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Katowice, dn. 17.02.2015 r. 

 

 

INFORMACJA  O STANIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 

W MIEŚCIE KATOWICE 
WPROWADZENIE DO STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO, ORGANIZACJA PROCESU PLANOWANIA, PROCENT POKRYCIA POWIERZCHNI 

MIASTA PLANAMI 

 

 

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

(Studium) 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice jest 

dokumentem kształtującym politykę przestrzenną. 

 

Studium ma charakter aktu kierownictwa wewnętrznego tzn. jego zapisy są wiążące dla organów 

gminy realizujących politykę przestrzenną, prowadzoną m.in. poprzez sporządzanie i uchwalanie 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy uchwala plan miejscowy 

(prawo miejscowe) po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium. Zapisy Studium służą 

zachowaniu jednolitości ustaleń sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. 

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Studium nie jest aktem prawa miejscowego, dlatego 

w razie braku planu miejscowego dla określonego terenu możliwe jest wydawanie decyzji 

o warunkach zabudowy albo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zapisy Studium 

nie mają charakteru wiążącego w stosunku co do treści ww. decyzji.  

 

Niezależnie od ustaleń Studium (i planów miejscowych) rozstrzygnięcia co do kształtowania 

przestrzeni i realizacji procesów inwestycyjnych mogą być także dokonywane w drodze decyzji 

administracyjnych przepisów odrębnych tzw. „specustaw” regulujących procedury lokalizacyjne 

określonych rodzajów inwestycji infrastruktury użyteczności publicznej (np. dróg publicznych, 

lotnisk, kolei).  

Zasadniczy status Studium dla kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej gminy 

ustalony jest przepisami prawa o charakterze ustrojowym oraz kompetencyjnym. 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1. pkt 1) ustawy o samorządzie gminnym: Zaspokajanie zbiorowych potrzeb 

wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 

gospodarki wodnej;(...). Natomiast zgodnie z art. 18  ust. 2, pkt 5)  ww. ustawy: Do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy: (...) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego; (...). 

Sposób realizacji tak wskazanych zadań samorządu gminnego, został określony w przepisach 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (odpowiednio w art. 3, 9, 10 i 11) oraz 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, które definiują formę, zakres treści 

merytorycznej i rolę dokumentów planistycznych, w tym Studium. Przepisy te szczegółowo 

określają również procedurę sporządzania takich dokumentów.  

Procedura sporządzenia Studium jest zbliżona do procedury sporządzenia i uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Różnice wynikają z zawartości 

merytorycznej tych dwóch dokumentów. 
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Przede wszystkim Studium jest dokumentem o charakterze strategicznym określającym wizję 

rozwoju przestrzennego miasta i musi obejmować obszar całego miasta. 

Zapisy Studium wynikają z przeprowadzonych analiz uwarunkowań przestrzennych dotyczących 

m.in. sposobu zagospodarowania, istniejącej zabudowy, infrastruktury komunikacyjnej, 

warunków środowiskowych. Na tej podstawie oraz na podstawie obowiązujących w mieście 

dokumentów o charakterze strategicznym zdefiniowane zostały cele rozwoju przestrzennego 

oraz kierunki możliwych zmian zagospodarowania terenów miasta Katowice.      

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice zgodnie 

z obowiązkiem ustawowym sporządzono w 1997 r.  dla obszaru całego miasta. Wskazywało ono 

priorytety  zagospodarowania przestrzennego na okres perspektywiczny. Skutkiem zrealizowania 

większości zadań określonych w Studium w 1997 r. oraz stwierdzenia istotnych zmian 

uwarunkowań przestrzennych w mieście Katowice i braku aktualności Studium z roku 1997 - w 

roku 2006 przystąpiono do sporządzenia nowego, aktualnego dokumentu. W dniu 25 kwietnia 

2012 r. uchwalone zostało Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Miasta Katowice – II edycja (uchwała Rady Miasta Katowice nr XXI/483/12 z 

dnia 25 kwietnia 2012 r.).  

Zgodnie z obowiązującym prawem zmiany Studium można dokonywać także dla 

poszczególnych elementów tego dokumentu, np. w razie potrzeby jego aktualizacji. 

 

Podstawą określenia celów i kierunków polityki przestrzennej w obowiązującym Studium - II 

edycja były: wizja, cele i priorytety rozwoju miasta w sferze społecznej i gospodarczej 

oraz w sferze jakości środowiska i rozwoju infrastruktury - przyjęte w najistotniejszych 

dokumentach programowych miasta Katowice, mających związek z planowaniem 

i zagospodarowaniem przestrzennym, t.j.: „Strategia rozwoju miasta Katowice 2020” z 2005 r., 

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2007 – 2011 (uaktualniany corocznie w projekcie budżetu 

miasta na kolejny rok), Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007 – 2013 

i Plan koordynacyjny Centrum Katowic z 2007 r. 

 

Na ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowice – II edycja składa się z część tekstowa i graficzna. W części tekstowej zawierają się 

uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Część graficzna zawiera kierunki 

zagospodarowania przestrzennego oraz kierunki rozwoju układu drogowego, a także zakres 

granic obszarów i obiektów objętych ochroną. 

 

Generalnym celem polityki przestrzennej dla miasta Katowice, uchwalonym w Studium, jest 

ukształtowanie zrównoważonej, efektywnej i czytelnej struktury przestrzennej miasta: 

 oferującej wszechstronne zaspokojenie potrzeb mieszkańców i dogodną dostępność usług,  

 tworzącej zdrowe, bezpieczne i estetyczne środowisko zamieszkania, 

 zapewniającej możliwości rozwoju nowoczesnej, zdywersyfikowanej gospodarki miasta, 

w tym wzmocnienie pozycji Katowic jako głównego centrum administracyjno - usługowego 

Metropolii Silesia, 

 służącej podniesieniu rangi i atrakcyjności Katowic wraz z Metropolią Silesia w układzie 

krajowych i europejskich wielkich ośrodków miejskich.  

 

Dla tak określonego celu wskazane zostały cele składowe, którymi są: 

 krystalizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, 

 integracja przestrzenna i funkcjonalna tkanki miejskiej, 

 wzrost kapitału urbanistycznego, 

 wysoka jakość przestrzeni miejskiej i środowiska, 

 równoważenie struktury przestrzennej i procesów rozwoju przestrzennego. 
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Natomiast zakres merytoryczny ustaleń Studium obejmuje: 

1. kierunki zmian w strukturze przestrzennej 

2. kierunki zmian w przeznaczeniu terenów: 

3. parametry i wskaźniki dotyczące zagospodarowania terenów, w tym tereny wyłączone 

z zabudowy, 

4. ośrodki usługowo-handlowe. Obszary rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni 

sprzedaży powyżej 2000m2, 

5. obszary przestrzeni publicznej, 

6. zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej, 

7. obszary i zasady ochrony środowiska, 

8. kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, 

9. kierunki rozwoju transportu, 

10. kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, 

11. obszary inwestycji celu publicznego, 

12. obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, 

13. obszary problemowe i obszary strategiczne, 

14. ustalenia dotyczące planów miejscowych: 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II 

edycja zawiera także streszczenie ustaleń przyjętych w tym dokumencie oraz syntetyczny opis 

rozwiązań. Wyciąg z ustaleń Studium (rozdział XV) zawierający „Objaśnienie przyjętych 

rozwiązań” oraz „Syntezę ustaleń Studium” stanowi załącznik do nin. informacji. 

 

2. Organizacja pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

Miejska Pracowania Urbanistyczna (MPU) powołana została Zarządzeniem Wewnętrznym nr 

207A  Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r. i stanowi referat w strukturze 

wewnętrznej Wydziału Planowania Przestrzennego (WPP). 

 

Aktualnie zadania z zakresu planowania przestrzennego w ramach Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej wykonywane są przez: 

 Zespoły urbanistyczno – projektowe,  

 głównego specjalistę na samodzielnym stanowisku ds. systemów informatycznych 

i archiwum.  

 

Zespoły urbanistyczno – projektowe zajmują się opracowywaniem projektów miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów miejscowych (mpzp), w tym 

prowadzeniem procedur formalno – prawnych, oraz nadzorem nad projektami planów 

i opracowaniami specjalistycznymi wykonywanymi przez wykonawców zewnętrznych. 

Do zadań tych zespołów należy także  rejestracja i analiza wpływających wniosków w sprawie 

sporządzenia i zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zespoły 

wykonują analizy urbanistyczne, w tym przede wszystkim analizy zasadności przystąpienia 

do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź ich zmian wraz 

z przygotowaniem projektów uchwał. W zespołach opracowuje się koncepcje zagospodarowania 

i studia na potrzeby miejscowych planów. Ponadto w ramach prac zespołów urbanistyczno – 

projektowych sporządzane są na potrzeby prowadzonych planów opracowania specjalistyczne 

obejmujące: opracowania ekofizjograficzne, prognozy skutków finansowych uchwalenia 

planów, wnioski o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, a także 

przeprowadzane są procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach 

których w zespołach opracowuje się prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

Główny specjalista ds. systemów informatycznych i archiwum zajmuje się obsługą 

informatyczną tworzenia mpzp, prowadzeniem rejestrów graficznych; przygotowywaniem 
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informacji na strony internetowe Urzędu Miasta Katowice, merytorycznym udziałem w procesie 

opracowywania i wdrażania projektu Miejskiego Systemu Zarządzania Katowicką Infrastrukturą 

Informacji Przestrzennej (MSZKIIP) w Wydziale Planowania Przestrzennego. 

 

W związku z wakatami na stanowiska w zespołach projektowych oraz na stanowisko  

kierownika Miejskiej Pracowni Urbanistycznej obecnie, pracownią kieruje Naczelnik Wydziału 

Planowania Przestrzennego. 

 

 

3. Organizacja procesu planowania. 
Proces planowania przestrzennego realizowany jest w Wydziale Planowania Przestrzennego 

w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu planowania przestrzennego, w tym 

w szczególności:  

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity) - w zakresie procedury formalno – prawnej sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. 

U. z 2013r. poz. 1235 tekst jednolity z późn. zm.) - w zakresie strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko, 

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2013r. poz. 907 

z późn. zm.) – w zakresie wyłaniania wykonawcy zewnętrznego  na opracowanie projektów 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

Aktualne kierunki polityki przestrzennej stanowiące wiążące wytyczne do miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego (mpzp) uchwalone zostały przez Radę Miasta w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja. 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego stanowiąc prawo miejscowe ustalają 

przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów.  

 

3.1. Proces planistyczny.  

 

Proces planistyczny regulują przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

szczególnie art. 11 i 17. Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak 

i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 27 w/w ustawy odbywa się 

w takim samym trybie. 

 

3.1.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (mpzp) 

Proces związany ze sporządzaniem planu rozpoczyna się od wykonania analizy zasadności 

przystąpienia do sporządzania planu oraz stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań 

z ustaleniami Studium. Ponadto ustala się niezbędny zakres prac planistycznych,  przygotowuje 

się materiały geodezyjne. Analizy te wykonywane są w ramach prac Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej przed przygotowaniem projektu uchwały. Następnie projekt uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia planu przedstawiany jest Radzie Miasta Katowice celem 

rozpatrzenia. Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu podejmuje Rada Miasta 

Katowice.  

Po podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

planu (jak również zmiany planu), opracowanie projektu następuje w Miejskiej Pracowni 

Urbanistycznej bądź jest powierzone firmie zewnętrznej wyłonionej w przetargu, z którą zawiera 

się umowę cywilno – prawną. Przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego oraz 

rozstrzygnięcie przetargu obejmuje okres ok. 3 miesięcy. Wynika on z obowiązujących procedur 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.  

 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000627&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000627&min=1
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Opracowanie projektu planu podzielone jest na kilka etapów, które w przypadku projektów 

sporządzanych przez wykonawców zewnętrznych są odbierane i sprawdzane przez inspektorów 

Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Wydziału Planowania Przestrzennego pod względem 

formalnym i merytorycznym. Wydział Planowania Przestrzennego nadzoruje wykonanie umowy 

zgodnie z harmonogramem określającym w umowie zakres i terminy wykonywania prac oraz 

stanowiskiem Prezydenta (jako organu sporządzającego plan). Równolegle ze sporządzaniem 

projektu planu miejscowego przeprowadzane są czynności w zakresie strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko, w tym uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania 

na środowisko i opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko. 

 

Etapy opracowania projektu planu są następujące: 

 

a) Prace wstępne, analizy, wytyczne do planu (etap I). 

Prace te polegają na weryfikacji lub wykonaniu opracowania ekofizjograficznego, 

inwentaryzacji urbanistycznej, zebraniu i analizie materiałów niezbędnych do opracowania 

projektu planu takich jak: dokumenty umożliwiające określenie uwarunkowań 

(przyrodniczych, górniczych, kulturowych); dokumenty umożliwiające określenie 

uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i dotychczasowych przesądzeń planistycznych; 

dokumenty umożliwiające określenie oczekiwań społecznych oraz ograniczeń w możliwości 

zagospodarowania obszaru objętego projektem planu; uwarunkowań wynikających 

z opracowań specjalistycznych, programów lub działań inwestycyjnych, dotyczących 

obszaru planu i jego bezpośredniego sąsiedztwa, waloryzacja przestrzeni. W ramach tego 

etapu ogłasza się o przystąpieniu do sporządzenia planu, a następnie bada się wnioski 

złożone przez organy i instytucje oraz osoby prawne i prywatne. W wyniku przeprowadzenia 

tych prac uzyskuje się syntezę uwarunkowań oraz wytyczne do planu.  

Prace wstępne trwają w zależności od przedmiotu planu około 3 ÷ 4 miesięcy. 

 

b) Koncepcja zagospodarowania obszaru (etap II). 

Koncepcja zagospodarowania obszaru pokazuje układ funkcjonalno-przestrzenny, 

podstawowe kategorie przeznaczenia terenów, zasady kompozycji przestrzennej, system 

i zasady rozwiązań układu komunikacyjnego oraz uzbrojenia terenu. Koncepcja 

wykonywana jest w wariantach. Koncepcja przedstawiana jest na spotkaniu 

z przedstawicielami Wydziałów Urzędu Miastam, na którym dokonuje się wyboru wariantu 

koncepcji do dalszych prac.  

Opracowanie koncepcji trwa w zależności od przedmiotu planu około 2 ÷ 4 miesięcy. 

 

 

c) Projekt planu (etap III). 

Opracowanie projektu planu polega na skonkretyzowaniu koncepcji na rysunku planu 

i opracowaniu ustaleń ogólnych i szczegółowych w formie projektu uchwały oraz 

sporządzeniu opracowań specjalistycznych tzn. prognozy oddziaływania ustaleń projektu 

planu na środowisko oraz prognozy skutków finansowych. Następnie projekt planu wraz 

z w/w opracowaniami specjalistycznymi przedkłada się do uzgodnień wewnętrznych 

w ramach Urzędu Miasta oraz wprowadza do niego zmiany  z nich wynikające. W przypadku 

zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne opracowuje się dokumentację 

wniosku leśnego, co wydłuża czas prac nad projektem. 

Prace nad projektem trwają w zależności od przedmiotu planu około 3 ÷ 4 miesięcy. 

Na tym etapie sporządza się również stanowisko w sprawie zgodności projektu planu 

z obowiązującym Studium.   

 

d) Opinie i uzgodnienia (etap IV). 

Zaakceptowany projekt planu poddany jest opiniowaniu i uzgodnieniom przez organy 

zewnętrzne określone w ustawie, w tym także przez Miejską Komisję Urbanistyczno – 
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Urbanistyczną. Następnie wprowadzane są zmiany wynikające z tych uzgodnień. Na tym 

etapie także (w zależności od potrzeb) uzyskuje się zgodę Ministra na zmianę przeznaczenia 

gruntów leśnych.   

Etap opinii i uzgodnień zajmuje w zależności od przedmiotu planu min. 3 miesiące. 

W przypadku konieczności, opracowania wniosku leśnego i uzyskania zgody na zmianę 

przeznaczenia gruntów leśnych dodatkowo trzeba przewidzieć min. ok. 4 miesięcy. Każde 

ponowienie uzgodnień odpowiednio wydłuża ten etap. 

 

e) Wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu (etap V). 

Uzgodniony projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu. Jest to etap zaznajamiania 

społeczności lokalnej z zaproponowanymi ustaleniami planu. Służy temu udostępnienie 

projektu planu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej, organizowanie 

dyskusji publicznej oraz możliwość zaznajomienia się z jego treścią w wyznaczonym 

miejscu, w którym autorzy projektu przez co najmniej 21 dni służą stosownymi 

wyjaśnieniami. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu każdy, kto 

kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi jeszcze 

przez 14 dni po zakończeniu wyłożenia.  

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta w ciągu 21 dni. Uwzględnienie uwag 

w projekcie planu wymaga ponowienia procedury w niezbędnym zakresie, tj. ponowienia 

uzgodnień i ponownego wyłożenia. 

Etap pojedynczego wyłożenia projektu planu trwa min. ok. 3 miesięcy.  

Z praktyki wynika, że ponowienie procedury łączy się z koniecznością każdorazowego 

wydłużenia czasu sporządzania planu średnio o ok. 6 miesięcy (wprowadzenie zmian, 

ewentualne uzgodnienia, wyłożenie). Jednak takie postępowanie skutkuje wyższym stopniem 

akceptacji ustaleń planu przez społeczeństwo, co dotychczas znajduje odzwierciedlenie 

w bardzo niskiej liczbie zaskarżeń planów do sądów.   

 

f) Uchwalenie  planu (etap VI). 

Rozpatrzenie i uchwalenie planu przez Radę Miasta następuje po wyczerpaniu procedury 

wymaganej przepisami ustawy.  

Uchwała podlega kontroli wojewody, która powinna nastąpić w ciągu jednego miesiąca. Plan 

wchodzi w życie w ciągu 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  Zazwyczaj plan wchodzi w życie po ok. 1 miesiąca od uchwalenia przez Radę 

Miasta. 

 

W przypadku uchwalenia zmiany planu miejscowego zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(Dz.U. Z 2011r., Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) w ciągu roku należy opracować i ogłosić 

tekst jednolity zmienionej uchwały. 

 

Podsumowując, cały proces związany ze sporządzeniem mpzp, od analizy przed przystąpieniem 

do jego wejścia w życie, obejmuje okres ok. 2 lat, jeżeli nie następuje ponowienie procedury. 

Zdarza się to jednak rzadko i raczej dotyczy niewielkich obszarowo planów. Czas potrzebny na 

sporządzenie planu przede wszystkim zależy od powierzchni planu, ale także od stopnia 

złożoności problemów występujących w przestrzeni, uwarunkowań prawnych, potrzeb 

społecznych. Często wymaga wielokrotnego uzgadniania oraz wykładania projektu planu, 

co znacznie wydłuża czas jego opracowania.  

W przypadku zmian miejscowych planów czas ten przeważnie jest krótszy w zależności 

od zakresu zmian. 
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3.2. Rodzaje planów sporządzanych w mieście Katowice. 

 

Sporządzane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany, biorąc pod uwagę 

cel planu wynikający z uwarunkowań przestrzenno – funkcjonalnych, można podzielić 

na następujące grupy: 

 

1. plany „obszarowe” – według obszarów wskazanych w kierunkach polityki przestrzennej 

w Studium. Obejmują one całe obszary funkcjonalne dzielnic, osiedli, terenów usługowo-

produkcyjnych. Sporządzane są sukcesywnie i docelowo powinny stanowić pokrycie 

terenów zainwestowania miejskiego. Wybór kolejności przystąpienia do opracowania 

planu wynika z przesłanek takich jak: 

 potrzeba uregulowania zasad przekształceń obszarów poprodukcyjnych, położonych 

na styku funkcji mieszkaniowej i produkcyjnej (np. plany: Gliwicka – Bracka - 

Grundmanna, Krakowska – Lwowska, Eko-Miasto i Subcentrum Południe), 

 potrzeby określenia zasad przekształceń w obszarach o walorach kulturowych (plany 

w Śródmieściu Katowic) 

 potrzeba kształtowania przestrzeni publicznych (np. plan Olimpijska, Lotnisko 

Muchowiec, Damrota-Graniczna, Dudy-Gracza – 1-ego Maja) 

 uwarunkowania górnicze (np. plany: Wzgórze Wandy, Pszczyńska – Górniczego 

Stanu), 

2. plany „interwencyjne” –  mające na celu ochronę walorów środowiskowych (np. plany: 

Bolina, dolina Rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami) lub przeciwdziałanie przyszłym 

konfliktom funkcjonalno - przestrzennym i społecznym (np. plany: Owsiana, drogi 

w dzielnicach południowych), 

3. plany „nowelizacje” –  wprowadzane w formie uchwały zmieniającej przepis prawa 

miejscowego, obejmujące zmianę ustaleń treści planu lub zmianę fragmentu rysunku 

planu w zależności od zakresu wprowadzanych zmian są to: 

 zmiany w planach obowiązujących (np. zmiany planów: Al. Górnośląska-

ul. Graniczna, Osiedle Tysiąclecia, Murcki, Murckowska-Porcelanowa, obszaru 

Katowickiego Parku Leśnego w rejonie ul. Puławskiego), 

 nowe plany w granicach planów obowiązujących (np. plany: ul. Krasińskiego 

i ul. Równoległa, ul. Tartaczna,  Roździeńskiego - Zakopiańska), 

4. plany na „wniosek”, mające na celu umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych 

np. na terenach leśnych (uporządkowanie gospodarki ściekowej) lub cmentarza przy 

ul. Wróblewskiego - dla których nie jest możliwe wydanie decyzji o warunkach 

zabudowy. 

 

3.3.  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania 

specjalistyczne sporządzane w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej. 

 

W okresie od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 

prowadzone były następujące opracowania planów miejscowych: 

 

I. plany uchwalone w 2014 r. 

1. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów 

położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), 

Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego 

uchwałą nr X/153/11, Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów 

położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty, 

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy 

ul. Krasińskiego i ul. Równoległą w Katowicach, 
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3. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla 

Tysiąclecia w Katowicach, przyjętego uchwałą nr XI/184/11, Rady Miasta Katowice 

z dnia 22 czerwca 2011 r., w zakresie terenu położonego w rejonie ulicy Chorzowskiej 

i ulicy Piastów, 

4. zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie Al. Górnośląskiej - ul. Granicznej - ul. Francuskiej w Katowicach, przyjętego 

uchwałą nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., w zakresie 

terenów położonych w rejonie Al. Górnośląskiej i ul. Francuskiej, 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy 

Tartacznej w Katowicach, 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie 

stawu Bolina w Katowicach 

7. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulicy 

Owsianej w Katowicach 

 

II. plany w trakcie realizacji 

1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy 

Olimpijskiej w Katowicach,  

2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic 

miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – 

KWK „Murcki - Staszic”, 

Ze względu na potrzebę zabezpieczenia podstawowych elementów projektowanego 

układu komunikacyjnego w obszarze dzielnic południowych oraz ochrony doliny 

Mlecznej, w pierwszym etapie prac sporządza się obecnie następujące mpzp: 

 część nr 1 obejmującą przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej, 

 część nr 2 obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Niezapominajek, 

 część nr 3 „Dolina rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami”, 

3. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Katowice Północ 

Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei W. Korfantego i ul. Konduktorskiej 

w Katowicach, 

4. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w Katowicach,  

5. projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic: Murckowska-Porcelanowa w Katowicach 

6. projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej – 

rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach 

7. Procedowanie projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Subcentrum Południe w Katowicach przygotowanego przez wykonawcę zewnętrznego 

i wprowadzanie zmian 1 

Wykonanie uchwały następuje w częściach: 

 część nr 1 obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej  

 część nr 2 obejmująca obszar w rejonie ul. Rolnej i ul. Kłodnickiej; 

 część nr 3 obejmująca obszar w rejonie ul. Kolejowej i Kościuszki; 

 część nr 4 obejmująca obszar w rejonie ul. Kościuszki i ul. Gen. Z.W. Jankego 

 

Ponadto w ramach MPU opracowywane są opinie do prognoz wpływów eksploatacji górniczej 

na powierzchnię w latach 2014 – 2016 oraz zamierzeń w zakresie zapobiegania i ograniczenia 

szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego w okresie obowiązywania planu ruchu. 

                                                 
1 Podjęta została próba sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach, 

według nowej formuły. Wykonawcy zewnętrznemu zlecono opracowanie projektu planu, natomiast kontynuacja procedury formalno- prawnej 

tj. uzgadnianie i opiniowanie, wyłożenie projektu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia będzie realizowana  w  MPU.  
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W związku z oczekiwaniami Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, Miejska 

Pracowania Urbanistyczna przygotowuje dodatkowe specjalistyczne analizy 

do opracowywanych planów, takie jak np. propozycje wariantowych rozwiązań 

komunikacyjnych oraz trójwymiarowe analizy wysokościowe tzw., „wizualizacje” sytuowania 

zabudowy w przestrzeni na podstawie założeń planu miejscowego  

 

Ponadto MPU konsultuje i koordynuje wdrożenie Miejskiego Systemu Zarządzania Katowicką 

Infrastrukturą Informacji Przestrzennej w Urzędzie Miasta. MSZKIIP ma za zadanie usprawnić 

procesy sporządzania planów miejscowych m.in. poprzez integrację i zapewnienie dostępu 

do wszystkich niezbędnych baz danych znajdujących się w Urzędzie Miasta oraz zapewnić 

mieszkańcom poprzez geoportal wygodny dostęp do informacji dotyczących planowania. 

System MSZKIIP ma również za zadanie wspomóc procesy wydawania wypisów i wyrysów 

oraz opinii o przeznaczeniu terenów. 

 

3.4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania 

specjalistyczne sporządzane przez wykonawców zewnętrznych, nadzorowane 

w MPU. 
 

W okresie od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. Miejska Pracownia Urbanistyczna prowadziła 

i nadzorowała przebieg prac planistycznych i procedur formalno-prawnych związanych 

ze sporządzaniem następujących projektów miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego opracowywanych przez wykonawców zewnętrznych:  

I. plany uchwalone w 2014 r. 

1. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic 

w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego 

Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”, 

2. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic 

w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej 

3. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 

Bocheńskiego i Żeliwnej w Katowicach 

 

II. plany w trakcie realizacji 

1. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie 

lotniska Muchowiec w Katowicach, 

2. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach, 

Wykonanie uchwały następuje w częściach: 

 część obejmująca obszar planu z wyłączeniem fragmentów drogi ekspresowej 

w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino  

 część obejmująca fragment drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei 

Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino 

3. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 

Katowic,  

4. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 

Gliwickiej, Brackiej i Grundmana w Katowicach, 

5. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu 

terenu górniczego Wesoła II KWK-Mysłowice -Wesoła” i fragmentu terenu górniczego 

Murcki I KWK „Murcki - Staszic” obszaru położonego w rejonie ul. Bielskiej 

obejmującego „Wzgórze Wandy” i rezerwat „Las Murckowski” w Katowicach, 

6. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną (teren nr 1) (plany dla terenów 

nr 2, 3 i 4 zostały uchwalone – punkt 2.3 poz. 9).  
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7. przygotowanie projektu miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 

Subcentrum Południe w Katowicach 2, 

Wykonanie uchwały następuje w częściach: 

 część nr 1 obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej  

 część nr 2 obejmująca obszar w rejonie ul. Rolnej i ul. Kłodnickiej; 

 część nr 3 obejmująca obszar w rejonie ul. Kolejowej i Kościuszki; 

 część nr 4 obejmująca obszar w rejonie ul. Kościuszki i ul. Gen. Z.W. Jankego 

8. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach, 

9. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach,  

10. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 

w rejonie ulic T. Kościuszki, Astrów i Wita Stwosza w Katowicach 

 

Z uwagi na okoliczności realizacji umów zawartych z wykonawcami zewnętrznymi, w tym 

przekroczenie terminów umownych i skierowanie spornych kwestii do rozstrzygnięcia przez sąd, 

zawieszone są prace nad  następującymi projektami mpzp: 

1. projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 

fragmenty terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” 

i KWK „Halemba Wirek”, położonego w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach,  

2. projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej w Katowicach,  

3. projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla w obszarze fragmentu 

terenu górniczego Giszowiec I Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Staszic” 

obejmującego obszar położony w rejonie ulic Pszczyńskiej i Górniczego Stanu 

w Katowicach,  

4. projekt miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego dla w obszarze fragmentu 

terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” i KWK 

"Katowice-Kleofas" obejmującego obszar położony w rejonie autostrady A4 i ulicy 

Upadowej w Katowicach. 

 

4. Stopień pokrycia miasta planami.  

Miasto Katowice zajmuje ogółem powierzchnię 16.450 ha, w tym prawie 50% powierzchni 

miasta zajmują tereny leśne. 

Z łącznej liczby 138 uchwalonych od 1995 roku - miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego - 14 w całości utraciło moc w wyniku uchwalenia nowych planów miejscowych, 

a 25 w części utraciło moc w związku z uchwaleniem nowych planów miejscowych.  

Na terenie miasta Katowice, obecnie obowiązują (tzn. opublikowane są w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego) 124 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. 

 

Miejska Pracownia Urbanistyczna od początku roku 2014 do chwili obecnej prowadziła prace 

związane z realizacją 30 uchwał Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzania 

miejscowych planów lub ich zmian, obejmujących ogółem ok. 8156 ha. 

 

W analizowanym okresie Rada Miasta Katowice podjęła 10 uchwał, w tym: 7 w sprawie 

uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 w sprawie 

uchwalenia zmian miejscowych planów. 

 

                                                 
2 Podjęta została próba sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach, 

według nowej formuły. Wykonawcy zewnętrznemu zlecono opracowanie projektu planu, natomiast kontynuacja procedury formalno- prawnej 

tj. uzgadnianie i opiniowanie, wyłożenie projektu do publicznego wglądu i przygotowanie do uchwalenia będzie realizowana  w  MPU.  
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Łączna powierzchnia 10 planów miejscowych i zmian planów miejscowych uchwalonych 

od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. wynosi ponad 1 % powierzchni miasta. Ze względu na fakt, 

że części planów stanowią zmiany obowiązujących planów miejscowych - pokrycie miasta 

planami miejscowymi wzrosło nieznacznie i wynosi ok. 3593 ha, co nie przekłada się na 

znaczny wzrost procentowy powierzchni miasta, który obecnie wynosi 22%. 

 

Obecnie, w trakcie realizacji są prace nad 20 miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego, z czego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej opracowywanych jest 7 projektów 

planów miejscowych oraz nadzorowanych jest 13 projektów planów zleconych wykonawcom 

zewnętrznym. 

 

Obszar objęty uchwałami w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w trakcie realizacji -

obejmuje powierzchnię ok. 5984 ha  co stanowi ok. 36% powierzchni miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jak i miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są w Biuletynie Informacji 

przestrzennej (BIP) miasta Katowice w zakładce planowanie przestrzenne. 
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