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BRM.0012.8.7.2015.ŁB 
 
 
Protokół nr 7 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 
Data posiedzenia: 21.07.2015 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:  13:00 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  14:40 
 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem). 
Radny nieobecny: 
Michał Luty 
 
Goście obecni na posiedzeniu: 

 
 1  Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Bogumił Sobula 
 2  Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Mariusz Skiba 
 3  Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś 
 4  Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
 5  Kierownik Referatu w Wydziale Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń 

Własnościowych Pani Iwona Gotszalk 
 6  Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 

Pan Władysław Spyrka 
 7  Pan Krzysztof Latko - Członek Zarządu Katowickie Wodociągi S.A. 
 8  Pan Jan Psiuk - Dyrektor ds. Inwestycyjno – Remontowych Katowickie Wodociągi 

S.A. 
 
 

Punkt 1. 
 

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński powitał zaproszonych gości                 
oraz pozostałych członków Komisji, po czym zapoznał zebranych z planowanym 
porządkiem obrad posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
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3. Informacja podsumowująca rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w mieście Katowice.  

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 
4.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. 

4.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej 
w Katowicach. 

o   + prezentacja rozwiązań projektu m.p.z.p. 
5. Korespondencja i komunikaty: 

5.1 Informacja dot. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego 
planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice – do 
wiadomości Komisji. 

5.2 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. 
stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Katowice nr IX/172/15 
z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w 
Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic 
Kościuszki i Kolejowej – do wiadomości Komisji. 

5.3 Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice na pismo Prezesa Izby Gospodarczej 
Reklamy Zewnętrznej – do wiadomości Komisji. 

6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia. 

 
Punkt 2. 
 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
 Radni, członkowie Komisji Rozwoju Miasta  w głosowaniu: 10 głosów „za“,               
0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” przyjęli jednogłośnie bez uwag protokół                 
nr 6 - BRM.0012.8.6.2015.ŁB z posiedzenia Komisji w dniu w dniu 16.06.2015 r. 
 
Punkt 3.   
 

 Informacja podsumowująca rozbudowę i modernizację infrastruktury wodno-
kanalizacyjnej w mieście Katowice. załącznik 1   załącznik 2 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził, że materiał informacyjny 
otrzymali wszyscy członkowie Komisji, po czym poprosił przedstawicieli Katowickiej 
Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. oraz Katowickich Wodociągów S.A. 
o wprowadzenie do tematu. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Komisja_rozwoju_info_dzialano%C5%9B%C4%87_KIWK_projekt_08.07.2015.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Komisja_rozwoju_info_dzialano%C5%9B%C4%87_KIWK_projekt_08.07.2015.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Kopia Komisja Rozwoju Miasta - wod-kan 2015.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/KW spr fin.pdf
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Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 
Pan Władysław Spyrka dokonał prezentacji dotyczącej uporządkowania gospodarki 
ściekowej w mieście  Katowice, natomiast Pan Krzysztof Latko - Członek Zarządu 
Katowickie Wodociągi S.A. zaprezentował informację o realizacji zadań przez Katowickie 
Wodociągi S.A. .  
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje, a następnie poprosił pozostałych członków Komisji o zadawanie ewentualnych 
pytań. 
 
Radny Aleksander Uszok zapytał o możliwość podłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej 
mieszkańców części ulic Wieżowej i Urbana.  
 
Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 
Pan Władysław Spyrka poinformował, że dyrektywa unijna, jak i norma polska określają 
zakres koncentracji na poziomie 120 osób na 1km sieci i dla tych wartości inwestycje są 
realizowane przy współudziale środków unijnych. Można podłączyć do sieci gospodarstwa 
domowe, które nie spełniają ww. wskaźnika koncentracji, ale musi to być zrobione ze 
środków własnych, a koszty odprowadzania ścieków będą wtedy znacznie wyższe. 
 
Radny Damian Stępień poprosił o informacje na temat sytuacji finansowej KIWK S.A. 
oraz o możliwość zaangażowania jednostek pomocniczych w kampanię promocyjną 
odnośnie możliwości podłączania budynków mieszkalnych do sieci wodno-kanalizacyjnej. 
 
Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 
Pan Władysław Spyrka poinformował, ze KIWK S.A. prowadzi akcje agitacyjne w 
dzielnicach, w których zależy spółce na podłączeniu jak największej liczby mieszkańców 
do sieci. Organizowane były festyny na Podlesiu, Zadolu oraz na Nikiszowcu. Pan Prezes 
dodał, że obecnie ma miejsce dobra współpraca z Radami Jednostek Pomocniczych, 
głównie w dzielnicach, gdzie dominuje budownictwo jednorodzinne,  a na działania 
promocyjne wydawane są dosyć znaczne środki. 
Następnie Pan Prezes poinformował, że przygotowany jest zestaw potrzeb związany z 
modernizacją kanalizacji w mieście Katowice i jego koszt szacuje się na poziomie 240 mln 
złotych. Poza tym istnieje potrzeba budowy kanalizacji deszczowej, ale w tym wypadku 
pod uwagę brana jest zdolność retencji, więc będzie konieczność budowy zbiorników 
retencyjnych, w tym także podziemnych. 
Odnośnie sytuacji finansowej Pan Prezes powiedział, że sytuacja finansowa spółki jest co 
najmniej dobra, a na koniec czerwca b.r. na koncie spółki były 92 mln złotych, a rok 2014 
zakończył się zyskiem na poziomie 8 mln złotych. Dodał, że główny przychód spółki 
stanowi czynsz dzierżawny liczony wg rozporządzenia taryfowego, które obowiązuje w 
zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał w jaki sposób wykorzystywane są odpady z 
oczyszczalni ścieków? 
 
Pan Krzysztof Latko - Członek Zarządu Katowickie Wodociągi S.A. poinformował, że 
jedynie na oczyszczalni GIGABLOK zamontowany jest silnik gazowy w którym spalane są 
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gazy z oczyszczalni, a powstająca w ten sposób energia elektryczna w całości 
wykorzystywana jest na własne potrzeby zmniejszając w ten sposób ilość energii pobieranej 
z sieci energetycznej. W pozostałych oczyszczalniach powstały osad odbierany jest przez 
firmę zewnętrzną, a następnie wykorzystywany jest w ramach prac rekultywacyjnych. 
 
Radny Krzysztof Pieczyński nawiązując do otrzymanych informacji zapytał na jaki termin 
został przełożony remont ul. Tyskiej w Katowicach? 
 
Pan Jan Psiuk - Dyrektor ds. Inwestycyjno – Remontowych Katowickie Wodociągi 
S.A. stwierdził, że na podstawie prowadzonych rozmów z Miejskim Zarządem Ulic i 
Mostów w Katowicach, przedmiotowy remont zostanie przeprowadzony w przyszłym roku. 
  
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag 
podziękował zaproszonym gościom za przybycie oraz przeprowadzenie prezentacji 
multimedialnych, po czym przeszedł do następnego punktu posiedzenia. 
 
Punkt 4.  
 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 
 4.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 

 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru  położonego 
 w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. 

 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
poinformowała, że zmiana przedmiotowego planu dotyczy ustaleń treści uchwały Nr 
VII/104/11 Rady Miasta Katowice z dnia 28 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 
Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach, dla terenów usług sportu i rekreacji, 
oznaczonych w projekcie zmiany planu symbolem 1US, przede wszystkim w zakresie 
dopuszczenia zmiany sposobu użytkowania budowli ochronnej na cele usług kultury, w tym 
konferencyjne, wystawiennicze oraz dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usług użyteczności publicznej.  
 Pani Naczelnik dodała, że przystąpienie do sporządzania zmiany planu zainicjowane 
zostało wnioskami złożonymi w toku konsultacji społecznych, przeprowadzonych przez 
Wydział Promocji UM Katowice, dotyczących budowy kompleksu sportowego przy ul. 
Asnyka w Katowicach. Wnioski dotyczyły m.in. zaadaptowania na cele ogólnodostępne 
obiektu schronu zlokalizowanego w granicach ww. kompleksu. Ponadto dokonana analiza 
zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu wykazała potrzebę wprowadzenia 
zmian w zakresie przyjętych w planie zasad dotyczących istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w zakresie zachowania jej dotychczasowego charakteru. 
 Celem zmiany planu jest umożliwienie adaptacji budowli ochronnej na cele usług 
kultury oraz przeciwdziałanie zagęszczaniu i intensyfikacji zabudowy ukształtowanych 
osiedli mieszkaniowych. 
 Kontynuując Pani T. Homan- Chanek powiedziała, że w obligatoryjnym terminie 
wpłynęło 1 pismo zawierające 2 uwagi. Uwagi zostały rozpatrzone przez Prezydenta Miasta 
Katowice w dniu 6 lipca 2015 r. w wyniku czego nie zostały uwzględnione. 
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Następnie Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
przedstawiła treść wniesionych przez Panią J. S-Z. i Pana M.Z. uwag nr 1.1 i 1.2, które nie 
zostały uwzględnione przez Pana Prezydenta. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poddał rozstrzygnięcie ww. uwag 
pod głosowanie: 
Komisja w głosowaniu: 6 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzym.” 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta odnośnie nie uwzględnienia w całości 
wniesionych uwag nr 1.1 i 1.2. 
 
Następnie Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych 
pytań i uwag poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie: 
„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w 
Katowicach oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Planowania 
Przestrzennego Pani Teresy Homan-Chanek, w głosowaniu: 6 głosów „za”, 0 głosów 
„przeciw”, 3 głosy „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
uchwały.”  
Ponadto Komisja w głosowaniu: 6 głosów „za”,  0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzym.” 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta odnośnie nie uwzględnienia w całości 
wniesionych uwag nr 1.1 i 1.2. 
 
 4.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
 przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej          
 w Katowicach. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poddał przedmiotowy projekt uchwały 
pod głosowanie: 
„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowskiej   
i Bagiennej w Katowicach oraz po wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału 
Planowania Przestrzennego Pani Teresy Homan-Chanek, w głosowaniu: 7 głosów 
„za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony 
projekt uchwały.”  
 
● Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w 
Katowicach – wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 16 czerwca 
2015 r. do 15 lipca 2015 r., termin składania uwag do dnia 29 lipca 2015 r. 
 
Punkt 5. 
 

Korespondencja i komunikaty. 
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5.1 Informacja dot. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z 
dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego 
planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice – do 
wiadomości Komisji. 

5.2 Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego z dnia 6 lipca 2015 r. 
stwierdzające nieważność części uchwały Rady Miasta Katowice nr 
IX/172/15 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w 
Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic 
Kościuszki i Kolejowej – do wiadomości Komisji. 

5.3 Odpowiedź Prezydenta Miasta Katowice na pismo Prezesa Izby Gospodarczej 
Reklamy Zewnętrznej – do wiadomości Komisji. 

Punkt 6. 
 

Wolne wnioski.  
  
Radny Damian Stępień  poprosił o przekazanie członkom Komisji materiałów będących 
przedmiotem prezentacji dokonanej przez Prezesa Katowickiej Infrastruktury 
Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poinformował, że przedmiotowy 
materiał zostanie przesłany elektronicznie do wszystkich członków Komisji. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski nawiązując do przedstawionej wcześniej odpowiedzi Pana 
Prezydenta na pismo Prezesa Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej stwierdził, że 
zawarta w niej została godna uwagi propozycja, aby w ramach jednej z Komisji Rady 
Miasta Katowice powołać zespół ds. założeń uchwały reklamowej i w związku z tym 
zwrócił się do Pana Przewodniczącego M. Chmielińskiego z prośbą o przedłożenie 
przedmiotowej propozycji do dyskusji na posiedzeniu Komisji Organizacyjnej. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński odpowiedział, że przedstawi 
propozycje Pana Prezydenta jak i oczekiwania Pana radnego A. Godlewskiego w 
przedmiotowym zakresie. 
 
Punkt 7. 
 

Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku 
posiedzenia, po czym podziękował zaproszonym gościom oraz pozostałym członkom 
Komisji za aktywny udział w posiedzeniu Komisji. 
 

Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
 

                                                                                                                    Przewodniczący 
                                                                                                                     Komisji Rozwoju Miasta 

 
                                                                                                        Marek Chmieliński 


