania: 

 w 2012 wykonano działania polegające na opracowywaniu 12 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (w tym 4 
zakończył), 

w 2013 wykonano działania polegające na opracowywaniu 7 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowicew tym na sporządzenie 
opracowania ekofizjograficznego na potrzeby projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Katowice  

P. 6 
Inicjowanie kierunków przebudowy infrastruktury 
ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej (w 
porozumieniu z przedsiębiorstwami energetycznymi) 

Tauron Wytwarzanie K 2010-2013 Wg kosztów własnych 
środki własne, środki 

zewnętrzne 

Opis realizacji zadania: Zadanie polegające na przebudowie instalacji ciepłowniczych. W ramach zadania prowadzono następujące inwestycje: 

Tauron Wytwarzanie:  

 w 2013r. rozpoczęto inwestycje polegającą na dostosowaniu kotła OP-650k na bloku nr 3 w elektrowni Jaworzno III w celu obniżenia emisji NOx (wyposażenie 
w instalację do odżelaziania spalin. Koszt inwestycji planowanej na lata 2013-2014 wynosi 33 183 000 

 w 2013 r. rozpoczęto inwestycje polegającą na dostosowaniu kotła OP-650k na bloku nr 9 w PKE S.A. El Łaziska w celu obniżenia emisji NOx (wyposażenie 
w instalację do odżelaziania spalin. Koszt inwestycji planowanej na lata 2013-2016 wynosi 20 077 000 

P. 7 
Wymiana taboru - zakup minimum 10 sztuk 
autobusów spełniających normy spalin EURO 5/EEV 

Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej 

Katowice 

K 2010-2013 Przesuniecie zadania na lata 
2014-2020. 

środki własne /dotacje 
gmin będących 
udziałowcami 

Opis realizacji zadania: Zadanie nie zrealizowane w latach 2012-2013. Przesuniecie zadania na lata 2014-2020. 

P. 8 
Systemowe ograniczenie emisji ze źródeł 
przemysłowych (w tym instalacja lub wymiana 

Przedsiębiorcy K 2013 Wg kosztów własnych środki własne,  
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

urządzeń do redukcji zanieczyszczeń) pożyczka 

Opis realizacji zadania: Zadanie polegające na systemowym ograniczeniu emisji ze źródeł przemysłowych (w tym instalacja lub wymiana urządzeń do redukcji 
zanieczyszczeń) wykonywane jest na bieżąco w zależności od potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. W 2013 r przedsiębiorstwo Tauron Wytwarzanie prowadziło 
następujące inwestycje:  

 rozpoczęto inwestycje polegającą na dostosowaniu kotła OP-650k na bloku nr 3 w elektrowni Jaworzno III w celu obniżenia emisji NOx (wyposażenie w instalację 
do odżelaziania spalin. Koszt inwestycji planowanej na lata 2013-2014 wynosi 33 183 000 

  rozpoczęto inwestycje polegającą na dostosowaniu kotła OP-650k na bloku nr 9 w PKE S.A. El Łaziska w celu obniżenia emisji NOx (wyposażenie w instalację do 
odżelaziania spalin. Koszt inwestycji planowanej na lata 2013-2016 wynosi 20 077 000 

P. 9 
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
oraz miejskich zasobów mieszkalnych 

Urząd Miasta K 2010-2013 Wg kosztów własnych 
środki własne, środki 

zewnętrzne 

Opis realizacji zadania: W ramach termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz miejskich zasobów mieszkalnych wykonano następujące inwestycje: 
 Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół 

Poligraficzno – Mechanicznych w Katowicach. Koszty za 2012 r. wyniosły 2 064 982 zł, a za rok 2013 wynosiły 2 859 288,68zł. Projekt uzyskał dofinansowanie 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. 

 Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach. Koszty za 2012 r. wyniosły 2 656 290,73 zł, a za rok 2013 wynosiły 2 335 590,38 zł. Projekt uzyskał 
dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Działania 5.3 – Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. 

 Likwidacja lokalnych palenisk węglowych, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, budowa sacji wymienników c.o i c.u.w., wykonanie wewnętrznej instalacji 
c.o i c.u.w., termomodernizacja (budynki przy ul. Katowickiej)- koszt inwestycji 4 700 000 zł, inwestycja prowadzona w latach 2013-2015. 

 Likwidacja lokalnych palenisk węglowych, budowa lokalnej kotłowni gazowej, wykonanie wewnętrznej instalacji c.o i c.u.w., termomodernizacja (budynki przy ul. 
Wojewódzkiej) – koszt inwestycji 1 200 000 zł, inwestycja prowadzona w latach 2013-2015. 

Drogi publiczne gminne 

P. 10 
Przebudowa drogi publicznej gminnej - przebudowa 
strefy śródmiejskiej miasta Katowice 

Urząd Miasta K 2010-2015 43 060 934 37 217 131 
środki własne (w tym 

kredyt BRRE) 

Opis realizacji zadania: Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice etap II - Strefa Rondo - Rynek (zrealizowano etap I oraz rozpoczęto etap II), oraz etap III – 
Przebudowa układu drogowego w rejonie Placu Szewczyka (zadanie zakończone i odebrane) 

P. 15 

Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego 
Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry 
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach 

Urząd Miasta W 2010-2014 63 713 184 42 320 106 
środki własne (w tym 

kredyt EBI) 

Opis realizacji zadania: Kontynuacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum  Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego (MCK)  
i siedziby Narodowej Orkiestry  Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach (NOSPR) wraz niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz miejscami 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

parkingowymi, budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek MCK i NOSPR oraz regulacja stanu prawnego 
terenu. 

P. 16 Przedłużenie ul. Szybowcowej Urząd Miasta W 2010-2014 1 713 4 924 środki własne 

Opis realizacji zadania: W latach 2010 - 2011 opracowano dokumentację projektową. W latach 2012-2014: regulowanie spraw terenowo -prawnych w związku 
z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady  A4  do skrzyżowania z ul. Lotnisko. 
Realizacja zadania wstrzymana. 

P. 17 
Przedłużenie ul. Grundmanna na południe – 
w kierunku ul. Bocheńskiego oraz autostrady A4 w 
Katowicach 

Urząd Miasta W 2010 bd środki własne 

Opis realizacji zadania: Z uwagi na aktualną sytuację finansów publicznych w planach finansowych Miasta nie przewidziano środków na przedmiotowe zamierzenie 
inwestycyjne. Niemniej jednak z uwagi na charakter przedsięwzięcia planowane jest  zgłoszenie zadania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na 
lata 2014-2020 (Rozwój transportu w aglomeracjach), celem pozyskania środków z Funduszy Unijnych na realizację omawianej drogi. 

P. 18 
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci 
Wiechułów w Katowicach 

Urząd Miasta W 2010-2014 bd środki własne 

Opis realizacji zadania: Realizacja zadania wstrzymana. W latach 2010-2011 opracowano dokumentację projektową. W latach 2012-2014: regulowanie spraw terenowo – 
prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego. 

P. 19 

Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. 
Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, 
Bednorza i Obrońców Westrplatte (plac Powstańców 
Śląskich) 

Urząd Miasta W 2010-2015 0 29 186 środki własne 

Opis realizacji zadania: W latach 2010-2011 opracowano dokumentację projektową. W latach 2012-2014: regulowanie spraw terenowo – prawnych w związku 
z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego. W latach 2014-2015 : realizacja zadania 

P. 20 Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja Urząd Miasta W 2010-2012 1 273 022 - budżet miasta 

    Opis realizacji zadania: Zadanie zostało zakończone w 2012 r. 

P. 21 Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu Urząd Miasta W 2010-2012 161 560 - środki własne 

Opis realizacji zadania: W ramach zadania została opracowana dokumentacja. Plan na rok 2012 został zrealizowany. Zadanie wstrzymane. 

P. 24 

Przebudowa Drogi Krajowej Nr 81 od 
zmodernizowanego węzła autostrady A4 z DK 86 do 
węzła z ul. Armii Krajowej Etap I - Przebudowa węzła 
Dróg Krajowych Nr 81 i 86 z włączeniem do węzła z 

Urząd Miasta W 2007-2013 2 346 840 69 188 środki własne 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

autostradą A4 
Opis realizacji zadania: W ramach zadania została opracowana dokumentacja. Plan na lata 2012-2013 został zrealizowany. Zadanie wstrzymane.  

P. 25 
Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty 
Baildon 

Urząd Miasta W 2011-2012 4 931 - środki własne 

Opis realizacji zadania: Na podstawie zawartego porozumienia wykonano drogę dojazdową wraz z odwodnieniem i oświetleniem w kierunku obiektów biurowych 
budowanych przez inwestora - Spółkę Silesia Business Park. Wypłacono odszkodowanie za grunt zajęty pod drogę. 

P. 27 
Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od 
węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana 
Pawła II w Bytomiu 

Urząd Miasta W 2012-2013 
  

153 421 

 

100 795 środki własne 

Opis realizacji zadania: Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji przez Miasto Chorzów dla zakresu obwodnicy  Chorzowa 
w granicach administracyjnych Katowic. Dokonano refundacji poniesionych przez Miasto Chorzów nakładów na dokumentację techniczną w latach 2006-2013. 

P. 29 

Przedłużenie DTŚ w Katowicach w kierunku do 
Dąbrowy Górniczej obejmujące modernizację Drogi 
Krajowej Nr 79 w ciągu ul. Bagiennej oraz połączenie z 
ul. Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach Etap I - 
Połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w 
Mysłowicach wraz z przebudową obiektów 
inżynierskich 

Urząd Miasta W 2010-2013 bd 
środki własne, środki 

UE 

Opis realizacji zadania: Zadanie nie zrealizowanie, trwa przygotowanie dokumentacji projektowej.  

Gospodarka odpadami (O) 

O. 1  

Wykonywanie zadań własnych jednostki 
samorządowej m.in. w zakresie: 
- opiniowania programu gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, 
- opiniowania zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, 
- wydawania decyzji nakazującej posiadaczowi 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

odpadów usunięcie odpadów z miejsc 
nieprzeznaczonych do ich składowania lub 
magazynowania, 
- opiniowania programu gospodarki odpadami 

wydobywczymi, 
- zezwoleń dla podmiotów gospodarczych 

ubiegających się o prowadzenie działalności 
polegającej na odbieraniu odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 

Opis realizacji zadania: Opiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz zezwoleń na 
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  - ustawa z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach (Dz. U. 2013.21 z późn. zm.) zniosła wymagania w przedmiotowym zakresie. Wydawania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów 
z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania – w 2012r. Wydano 2 decyzje, w 2013 1 decyzję. Opiniowania programu gospodarki odpadami 
wydobywczymi – w 2012r. opiniowano 3 programy, w 2013r. - 1 program 
 

O. 2  
Utrzymanie czystości terenów będących we władaniu 
miasta, z wyłączeniem dróg publicznych 

Urząd Miasta W 2010-2013 Koszty zgodne z zadaniem 
Z.6. 

środki własne 

Opis realizacji zadania: : Opis zgodny z zadaniem Z.6. 

O. 3  Prowadzenie edukacji ekologicznej Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco. Urząd Miasta na bieżąco wykonuje zadanie z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej ( m in. sprzątanie świata, 
zakup worków, rękawic i nagród w konkursach ekologicznych, akcje, wycieczki oraz warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej). 

O. 4  
Wykonywanie zadań wynikających z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

Urząd Miasta W 2010-2013 297 131 18 817 870 środki własne 

Opis realizacji zadania: Urząd Miasta na bieżąco wykonuje zadanie dotyczące utrzymania czystości terenów będących we władaniu miasta, z wyłączeniem dróg publicznych 
oraz wykonywania zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

O. 5  

Zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych 
w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie 
udokumentują korzystania z usług jednostek 
organizacyjnych lub podmiotów posiadających 
zezwolenie 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg. kosztów własnych środki własne 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco 

O. 6  
Organizowanie i nadzorowanie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych oraz recyklingu surowców 
wtórnych 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: 
Zadania realizowane w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

O. 7  Usuwanie dzikich wysypisk Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco. W 2012r. zlikwidowano 93 wysypiska, w 2013r. - 114 wysypisk 

O. 8  

Sporządzanie rocznego sprawozdania o rodzaju i ilości 
surowców wtórnych zebranych przez podmioty 
posiadające zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości wydane z upoważnienia 
Prezydenta 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco 

O. 9  
Prowadzenie ewidencji wywożonych 
i unieszkodliwianych odpadów komunalnych oraz 
nieczystości płynnych przez podmioty gospodarcze 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco 

O. 10  

Inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania 
zużytego sprzętu, wskazywanie lokalizacji, w których 
mogą być prowadzone akcje odbierania zużytego 
sprzętu od mieszkańców gminy oraz podejmowanie 
działań informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco 

Oddziaływanie hałasu (H) 

H. 1  Ochrona przed hałasem emitowanym do środowiska Urząd Miasta W 2010 - 2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco 

H. 2  
Wykonywanie zadań własnych jednostki 
samorządowej m.in. w zakresie: 

Urząd Miasta W 2010 - 2013 Wg kosztów własnych środki własne 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

- wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu 
do środowiska, 
- wydawania decyzji nakładającej obowiązek na 

zarządzającego drogą, linią kolejową, linią 
tramwajową, lotniskiem wykonywania okresowych 
pomiarów poziomów w środowisku substancji lub 
energii wprowadzanych w związku z eksploatacją 
tych obiektów 

Opis realizacji zadania: Zadanie wykonywane w sposób ciągły przez Urząd Miasta w Katowicach. 

H. 3  
Opracowanie i wdrożenie programu ochrony 
środowiska przed hałasem 

Urząd Miasta (prawa 
powiatu) 

W 2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Opracowano Program Ochrony Środowiska przed hałasem, który został przyjęty uchwałą Nr XV/269/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26.10.2011r. W 
kolejnych latach prowadzone jest wdrażanie założeń Programu. 

H. 4  

Eliminacja narażenia mieszkańców na hałas poprzez 
następujące działania: 
- budowę obwodnic i dróg alternatywnych do 

istniejących (wraz ze skutecznymi zabezpieczeniami 
akustycznymi) 
- przeprowadzenie remontu nawierzchni 

dotychczasowych odcinków dróg, 
- opracowanie i wdrożenie zasad organizacji ruchu 

sprzyjających obniżeniu emisji hałasu do środowiska 
- utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania (w 

przypadku braku technicznych możliwości) 

Urząd Miasta, 
Zarządcy dróg 

K 2013 30 592 247 33 300 000  

Środki własne, 
WFOŚiGW, 

środki UE 

Opis realizacji zadania: W zakresie realizacji zadań polegających na eliminacji narażenia mieszkańców na hałas Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach wykonał 
następujące działania: 

 Przebudowa dróg na terenie m. Katowice -  przebudowa nawierzchni jezdni i chodników budowa miejsc parkingowych, uporządkowanie zieleni, budowa i 
przebudowa sygnalizacji świetlnych oraz przebudowa i remont przejść podziemnych 

H. 5  

Ograniczenie uciążliwości akustycznej w miejscach 
występowania szczególnych uciążliwości akustycznych 
dla mieszkańców (szczególnie w okolicach takich 
budynków jak: szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, 

Urząd Miasta, 
Zarządcy dróg i linii 

kolejowych 

K 2013 Wg kosztów własnych 

Środki własne, 
WFOŚiGW, 

środki UE 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

domy opieki społecznej itp.) poprzez  budowę 
ekranów przeciwakustycznych 

Opis realizacji zadania: Działanie realizowane na bieżąco. 

H. 7 

Podejmowanie działań administracyjnych w stosunku 
do podmiotów, których działalność skutkuje 
przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu w 
środowisku 

Urząd Miasta, WIOŚ K 2010-2013 W ramach zadań własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Urząd Miasta i WIOŚ na bieżąco realizują zadanie polegające na podejmowaniu działań administracyjnych w stosunku do podmiotów, których 
działalność skutkuje przekroczeniem dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. 

H. 8 

Opracowywanie planów zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem poziomu hałasu, 
zwłaszcza ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 
nowych dróg, jak i lokalizacji centrów handlowych oraz 
lokalizacji budownictwa mieszkaniowego w 
sąsiedztwie już istniejących tras komunikacyjnych oraz 
wprowadzenie zapisów odnośnie standardów 
akustycznych dla poszczególnych terenów 

Urząd Miasta W 2010-2013 2 335 754 środki własne 

Opis realizacji zadania: W 2012 Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice wykonywał działania polegające na opracowywaniu 12 projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (w tym 4 zakończył). W 2013 WPP wykonywał działania polegające na opracowywaniu 7 projektów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w tym sporządzeniu opracowania ekofizjograficznego na potrzeby projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Katowice. 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PR) 

PR. 2 

Opracowanie rejestru zawierającego informacje 
o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku 

WIOŚ K 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Opracowanie ukazuje się co roku w raporcie o Stanie Środowiska Województwa Śląskiego w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 

PR. 3 

Wprowadzanie do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących pól elektromagnetycznych 
z uwzględnieniem stref ograniczonego użytkowania 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bierząco 

Poważne awarie (AWP) 

AWP.1 

Wypracowanie zasad współdziałania w przypadku 
zagrożenia środowiska przez wydziały zarządzania 
kryzysowego oraz komórki ochrony środowiska 
w urzędach różnych szczebli 

PSP, Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Wg Państwowej Straży Pożarnej zadanie polegające na wypracowaniu zasad współpracy w przypadku wystąpienia poważnej awarii na terenie 
zakładów dużego ryzyka – opracowano w Zewnętrznych Planach Operacyjno-Ratowniczych dla ww. zakładów. Zawarto w nim zadania dla poszczególnych służb i instytucji 
(uzgodnione z nimi na etapie opracowania planu). Na bieżąco podczas ćwiczeń (w każdym zakładzie dużego ryzyka raz na 3 lata) ww. planów sprawdza się założenia w nich 
zawarte. Koszty opracowania planów pokrywają zakłady. Koszty ćwiczeń każdy uczestnik pokrywa swoje. 
Jeśli chodzi o wypracowanie zasad współdziałania w przypadku zagrożenia środowiska przez wydziały zarządzania kryzysowego oraz komórki ochrony środowiska 

w urzędach różnych szczebli obowiązuje Plan Reagowania Kryzysowego przygotowany przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK).  

AWP.2 
Prowadzenie systemu ewidencji zakładów o dużym i 
zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 
oraz udostępnianie informacji o planach ratowniczych 

PSP, WIOŚ K 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie polegające na prowadzeniu systemu ewidencji zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej oraz udostępnianie 
informacji o planach ratowniczych realizowane jest przez Państwową Straż Pożarną. Informacja publiczna nt. zakładów zwiększonego i dużego ryzyka zamieszczona jest na 
stronie internetowej   http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/pl/index/html/id:39/Informacja_publiczna. 
Na terenie miasta Katowice nie ma zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku występowania awarii przemysłowej. 

AWP.3 
Prowadzenie rejestru poważnych awarii i kontrola 
wyników modernizacji punktów przeładunku 
i dystrybucji paliw 

PSP, WIOŚ K 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Rejestru poważnych awarii i kontrolę wyników modernizacji punktów przeładunku i dystrybucji paliw prowadzi WIOŚ. 

AWP.4 
Wprowadzenie informacji o planie ratowniczym na 
wypadek poważnych awarii i klęsk żywiołowych do 
programu edukacyjnego szkół 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie w latach 2012-2013 nie zostało zrealizowane 

Zagrożenia naturalne (ZNT) 

ZNT. 1  Realizacja zadań technicznych mających na celu RZGW, Urząd Miasta K/W 2012-2013 1 594 801 1 401 200 Budżet Miasta 

http://www.katowice.kwpsp.gov.pl/pl/index/html/id:39/Informacja_publiczna
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

doprowadzenie do odpowiedniej przepustowości 
koryta rzeki Rawy na całej jej długości oraz 
dokończenie przebudowy i rozbudowy systemu 
kanalizacyjnego. 

(środki 
zabezpieczon
e w budżecie) 

Opis realizacji zadania: Konserwacja i utrzymanie rzeki Rawy na odcinku od Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec do ujścia Leśnego Potoku. Zakończenie III etapu prac 
konserwacyjnych i odmuleniowych na odcinku 2.320 mb od oczyszczalni ścieków Klimzowiec do mostu w ul. Brackiej. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej na ww. odcinku Rawy. Realizacja IV etapu prac na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Sokolskiej. 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 

1. 

Realizacja szkoleń podnoszących kwalifikacje 
zawodowe dla pracowników administracji 
samorządowej dotyczących przeprowadzania 
strategicznych ocen oddziaływania na środowisko 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie jest realizowane poprzez uczestnictwo pracowników administracji samorządowej szkoleniach z zakresu przeprowadzania strategicznych 
ocen oddziaływania na środowisko. 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 

1. 

Promocja procesów modernizacji zakładów zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju w sektorach 
transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii i 
gospodarki odpadami 

Urząd Miasta W 2010-2013 51 676 - środki własne 

Opis realizacji zadania: W ramach zadania, zrealizowano projekt „Elektryczne pojazdy z miejskiej Europie”. 

2. 

Współorganizacja kampanii społecznej, warsztatów, 
szkoleń, konkursów w wszystkich grupach wiekowych 
społeczeństwa promujących idee zielonych miejsc 
pracy 

Urząd Miasta, 
organizacje 

pozarządowe 

K 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco. 

Rozwój badań i postęp techniczny 

1. 
Współorganizacja konkursów dla ośrodków naukowo-
badawczych promujących ekoinnowacyjną myśl 
technologiczną 

Urząd Miasta K 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco 

2. 
Zamieszczanie informacji o realizowanych projektach 
ekoinnowacyjnych na portalu miejskim 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych środki własne 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco 

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 

1. 

Uwzględnianie w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego wymagań przepisów ochrony 
środowiska, identyfikacje konfliktów środowiskowych i 
przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi 

Urząd Miasta W 2010-2013 
Koszty zgodne z zadaniem 

P.5 Urząd Miasta 

Opis realizacji zadania: W ramach realizacji zadania Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice wykonał następujące działania: 

 w 2012 wykonano działania polegające na opracowywaniu 12 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (w tym 
4 zakończył), 

 w 2013 opracowywano 7 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, 
w tym: 
sporządzeniu opracowania ekofizjograficznego na potrzeby projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Katowice 

2. 

Opracowanie wytycznych do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego chroniących tereny 
naturalne przed urbanizacją, w tym rozstrzyganie o 
lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko, wskazywanie obszarów o szczególnych 
walorach przyrodniczych, w tym korytarzy 
ekologicznych, oraz uwzględnianie w dokumentach 
planistycznych wymagań koniecznych do ochrony tych 
obszarów, uwzględnianie ochrony krajobrazu 
kulturowego, w tym układów urbanistycznych, 
charakterystycznej zabudowy, panoram i osi 
widokowych, zieleni itp. 

Urząd Miasta W 2010-2013 
Koszty zgodne z zadaniem 

P.5 Urząd Miasta 

Opis realizacji zadania:  W ramach realizacji zadania Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Katowice wykonał następujące działania: 

 w 2012 wykonano działania polegające na opracowywaniu 12 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (w tym 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

4 zakończył), 

 w 2013 opracowywano 7 projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, 
w tym: 
sporządzeniu opracowania ekofizjograficznego na potrzeby projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Katowice 

3. 

Opiniowanie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie „Zasady 
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego” oraz „Zasady modernizacji, rozbudowy i 
budowy systemów infrastruktury technicznej” 

Urząd Miasta W Zadanie ciągłe Wg kosztów własnych Urząd Miasta 

Opis realizacji zadania: Działania obejmujące opiniowanie i uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie „zasad ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego” oraz „zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej” realizowane są przez: Wydział 
Kształtowania Środowiska, Biuro Konserwatora Zabytków, Wydział Rozwoju Miasta UM Katowice oraz organy i instytucje zgodnie z art. 17 pkt 6 U o p.z.p. 

Edukacja ekologiczna 

1. 
Współpraca z redakcjami środków masowego przekazu 
w zakresie zapewnienia obecności tematyki ochrony 
środowiska w prasie, radiu, telewizji i Internecie 

Urząd Miasta W 2010-2013 
Koszty zgodne z zadaniem 

Och. 3 Urząd Miasta 

Opis realizacji zadania: Zadanie realizowane na bieżąco. 

2. 

Przeprowadzanie konkursów ekologicznych, 
plastycznych, fotograficznych, happeningów, festynów, 
biegów na orientację lub form edukacji ekologicznej 
dla przedszkoli i szkół 

Urząd Miasta K 2010-2013 
Koszty zgodne z zadaniem 

Och. 3 Urząd Miasta 

Opis realizacji zadania: Urząd Miasta na bieżąco wykonuje zadanie z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej (m in. sprzątanie świata, zakup worków, rękawic i nagród 
w konkursach ekologicznych, akcje, wycieczki oraz warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej). 

3. 
Współorganizacja akcji ekologicznych (np. Dzień Ziemi, 
Sprzątanie Świata, Pikniki Ekologiczne, Dzień bez 
Samochodu) 

Urząd Miasta K 2010-2013 Wg kosztów własnych Urząd Miasta 

Opis realizacji zadania: Urząd Miasta na bieżąco wykonuje zadanie z zakresu prowadzenia edukacji ekologicznej (m in. sprzątanie świata, zakup worków, rękawic i nagród w 
konkursach ekologicznych, akcje, wycieczki oraz warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej). 

Dostęp do informacji o środowisku 

1. 
Rozwinięcie publicznie dostępnego internetowego 
wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych Urząd Miasta 
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Lp. Działanie Jednostka realizująca W/K* 
Termin 

realizacji 

Koszt przedsięwzięcia 
(zł.) Źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

zapewniającego sprawny wgląd społeczeństwa do ww. 
danych (np. ekoportalu) 

Opis realizacji zadania: W zakresie realizacji zadania dotyczącego rozwinięcia publicznie dostępnego internetowego wykazu danych o dokumentach zawierających 
informacje o środowisku i jego ochronie, zapewniającego sprawny wgląd społeczeństwa do ww. danych (np. ekoportalu) uruchomiono portal informacyjno-edukacyjnego 
„Energia i Środowisko w Katowicach” http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/. Koszty na realizację zadania pochodziły z projektu PEPESEC. 

2. 

Włączenie do miejskiego systemu informacji 
przestrzennej zagadnień ochrony środowiska (źródła 
uciążliwości i zasięg ich oddziaływań, obszary 
zagrożeń, tereny eksploatacji surowców, przyrodnicze 
obszary chronione itp.) 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych Urząd Miasta 

Opis realizacji zadania: Zadanie wykonywane jest przez Urząd Miasta na bieżąco. 

3. 
Stworzenie i utrzymywanie interaktywnej bazy danych 
o środowisku, informującej o jego stanie i działaniach 
na rzecz jego ochrony, dostępnej za pomocą Internetu 

Urząd Miasta W 2010-2013 Wg kosztów własnych Urząd Miasta 

Opis realizacji zadania: Rozwinięcie publicznie dostępnego internetowego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, 
zapewniającego sprawny wgląd społeczeństwa do ww. danych (np. ekoportalu) www.katowice.energiaisrodowisko.pl. Działanie prowadzone w latach 2012-2013. 

Stan na dzień 31.05.2014r. 
*W/K oznacza działanie, które Urząd Miejski Wykonuje lub Koordynuje, b.k.d. – brak kosztów dodatkowych 
 

http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/
http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/


RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA KATOWICE ZA LATA 2012-2013 

63 

4.5 Wskaźniki efektywności wdrażania 

Podstawę do oceny realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013” 
stanowią również zaproponowane w dokumencie wskaźniki efektywności wdrażania. Przyjęte wskaźniki 
umożliwiły dokonanie przeglądowej oceny stanu środowiska i zmian dokonujących się w czasie.  

Tabela 10. Wskaźniki efektywności wdrażania „Programu Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010 - 2013” [1]  

L.p. Wskaźniki Jednostka 
Stan 

wyjściowy 
(2008 rok) 

Stan w 
roku 2012 

Stan w roku 
2013 

Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (OCh) 

OCh.1 
Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych 

ha 232,2 232,2 b.d. 

OCh.2 Liczba rezerwatów przyrody szt. 2 2 b.d. 

OCh.3 Liczba parków krajobrazowych szt. 0 0 b.d. 

OCh.4 Liczba użytków ekologicznych szt. 1 1 b.d. 

OCh.5 
Liczba zespołów przyrodniczo- 
krajobrazowych 

szt. 1 1 b.d. 

OCh.6 Liczba pomników przyrody szt. 33 34 b.d. 

Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki (EN) 

EN.1 Długość sieci cieplnej przesyłowej km 102,7 325,4 b.d. 

EN.2 
Sprzedaż energii cieplnej do budynków 
mieszkalnych w ciągu roku 

GJ 4 585 592,90 
2 326 
708,0 

b.d. 

EN.3 
Sprzedaż energii cieplnej do urzędów 
i instytucji w ciągu roku 

GJ 1 040 760,90 1528455,0 b.d. 

EN.4 
Kotłownie ogółem 

Ob. 
118 84 b.d. 

w tym w spółdzielniach mieszkaniowych 32 34 b.d. 

EN.5 Długość czynnej sieci gazowej ogółem m 618 974 649 894 b.d. 

EN.6 Czynne połączenia sieci gazowej do 
budynków mieszkalnych 

szt. 14 624 15 795 b.d. 

EN.7 Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 241 806 240 988 b.d. 

EN.8 
Zużycie energii elektrycznej o niskim 
napięciu (w gospodarstwach domowych) 

MW*h 286 314 253 528 b.d. 

Racjonalna gospodarka leśna (L) 

L.1 Lesistość % 39,5 39,9 b.d. 

L.2 Powierzchnia gruntów leśnych ha 6 790,70 6 569,6 b.d. 

Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z) 

Z.1 

Struktura zieleni (parki, cmentarze, 
zieleńce, zieleń uliczna): 

ha 

  

- zieleńce i parki spacerowo 
wypoczynkowe 

721,2 682,5 b.d. 

- zieleń uliczna 53,7 49,8 b.d. 

- tereny zieleni osiedlowej 339,1 317,3 b.d. 

- cmentarze 67,3 77,2 b.d. 

- lasy gminne 26,9 26,9 b.d. 
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L.p. Wskaźniki Jednostka 
Stan 

wyjściowy 
(2008 rok) 

Stan w 
roku 2012 

Stan w roku 
2013 

Z.2 Udział terenów zieleni w powierzchni 
miasta 

[%] 7 6,3 b.d. 

Z.3 

Nasadzenia 

szt. 

 

- drzewa 148 378 b.d. 

- krzewy 1 465 5 779 b.d. 

Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych (GiTP) 

GiTP.1 Grunty zdewastowane i zdegradowane 
wymagające rekultywacji 

ha 54 b.d. b.d. 

GiTP.2 

Powierzchnia zrekultywowanych terenów 
uznanych za zdegradowane zgodnie 
z rejestrem wojewódzkim (dot. obszaru 
Katowic) 

ha - b.d. b.d. 

GiTP.3 Powierzchnia zrekultywowanych terenów 
poeksploatacyjnych 

ha/rok 27 bd. bd. 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych (W) 

W.1 
Zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności 

dam
3
 26 806,1 23 050,4 b.d. 

W.2 
Pobór wód podziemnych na potrzeby 
produkcyjne (poza rolnictwem 
i leśnictwem) 

dam
3
 22 10 b.d. 

W.3 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 
komunalnych po oczyszczeniu (łącznie: 
BZT5, ChZT, zawiesina, azot ogólny, fosfor 
ogólny) 

kg/rok 3 509 556 1 861 939 b.d. 

W.4 

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach 
przemysłowych po oczyszczeniu (łącznie: 
BZT5, ChZT, zawiesina, chlorki i siarczany, 
fenole lotne, azot ogólny, fosfor ogólny) 

kg/rok 47 401 747 35 527 731 b.d. 

W.5 
Stan jakości wód powierzchniowych - 
klasyfikacja ogólna (Potok Leśny ujście do 
Rawy) 

klasa jakości IV bd. b.d. 

W.6 
Stan jakości wód podziemnych - 
klasyfikacja ogólna 

klasa jakości III III/IV b.d. 

W.7 Komunalne oczyszczalnie ścieków szt. 9 8 b.d. 

W.8 
Przepustowość komunalnych oczyszczalni 
ścieków (wg projektu) 

m
3
/dobę 187 845 120 240 b.d. 

W.9 
Ścieki oczyszczane w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków 

dam
3
/rok 17 291,5 15 084,1 b.d. 

W.10 Ludność korzystająca z oczyszczalni 
ścieków 

osoba 224 600 268 733 b.d. 

W.11 Przemysłowe oczyszczalnie ścieków szt. 1 14 b.d. 

W.12 
Przepustowość przemysłowych 
oczyszczalni ścieków (wg projektu) 

m
3
/dobę 61 964 61 475 b.d. 

W.13 
Długość czynnej sieci wodociągowej 
rozdzielczej 

km 527,5 676,0 b.d. 
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L.p. Wskaźniki Jednostka 
Stan 

wyjściowy 
(2008 rok) 

Stan w 
roku 2012 

Stan w roku 
2013 

W.14 
Połączenia wodociągowe prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 15 408 15 462 b.d. 

W.15 Korzystający z sieci wodociągowej % 98 98 b.d. 

W.16 Zużycie wody z wodociągów na 1 
mieszkańca 

m
3
/rok 38  36,3 b.d. 

W.17 Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 408,2  485,8 b.d. 

W.18 
Połączenia kanalizacyjne prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

szt. 7 252  7654 b.d. 

W.19 Korzystający z sieci kanalizacyjnej % 89,5  89,7 b.d. 

Ochrona powietrza atmosferycznego (P) 

P.1  
Wielkość emisji zanieczyszczeń pyłowych 
do powietrza z zakładów objętych 
sprawozdawczością 

Mg/rok 547  583 b.d. 

 P.2 
Wielkość emisji zanieczyszczeń gazowych 
do powietrza z zakładów objętych 
sprawozdawczością 

Mg/rok 1 021 327  1 179 818  b.d. 

 P.3 
Jakość powietrza - klasa (wg kryterium 
ochrony zdrowia) 

Klasa strefy C  C C 

Gospodarka odpadami (O) 

O.1  Zebrane ilości odpadów komunalnych tys. Mg/rok 3 249,6 136,6 b.d. 

O.2 
Unieszkodliwione ilości odpadów 
komunalnych w sposób inny niż 
składowanie 

Mg/rok 53,8  121 458 b.d. 

O.3 Zebrane ilości odpadów niebezpiecznych Mg/rok  1 890,2 971,7  b.d. 

Oddziaływanie pół elektromagnetycznych (PR) 

PR.1  
Ilość stwierdzonych przekroczeń 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku 

szt. 0 0 0 

Poważne awarie (AWP) 

AWP. 1  

Potencjalni sprawcy poważnych awarii 
(ogółem) 

szt. 

107   b.d.  b.d. 
w tym: 

ZDR 15  b.d.  b.d. 

ZZR 24  b.d.  b.d. 

Pozostałe 68  b.d.  b.d. 

AWP.2  
Ilość zdarzeń mających znamiona 
poważnych awarii 

szt. 0  0 0 

Uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych (ZOŚ) 
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L.p. Wskaźniki Jednostka 
Stan 

wyjściowy 
(2008 rok) 

Stan w 
roku 2012 

Stan w roku 
2013 

ZOŚ.1 
Ocena jakościowa ujmowania zagadnień 
ochrony środowiska w strategiach 
i politykach sektorowych. 

skala 
od 0 do 3* 

b.d. b.d b.d 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska (AOŚ) 

AOŚ.1 

Udział osób zatrudnionych w 
ekologicznych dziedzinach gospodarki 
(gospodarka komunalna, ochrona 
środowiska) w ogólnej liczbie 
zatrudnionych 

% b.d. b.d b.d 

AOŚ.2 
Ilość nowo powstałych zielonych miejsc 
pracy na terenie miasta Katowice 

szt. b.d. b.d b.d 

Edukacja ekologiczna (Ee) 

 Ee.1 
Liczba zrealizowanych projektów z zakresu 
edukacji ekologicznej 

szt./rok b.d. b.d b.d 

 Ee.2 Wydatki na edukację ekologiczną tys. zł/rok b.d. b.d b.d 

Dostęp do informacji o środowisku (DiŚ) 

 DiŚ.1 
Liczba publicznych baz danych, w których 
udostępniana jest informacja o stanie 
środowiska na terenie miasta Katowice 

szt. b.d. b.d b.d 

  Informacje zawarte w tabeli zostały opracowane na podstawie danych z GUS. 

 

5 Koszty związane z realizacją zadań określonych w POŚ. 

Tabela nr 11 przedstawia zestawienie kosztów realizacji działań zapisanych w planie operacyjnym 
„Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013 działań” dla poszczególnych 
komponentów środowiskowych oraz zestawienie kosztów związanych z wdrażaniem i monitorowaniem 
realizacji programu i środowiska w latach 2012-2013. 

Przedstawienie kosztów na realizację wszystkich zadań jest trudne, ponieważ niektóre działania 
wykonywane były w ramach: zadań własnych poszczególnych instytucji, w tym budżetów własnych jednostek 
realizujących zadania oraz kosztorysów. Niemniej jednak, koszty przedsięwzięć programu wyniosły około 416 
735 252 zł (koszty bez realizacji dodatkowych zadań ujętych w punkcie 6 niniejszego Raportu).  

Tabela 11. Koszty związane z realizacją celów i zadań określonych w „Programu Środowiska dla Miasta Katowice na lata 
2010-2013” [1]. 

Zadanie 
Poniesione koszty w latach 2012-2013 

(zł) 

Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (Och) 1 722 772 

Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i 
wodochłonności gospodarki (EN) 

45 596 976 

Racjonalna gospodarka leśna (L) W ramach zadań własnych 
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Zadanie 
Poniesione koszty w latach 2012-2013 

(zł) 

Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z) 31 391 427 

Racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych oraz ochrona struktury 
geologicznej i powierzchni ziemi (ZN) 

8 379 500 

Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji 
terenów poprzemysłowych (GiTP) 

W ramach zadań własnych 

 

Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i 
podziemnych (W) 

15 878 035 

Ochrona powietrza atmosferycznego (P) 114 973 632 

Gospodarka odpadami (O) 19 115 001 

Oddziaływanie hałasu (H) 66 228 001 

Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PR) W ramach zadań własnych 

Poważne awarie (AWP) W ramach zadań własnych 

Zagrożenia naturalne (ZNT) 2 996 001 

Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych Wg kosztów własnych 

Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 51 676 

Rozwój badań i postęp techniczny Wg kosztów własnych 

Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym Wg kosztów własnych 

Edukacja ekologiczna 212063 

Dostęp do informacji o środowisku Wg kosztów własnych 
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6 Inwentaryzacja oraz koszty dodatkowo podjętych zadań nieujętych w POŚ w latach 2012-2013. 

W tabeli nr 12 zostały wykazane zadania, terminy ich realizacji, wielkości poniesionych nakładów oraz źródła finansowania dodatkowo podjętych działań, 
nieujętych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013. Zadania zostały zgłoszone przez poszczególne jednostki w ramach przeprowadzonej 

ankietyzacji. 

Tabela 12. Zadania realizowane w latach 2012-2013 nie ujęte w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013 [1]. 

Lp. Nazwa Inwestycji Jednostka realizująca 

Rzeczywisty koszt realizacji [zł]  
i źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

1. Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej Urząd Miasta 130 62 976 

Opis realizacji zadania: 

Zgodnie z planowanym przez UM harmonogramem prac oraz wydatkami na lata 2012-2013 zadanie zostało zakończone. 

2. 
Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych 
w Zakładzie Utylizacji Odpadów przy ul. Hutniczej 8 w Katowicach 

Urząd Miasta 9 627 649,15 1 229 406 

Opis realizacji zadania:  

Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego na lata 2007 – 2013. 

W 2012 r. uzyskano pozwolenie Urzędu Marszłkowskiego Województwa Śląskiego na wprowadzenie gazów i pyłów do atmosfery przez Zakład Utylizacji Odpadów, co 
umożliwiło rozpoczęcie czynności rozruchowych linii. 

3. 
Zakup i montaż 14 urządzeń redukujących pobór zużytej energii elektrycznej 
w obwodach instalacji oświetlenia ulicznego, których zastosowanie pozwoliło 
na obniżenie realnych kosztów poboru energii elektrycznej na poziomie ~20%. 

Miejski Zarząd Ulic i Mostów 
w Katowicach 

Wg kosztów własnych jednostki 

Opis realizacji zadania: 

Zadanie o charakterze ciągłym. 

4. Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetleniowych na energooszczędne w Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wg. kosztów własnych 
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Lp. Nazwa Inwestycji Jednostka realizująca 

Rzeczywisty koszt realizacji [zł]  
i źródło finansowania 

2012 r. 2013 r. 

ilości 146 szt. w Katowicach 
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Opis realizacji zadania: 

Zadanie o charakterze ciągłym. 

5. 
Kolektor Bolina od włączenia do kolektora na terenie Mysłowic do oczyszczalni 
ścieków Janów - cz. I rejon wzdłuż Hodowców 

Katowicka Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna  

Sp. z o.o. 
Wg kosztów własnych jednostki 

Opis realizacji zadania: 

Prace zostały zakończone. Łączny koszt inwestycji wyniósł 2 820 737 zł. 

6. Budowa kanalizacji w ul. Panewnickiej i Bałtyckiej 
Katowicka Infrastruktura 

Wodociągowo-Kanalizacyjna  
Sp. z o.o. 

Wg kosztów własnych jednostki 

Opis realizacji zadania: 

Zadanie prowadzone przez Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Prace zostały zakończone. Łączny koszt inwestycji wyniósł 925 586 zł. 

7. 
Monitoring nośników energii wraz z usługą eksploatacji w 5 wybranych 
obiektach na terenie miasta Katowice 

UM - 54 441 

Opis realizacji zadania: 

Podpisano umowę realizacji zadania do końca 2013 r. 

8. 
Budowa zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów dla północnej części 
Katowic poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne 

UM 

W ramach zadań własnych 

Źródło finansowania: RPO WSL Działanie 
5.2/środki własne 

Brak możliwości wyodrębnienia kosztów 
realizacji tego działania. 

Opis realizacji zadania: 

Przedmiotem projektu była budowa zakładu, który spełniał będzie funkcję zakładu wstępnej segregacji odpadów oraz zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
głównie poprzez przetworzenie frakcji positowej w paliwo alternatywne. Zakres projektu obejmował prace przygotowawcze, prace projektowe i roboty budowlane 
dotyczące budowy 2 hal oraz zakup maszyn i urządzeń stanowiących ich wyposażenie (tworzących linię technologiczną). Projekt zlokalizowany jest na terenie istniejącego 
Zakładu Utylizacji Odpadów MPGK Katowice, przy istniejącej kompostowni w Katowicach przy ulicy Milowickiej 7A. 
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9. Rewitalizacja Miejskich Przestrzeni Nadrzecznych - REURIS UM 

87 286,13  

Źródło finansowania: 
Europejski Fundusz 

Rozwoju 
Regionalnego 

- 

Opis realizacji zadania:  

Projekt realizowany w ramach Programu dla Europy Środkowej - dział Środowisko Priorytet 3 Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska. Zakończono realizację projektu. 
Zorganizowano konferencję końcową projektu, opracowano Praktyczny Przewodnik dotyczący rewitalizacji rzek. Przedstawiciele Katowic wzięli udział w spotkaniu 
kończącym projekt w Stuttgarcie. 

10. Elektryczne pojazdy w miejskiej Europie Razem wydatki UM 

51 676 

Źródło finansowania: 
Europejski Fundusz 

Rozwoju 
Regionalnego 

- 

Opis realizacji zadania:  

Projekt realizowany w ramach Programu URBACT II. Zakończono realizację projektu. Przedstawiciele Katowic wzięli udział w spotkaniu partnerów projektu w Oslo 
i Sztokholmie oraz w konferencji końcowej w Londynie. Opracowano Lokalny Plan Działania dla Miasta Katowice oraz raport końcowy z projektu. 

11. Zrównoważona Mobilność Miejska - SUM UM 

17 260 35 948 

Źródło finansowania: Europejski 
Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Opis realizacji zadania:  

Projekt realizowany w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC Priorytet II Środowisko naturalne i zapobieganie ryzyku. Przedstawiciele Katowic 
wzięli udział w spotkaniach partnerów projektu w Faro oraz w Vigo jak również w wizycie studyjnej w Rydze. 

12. 
Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do istniejącej pętli 
tramwajowej w Katowicach - Zawodziu 

UM 
20 000 

Źródło finansowania: 
Europejski Fundusz 

- 
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Rozwoju 
Regionalnego 

Opis realizacji zadania:  

Projekt realizowany w ramach RPO dla Województwa Śląskiego -  Modernizacja i rozbudowa kluczowych elementów sieci drogowej. Wybrano wykonawcę i podpisano 
umowę na wykonanie studium wykonalności. Umowę zrealizowano. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu. W wyniku przeprowadzonej oceny merytoryczno-
technicznej wniosku projekt umieszczono na liście rezerwowej wśród oczekujących na dofinansowanie. 
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7 Podsumowanie realizacji celów i działań w latach 2012-2013 

 Zadania określone w „Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013”, które 
mają wpływ na osiągnięcie celów systemowych są w trakcie realizacji. W przetargach zawarte były wymogi 
ekologiczne; zamieszczano w dokumentach strategicznych zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz 
przeprowadzano ocenę oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na 
środowisko. Wspierano edukację ekologiczną oraz propagowano działania proekologiczne i zasady 
zrównoważonego rozwoju poprzez organizację szeregu akcji mających na celu podnoszenie świadomości 
ekologicznej wśród dzieci i młodzieży. 

W ciągu lat 2012-2013 trwania Programu w stopniu przedstawionym na poniższym rysunku zostały 
wykonane zadania: ok. 74% określonych zadań zostało zrealizowanych (68 zadań oznaczonych kolorem 
zielonym), ok. 16% zadań w Planie operacyjnym jest w trakcie realizacji (15 zadań oznaczonych kolorem 
pomarańczowym). Na chwilę obecną nie rozpoczęto realizacji około 10% zadań (9 zadań oznaczonych kolorem 
czerwonym) ujętych w Planie operacyjnym. Realizacja programu ochrony środowiska dla miasta Katowice 
przewidziana była do 2013 roku.  

  
Rysunek 1. Podsumowanie zadań określonych w „Programie Ochrony Środowiska da Miasta Katowice na lata2010-2013” 
zrealizowanych latach 2012-2013 [1]. 

Niniejszy RPOŚ zawiera zestawione i usystematyzowane informacje na temat działań, jakie zostały 
zaplanowane w POŚ w zakresie ochrony środowiska. Cele długoterminowe zostały przedstawione 
w raportowanym POŚ w następującej strukturze: 

OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU 

W ramach komponentu spełniono cele w zakresie ochrony obszarów i obiektów prawnie chronionych 
przed zainwestowaniem, dewastacją i zaśmiecaniem, ochroną dolin rzecznych, ochrona miejsc przyrodniczo 
cennych o znaczeniu lokalnym poprzez stworzenie właściwych zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego, a także monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów, promowanie istniejących form 
ochrony przyrody i miejsc cennych przyrodniczo oraz zasad ich ochrony oraz edukacja ekologiczna w zakresie 
ochrony przyrody. Na bieżąco realizowane są zadania polegające na powoływaniu nowych oraz bieżąca ochrona 
istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych, podejmowaniu działań zapobiegających niszczeniu 
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terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku działalności człowieka oraz zapewnienie migracji dziko żyjących 
roślin i zwierząt. 

W ramach spełnienia powyższych celów, realizowano zadanie mające na celu utrzymanie i konserwację 
najbardziej zagrożonych odcinków rzek w Katowicach – m. In. Prowadzono prace polegające na odmulaniu dna 
cieków wodnych, naprawie i wykonaniu ubezpieczenia brzegowego, a także usunięto zatory i wyrwy. Ponadto 
realizowano zadanie mające na celu popularyzację ochrony przyrody w społeczeństwie – na bieżąco 
prowadzona jest  szeroko pojętą edukacja ekologiczna, propaguje się działania proekologiczne oraz zasady 
zrównoważonego rozwoju.  

 

ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI, MATERIAŁOCHŁONNOŚCI I WODOCHŁONNOŚCI GOSPODARKI (EN) 

Cele długoterminowe: dalsze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie energii 
przez przemysł, budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania energii wśród 
mieszkańców; optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom na przesyle, wprowadzanie 
zamkniętych obiegów wody w przemyśle oraz propagowanie wśród mieszkańców oszczędnego korzystania 
z wody; promocja najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych w zakresie 
zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji; analiza możliwości uzasadnionego technicznie 
i ekonomicznie wykorzystywania odnawialnych źródeł energii; monitorowanie przez Miasto działań lokalnego 
rynku energetycznego m. in. poprzez opracowanie i wdrożenie trwałego systemu zarządzania energią 
i środowiskiem w mieście; upowszechnianie przez Miasto projektów promujących działania racjonalizujące 
użytkowanie energii a także działania podnoszące świadomość energetyczną mieszkańców są w trakcie 
realizacji. 

W ramach spełnienia powyższych celów na terenie miasta Katowice przeprowadzanych jest szereg prac 
polegających na modernizacji i termomodernizacji budynków zarówno użyteczności publicznej, jak 
i mieszkalnych. Prowadzone są prace nad opracowywaniem i wdrożeniem trwałego systemu zarządzania 
energią i środowiskiem w mieście. W ramach zadania zmodernizowano obiekt „Spodek” w mieście Katowice.  

Zadania nie zrealizowane w latach 2012-2013 to: opracowanie „Programu zwiększania efektywności 
energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w obiektach i budynkach komunalnych 
i użyteczności publicznej na terenie miasta Katowice”, opracowanie „Analizy możliwości uzasadnionego 
technicznie i ekonomicznie wykorzystywania istniejących zasobów metanu na potrzeby produkcji energii 
cieplnej i elektrycznej na terenie miasta Katowice oraz  opracowanie „Analizy możliwości uzasadnionego 
technicznie i ekonomicznie wykorzystywania gazu wysypiskowego na potrzeby produkcji energii cieplnej 
i elektrycznej na terenie miasta Katowice” (we współpracy z ZUO w Katowicach). 

RACJONALNA GOSPODARKA LEŚNA (L) 

Cele długookresowe: poprawa struktury gatunkowej Lasów Państwowych i zwiększanie ich odporności; 
sukcesywne wprowadzanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia przemysłowe; monitoring środowiska 
leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, szkodniki, choroby); przystosowanie lasów do 
pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych, jak również  prowadzenie zalesień gruntów 
(zgodnie ze wskazaniami projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Katowice – II edycja), z uwzględnieniem zróżnicowania struktury gatunkowej lasów oraz ochrona lasów 
przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy. 

 

Działania mające na celu ochronę lasów to ochrona przeciwpożarowa, ochrona przed 
nieuporządkowanym ruchem turystycznym, degradacją i dewastacją, tworzenie nowych i łączenie istniejących 
kompleksów leśnych, prace związane z bieżącą konserwacją lasów: odnowienia (zalesienia), pielęgnacja upraw 
leśnych i młodników, cięcia sanitarne, prace z zakresu agromelioracji, stały monitoring środowiska leśnego, 
zwiększenie różnorodności gatunków, lokalizacja zalesień i zadrzewień zgodnie z planami zagospodarowania 
przestrzennego, wzrost różnorodności biologicznej systemów leśnych. 

UTRZYMANIE I ROZWÓJ ZIELENI MIEJSKIEJ (Z) 

Cele długoterminowe to rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych, zapewnienie 
dostępności do terenów zieleni i wypoczynku, rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów 
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zieleni urządzonej częściowo i zieleni rekreacyjnej, a także  ochrona, rewitalizacja, rewaloryzacja 
i rekompensowanie koniecznych ubytków, wprowadzanie powierzchni biologicznie czynnej na terenach 
przeznaczanych pod zainwestowanie oraz uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście. 

Cele spełniano poprzez wykonywanie działań polegających na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych 
przez wszystkich administratorów terenów zielonych w mieście. W ramach zadania utrzymywany jest porządek 
i czystość w skwerach, parkach, placach. Prowadzone są prace pielęgnacyjne w drzewostanie i na roślinności 
drzewiastej, sadzenie drzew i krzewów. Prowadzono identyfikację niezagospodarowanych terenów oraz 
zakładano tereny zieleni niskiej i wysokiej oraz elementy architektury ogrodowej (ławki, stoły, place zabaw). 
A także kontynuowano wydawanie decyzji administracyjnych w ramach wydawania zezwoleń na usunięcie 
drzew i krzewów, naliczania opłat za usunięcie drzew lub krzewów. 

RACJONALNA EKSPLOATACJA ZASOBÓW NATURALNYCH ORAZ OCHRONA STRUKTURY GEOLOGICZNEJ 
I POWIERZCHNI ZIEMI (ZN) 

Cele długoterminowe to określenie wytycznych do planów zagospodarowania przestrzennego, ochrona 
środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem kopalni, ustalenie na terenie miasta obszarów 
chronionych, ochrona złóż kopalin głównych i pospolitych przed nieracjonalną eksploatacją a także rekultywacja 
terenów zdegradowanych przemysłowo oraz poprawa bezpieczeństwa na terenach kopalni i terenach 
związanych z ich działalnością. 

W ramach osiągnięcia celów, prowadzone są zadania jednostki samorządowej w zakresie m.in. 
opiniowania i uzgadniania koncesji na poszukiwanie i porpoznawanie złóż kopalin, analizowanie 
i przygotowywanie informacji dotyczących występowania szkód górniczych, czy też przeprowadzanie pomiarów 
przyspieszania drgań gruntów spowodowanych eksploatacją górniczą.   Ponadto prowadzi się działania mające 
na celu ochronę środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem  kopalni. W ramach realizacji tego 
działania w KWK „Mysłowice-Wesoła” prowadzono odzysk odpadów energetycznych oraz zagospodarowania 
wód dołowych i odpadów uwodnionych w zrobach kopalni – rozbudowa sieci rurociągów tłocznych, 
modernizacja instalacji przy szybie „Wacław”.  

OCHRONA GLEB, PROBLEMY UZDATNIANIA, REKULTYWACJI I REWITALIZACJI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH 
(GITP) 

Cele długoterminowe to: monitoring zanieczyszczenia gleb, zapobieganie dewastacji i degradacji gleb 
o poprawnym profilu, rekultywacja terenów w myśl Wojewódzkiego Programu Rekultywacji Terenów 
Poprzemysłowych i zdegradowanych a także kontrola i właściwe prowadzenie prac rekultywacyjnych. Cele 
realizowane są na bieżąco poprzez prowadzenie postępowania w sprawie wyłączenia gruntów z produkcji 
rolniczej, rekultywacji i zagospodarowania na cele rolnicze lub leśne, gruntów zdewastowanych lub 
zdegradowanych, w tym wydawanie decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów.  

 

OCHRONA I RACJONALNE WYKORZYSTANIE WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH (W) 

Cele długoterminowe: całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco 
oczyszczonych ścieków (komunalnych i przemysłowych) do wód, ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, 
w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej, uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice, 
a także dalsza modernizacja sieci kanalizacyjnej i zwiększenie możliwości zaopatrzenia miasta w wodę 
w sytuacjach awaryjnych realizowane zostały  na bieżąco. 

Wyznaczone w POŚ cele zostały realizowane poprzez wykonanie zadań własnych jednostki 
samorządowej (m.in. skontrolowano istniejące źródła zanieczyszczeń pod kątem ich wyposażenia w urządzenia 
zapobiegające zanieczyszczeniom bądź je ograniczające), wydawanie licznych decyzji w zakresie ochrony 
i racjonalnego wykorzystywania wód powierzchniowych i podziemnych, ustalono również linie brzegowe dla 
pozostałych wód oraz zakazywano lub ograniczano korzystanie z wód. Dodatkowo zrealizowano projekt 
„Uporządkowania gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap II”, w ramach którego m.in. rozbudowywano 
sieć kanalizacyjną w mieście, budowano kanalizację deszczową i przelewów burzowych oraz  zbudowano 
przepompownię. 
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OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO (P) 

Cele długoterminowe to: uzyskanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego jako element trwałej 
poprawy standardu życia mieszkańców i utrzymania dobrego stanu środowiska miasta; promocja 
i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii energooszczędnych oraz 
ograniczanie strat ciepła z liii ciepłowniczych, a także dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu 
PM10 oraz znacząca redukcja stężeń B(a)P nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do 
roku 2020 roku są realizowane na bieżąco. 

Cele realizowane są poprzez działania polegające na ograniczeniu niskiej emisji, emisji liniowej, 
punktowej, przemysłowej oraz z hałd. W ramach spełnienia w/w celów skrupulatnie analizowano składane 
wnioski o wydawanie pozwoleń na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza, zezwolenie na handel 
uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych itp. W sposób ciągły realizowany jest Program 
Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie miasta Katowice. Priorytety, cele i kierunki działań wyznaczone w ramach 
ochrony powietrza uwzględnione zostały również w miejskich dokumentacjach planistycznych i strategicznych, 
tj. w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Katowic. 

Wyznaczone cele realizowane były również poprzez wdrażanie postanowień „Programu ochrony 
powietrza dla stref województwa śląskiego”, działania polegające na zwiększonym monitoringu powietrza na 
terenie miasta, oraz budowę, przebudowę dróg publicznych i układów komunikacyjnych. 

GOSPODARKA ODPADAMI (O) 

Głównym celem jest centralizacja systemu gospodarki odpadami poprzez rozbudowę istniejących 
instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz budowę zakładów zagospodarowania odpadów, w tym 
również rozbudowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych. Cele długoterminowe 
osiągnięte zostaną poprzez   minimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów, wdrożenie nowoczesnych 
systemów ich odzysku i unieszkodliwiania w celu osiągnięcia wymaganych poziomów wtórnego wykorzystania 
odpadów oraz redukcji ilości odpadów kierowanych do składowania.  

W ramach gospodarki odpadami komunalnymi do celów długookresowych należy zaliczyć osiągnięcie 
redukcji minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów u źródła, stworzenie zcentralizowanego sytemu 
gospodarki odpadami, Zebranie w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów. Cele długookresowe 
w gospodarce odpadami z sektorów gospodarczych to wprowadzenie nowoczesnego systemu odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów poprzez budowę zakładów zagospodarowania odpadów w mieście Katowice oraz 
osiągnięcie w kolejnych latach ustawowych poziomów odzysku odpadów biodegradowalnych. 

W Zakładzie Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów, który działa od 2012 r. wytwarzane jest paliwo 
alternatywne poprzez przetworzenie frakcji positowej. W 2013 r. z 51 278 Mg odpadów wytworzono 6 969,6 
Mg paliwa alternatywnego  

W ramach realizacji celów wykonywane są zadania wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Organizowanie i nadzorowanie są selektywne zbiórki odpadów komunalnych oraz 
recyklingu surowców wtórnych. Ponadto usuwa się dzikie wysypiska oraz prowadzi ewidencję wywożonych 
i unieszkodliwianych odpadów komunalnych oraz nieczystości płynnych przez podmioty gospodarcze.  

Cele długoterminowe nie zostały jeszcze w pełni zrealizowane, jednak stopień realizacji zadań zapisanych 
w POŚ na lata 2010-2013 oraz wdrożenie nowych przepisów prawnych (zmiany w ustawie z dnia 27 kwietnia 
2001r. o odpadach oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o czystości i porządku w gminach) w zakresie 
gospodarki odpadami umożliwia osiągnięcie celów  zakładanym okresie.  

 

ODDZIAŁYWANIE HAŁASU (H) 

Cele długoterminowe zamieszczone w POŚ dotyczą wdrażanie rozwiązań inwestycyjnych - ekrany 
akustyczne na rzecz ograniczania hałasu komunikacyjnego oraz zmiana organizacji ruchu (ograniczenie ruchu 
ciężkiego), a także działania wspomagające program ochrony środowiska przed hałasem, m.in. remonty oraz 
modernizacja (konserwacja) nawierzchni drogowych, kontrola prędkości ruchu, remonty torowisk 
tramwajowych, działania z zakresu planowania przestrzennego. 
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Działania, na których skupiono się w celu ograniczenia wpływu hałasu polegały na opracowaniu 
i wdrożeniu programu ochrony środowiska przed hałasem, działania mające na celu eliminację narażenia 
mieszkańców na hałas poprzez np. budowę obwodnic i dróg alternatywnych do istniejących oraz ograniczenie 
uciążliwości akustycznej poprzez budowę ekranów akustycznych.  

Działania, na których skupiono się w celu ograniczenia wpływu hałasu drogowego polegały na poprawie 
nawierzchni dróg w miejscach wzmożonego ruchu, przebudowie i rozbudowie skrzyżowań, przebudowie 
szeregu ulic oraz przygotowaniu planu modernizacji sieci tramwajowej (pojazdy i torowiska). 

ODDZIAŁYWANIE PÓŁ ELEKTROMAGNETYCZNYCH (PR) 

Cele długoterminowe to przede wszystkim przeprowadzenie badań kontrolnych poziomów pól 
elektromagnetycznych oraz wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów 
dotyczących pól elektromagnetycznych z uwzględnieniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół 
urządzeń elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego. 

Na terenie miasta Katowice w latach 2012-2013 nie występowały przekroczenia norm w zakresie 
promieniowania elektromagnetycznego. W ramach prowadzonego monitoringu pól elektromagnetycznych, na 
terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejscach dostępnych dla ludności, pomiary 
wartości natężeń pól elektromagnetycznych wykazały brak przekroczeń wartości dopuszczalnych w badanych 
punktach. 

Należy kontynuować, pomiary w obecnym systemie zabezpieczenia przeciw promieniowaniu, jak 
również realizację celów w zakresie zagospodarowania przestrzennego.  

 

POWAŻNE AWARIE (AWP) 

Cele długoterminowe w ramach poważnych awarii są następujące: wykreowanie właściwych zachowań 
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska z tytułu poważnych awarii (w tym transportu 
substancji niebezpiecznych), wyznaczenie miejsc bezpiecznego parkowania samochodów przewożących 
materiały niebezpieczne, poprawa nadzoru nad logistyką transportową, w tym minimalizacja transportu 
substancji niebezpiecznych przez obszary zamieszkałe, usuwanie skutków zagrożeń środowiska poprzez 
bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów powstałych w czasie usuwania skutków poważnej awarii, 
wsparcie jednostek straży pożarnej do prowadzenia działań ratowniczych, zapobiegania i przeciwdziałania 
poważnym awariom. 

Pojęcie poważnych awarii obejmuje nie tylko awarie w zakładach przemysłowych, lecz także awarie we 
wszystkich rodzajach transportu substancji niebezpiecznych oraz awarie występujące podczas ich przesyłu 
rurociągami. W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poważnych awarii 
objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2003 r. Nr 5, poz. 58)  
zostały określone m.in.  kryteria charakteryzujące poważne awarie, objęte obowiązkiem zgłoszenia do 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez organy administracji właściwej do zwalczania poważnych 
awarii. 

W ramach realizacji celów zrealizowania zadania takie jak: wypracowanie zasad współdziałania w 
przypadku zagrożenia środowiska przez wydziały zarządzania kryzysowego oraz komórki ochrony środowiska 
w urzędach różnych szczebli, prowadzenie systemu ewidencji zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku 
wystąpienia awarii przemysłowej oraz udostępnianie informacji o planach ratowniczych oraz wprowadzenie 
informacji o planie ratowniczym na wypadek poważnych awarii i klęsk żywiołowych do programu edukacyjnego 
szkół.  

ZAGROŻENIA NATURALNE (ZNT) 

Celami długoterminowymi są: realizacja działań technicznych wpływających na wzrost bezpieczeństwa 
powodziowego w dolinie Rawy, a także ochrona terenów zalewowych znajdujących się w pobliżu rzeki Mlecznej 
oraz Kłodnicy. Cel został osiągnięty poprzez realizację prac studialnych w zakresie określenia stref zagrożenia 
powodziowego dla rzek Mleczna, Ślepiotka i Kłodnica a także realizacja zadań technicznych mających na celu 
doprowadzenie do odpowiedniej przepustowości koryta rzeki Rawy na całej jej długości oraz dokończenie 
przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego. 
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UWZGLĘDNIENIE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA W STRATEGIACH SEKTOROWYCH 

Głównym celem długoterminowym jest objęcie dokumentów polityk/ strategii/ programów/ planów 
sektorowych, strategicznymi ocenami oddziaływania na środowisko. Cel realizowany jest poprzez uczestnictwo 
pracowników administracji samorządowej w szkoleniach z zakresu ochrony środowiska. 

ROZWÓJ BADAŃ I POSTĘP TECHNICZNY 

Cele długoterminowe: realizacja programów na rzecz promocji innowacyjnych technologii dla przemysłu 
wspólnie z placówkami badawczymi oraz wspieranie realizacji szkoleń, konferencji i konkursów promujących 
innowacyjne technologie. Cel realizowany jest m.in. poprzez zamieszczanie informacji o realizowanych 
projektach ekoinnowacyjnych na portalu miejskim. 

ASPEKT EKOLOGICZNY W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM 

Cele długoterminowe: uwzględnianie w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymagań przepisów ochrony 
środowiska, identyfikacja konfliktów środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi, a także 
pracowanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego chroniących tereny 
naturalne oraz tereny o wysokiej wartości przyrodniczej przed urbanizacją realizowane są na bieżąco. W ramach 
osiągnięcia celów wykonano miejscowe plany i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
miasta Katowice, w których uwzględniono przepisy ochrony środowiska, identyfikacje konfliktów 
środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi. 

EDUKACJA EKOLOGICZNA  

Cele długoterminowe: cykliczna realizacja programów edukacji ekologicznej dla przedszkoli i szkół na 
terenie miasta Katowice, prowadzenie przez władze samorządowe działań (imprezy, akcje, konkursy) 
propagujących postawy proekologiczne mieszkańców miasta Katowice oraz popularyzacja walorów 
przyrodniczych miasta i problemów środowiskowych miasta Katowice są realizowane w sposób ciągły. Na cele 
długoterminowe w ramach edukacji ekologicznej składają się zadania: współpraca z redakcjami środków 
masowego przekazu w zakresie zapewnienia obecności tematyki ochrony środowiska w prasie, radiu, telewizji 
i Internecie, przeprowadzanie konkursów ekologicznych, plastycznych, fotograficznych, happeningów, 
festynów, biegów na orientację lub form edukacji ekologicznej dla przedszkoli i szkół oraz współorganizacja akcji 
ekologicznych (np. Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata, Pikniki Ekologiczne, Dzień bez Samochodu). 

DOSTĘP DO INFORMACJI O ŚRODOWISKU 

Cele długoterminowe: kontynuacja i rozwój coraz atrakcyjniejszych form informowania mieszkańców 
miasta o zasadach dostępu do informacji o środowisku i formach społecznego udziału w procesach decyzyjnych 
(w tym bieżąca aktualizacja uruchomionego portalu internetowego 

www.katowice.energiaisrodowisko.pl) oraz aktualizacja informacji o środowisku w publicznych w 

wykazach danych są w trakcie realizacji. 

W zakresie realizacji powyższych celów, w trakcie realizacji jest zadanie polegające na rozwinięciu 
publicznie dostępnego internetowego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku 
i jego ochronie, zapewniającego sprawny wgląd społeczeństwa do ww. danych (np. ekoportalu). W tym celu 
uruchomiono portal informacyjno-edukacyjnego „Energia i Środowisko w Katowicach”. Ponadto trwają prace 
nad stworzeniem i utrzymywaniem interaktywnej bazy danych o środowisku, informującej o jego stanie 
i działaniach na rzecz jego ochrony 

.

http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/
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