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BRM.0012.8.11.2016.PS 
 

Protokół nr 22 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 

Data posiedzenia: 15.11.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, sala 315. 
Godzina rozpoczęcia obrad  Komisji:  13:00. 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  14:50. 
 

Prowadzący obrady:  Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta-Marek Chmieliński. 
Biuro Rady Miasta:  Piotr Sawicki. 
 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 11 ogółem). 
 

Radni nieobecni: 
1. Arkadiusz Godlewski, 
2. Witold Witkowicz. 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Wiceprezydent miasta Katowice- Bogumił Sobula, 
2. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta- Katarzyna Staś, 
3. Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego- Roman Olszewski, 
4. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych- 

Mirosława Stachura Jeleń, 
5. Przedstawiciel Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego- Janusz Pilz, 
6. Przedstawiciel Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego- Jerzy Pogoda, 
7. Przedstawiciel Wydziału Inwestycji- Bożena Bujoczek, 
8. Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Katowickich Wodociągów S.A. – Stanisław Krusz,   
9. Dyrektor ds. Inwestycyjno–Remontowych w Katowickich Wodociągach S.A. – Jan Psiuk,   
10. Prezes Zarządu Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. – Władysław 

Spyrka, 
11. Dyrektor MZUiM –Piotr Handwerker, 
Media: 
12. Katowice 24.info –Szymon Kosek. 
 
 
Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński powitał członków Komisji oraz gości i zapoznał 
zebranych z planowanym porządkiem obrad. Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie  
(6 głosów- „za”) przedstawiony porządek: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizowanych inwestycji: 
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3.1. kanalizacyjnych i wodociągowych (KIWK sp. z o.o., Katowickie Wodociągi S.A.): 
• Sprawozdanie z wykonania planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich 
Wodociągów S.A. w zakresie roku 2016, 

• Informacja o zakresie prac w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Katowice rok 2016 - Katowicka 
Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

3.2. drogowych (Wydział Inwestycji i MZUiM): 
• realizacja planu obiektów drogowo-mostowych na rok 2016. Drogi powiatowe-

inwestycje, 
• realizacja planu obiektów drogowo-mostowych na rok 2016. Drogi gminne -

inwestycje. 
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 

4.1. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowska-Porcelanowa w 
Katowicach, przyjętego uchwałą nr LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 
grudnia 2005 r. 

4.2. projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w 
obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – 
Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami. 

5. Korespondencja i komunikaty. 
5.1. uchwały Zgromadzenia KZK GOP z dnia 18.10.2016 r.- dw. Komisji. 
5.2. stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ww. uchwał Zgromadzenia KZK 

GOP z dnia 18.10.2016 r. -dw. Komisji. 
6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia. 
 
 
Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (6 głosów „za”) protokół nr 21 z posiedzenia Komisji 
w dniu 18.10.2016 r. 
 
 
 
Punkt 3. 
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat realizowanych inwestycji: 
 

1. kanalizacyjnych i wodociągowych (KIWK sp. z o.o., Katowickie Wodociągi S.A.): 
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• Sprawozdanie z wykonania planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i 
kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Katowickich Wodociągów S.A. w zakresie roku 
2016, 

• Informacja o zakresie prac w ramach rozbudowy i modernizacji infrastruktury 
wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście Katowice rok 2016 - Katowicka Infrastruktura 
Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił Wiceprezydenta miasta Katowice Pana 
Bogumiła Sobulę o zabranie głosu.  
 

Pan Prezydent B. Sobula wskazał, że zostały przekazane kompleksowe informacje dotyczące 
inwestycji kanalizacyjnych i wodociągowych; następnie poprosił o zabranie głosu przedstawicieli 
spółek. 
 

Pan Prezes S. Krusz omówił przekazane sprawozdanie. Dotyczy ono okresu od 1.01.2016 r. do 
31.10.2016 r. Na inwestycje zaplanowano łącznie 18 908 100 zł. Do końca października wykonano 
zadania na kwotę 6 315 438,91 zł.  
Inwestycje dotyczące sieci wodociągowej: 10 633 100 zł -planowane i  4 658 590,10 zł -wykonane. 
Inwestycje  dotyczące sieci kanalizacyjnej: 8 275 000 zł -planowane i 1 656 848,81 zł -wykonane. 
 

Pan Prezes W. Spyrka przedstawił w skrócie informację o zakresie prac w ramach rozbudowy i 
modernizacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej.  
Spółka w okresie styczeń-październik 2016 r. zrealizowała zadania o wartości ok. 6 000 000 zł,  
w tym związane z podłączeniem mieszkańców do wybudowanej sieci kanalizacyjnej sanitarnej za 
ok. 700 000 zł. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawienie informacji i otworzył 
dyskusję. 
 

Pan Radny M. Luty zapytał m.in. o stopień uciążliwości szkód górniczych i przypadki awarii z nimi 
związanych. 
 

Pan Dyrektor J. Psiuk odpowiedział że w przypadku kanalizacji, w przeszłości trudna sytuacja 
związana ze szkodami górniczymi występowała na Starej Ligocie. Obecnie problemy są znacznie 
rzadsze, ponieważ eksploatacja pod terenami miejskimi odbywa się na mniejszą skalę. Wskazał na 
pewne uciążliwości w rejonie ul. Fałata w Murckach. 
 

Pan Radny D. Stępień poprosił o wyjaśnienie zapisów w planie rozwoju modernizacji urządzeń 
wodociągowych. Niektóre zadania są opisane jako wykonane i jednocześnie w realizacji. 
 

Pan Dyrektor J. Psiuk odpowiedział, że wynika to z faktu, iż niektóre roboty są wykonane, lecz 
trwają jeszcze stosowne rozliczenia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań, stwierdził wyczerpanie 
punktu 3.1. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/wodoci%c4%85gi 1.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/wodoci%c4%85gi 1.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/wodoci%c4%85gi 1.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/wodoci%c4%85gi 2.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/wodoci%c4%85gi 2.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/wodoci%c4%85gi 2.pdf
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2. drogowych (Wydział Inwestycji i MZUiM): 
• realizacja planu obiektów drogowo-mostowych na rok 2016. Drogi powiatowe -inwestycje, 
• realizacja planu obiektów drogowo-mostowych na rok 2016. Drogi gminne -inwestycje. 

 

Pan Prezydent B. Sobula przypomniał zakres przedmiotowy przekazanych informacji i przekazał 
głos przedstawicielom Wydziału Inwestycji i MZUiM. 
 

Pani B. Bujoczek (WI) przedstawiła szczegóły dotyczące inwestycji drogowych. Wspomniała m.in.  
o złożeniu wniosków o dofinansowanie inwestycji DK 81 (I i IV etap) oraz trwającym postępowaniu 
przetargowym dla budowy układu komunikacyjnego: ulice Bażantów i Szarych Szeregów. 
Ponadto poinformowała m.in. o pracach koncepcyjnych dot. katowickiej infrastruktury rowerowej 
oraz o zakończonych inwestycjach (m.in. układ ulic Ceglana i Kościuszki oraz Karasiowa i Kaskady). 
 

Pan Dyrektor P. Handwerker dodał, że w 2016 roku MZUiM realizuje 65 obiektów, w tym 33 
dotyczących dróg powiatowych i 28 gminnych oraz dodatkowo 4 ciągi ścieżek rowerowych. Na 
chwilę obecną 2/3 zadań jest wykonanych.  
  
Pan Prezydent B. Sobula wskazał w uzupełnieniu na periodyczność cyklów inwestycyjnych i 
remontowych. W przypadku MZUiM cykl remontowy to ok. 1 rok, cykl inwestycyjny 2 lata. W 
przypadku Wydziału Inwestycji mniejsze inwestycje to okres ok. 2-3 lat, inwestycje kluczowe 
transportowo-komunikacyjne (jak np. DK 81)  przynajmniej 6 lat. 
 

Pan Radny D. Stępień zapytał o kwestię wykonania miejsc postojowych na  ul. Monte Cassino oraz 
o przebudowę ulic Łużyckiej i Kurpiowskiej. Zadania te, wpisane do planu, nie rozpoczęły się.  
 

Pan Dyrektor P. Handwerker odpowiedział, że przebudowa ul. Łużyckiej i Kurpiowskiej będzie 
realizowana w tym roku. W przypadku miejsc postojowych na ul. Monte Cassino; problemy z 
uzgodnieniami inwestycji z Tauron Polska Energia S.A. spowodowały, iż inwestycja będzie 
zrealizowana w terminie późniejszym –prawdopodobnie do końca czerwca 2017 r. 
 

Pan Radny T. Rokicki zapytał o planowaną ścieżkę rowerową na Dąbrówce i możliwość korekty 
planu zgodnie z postulatami mieszkańców dzielnicy.  
 

Pan Dyrektor P. Handwerker oznajmił, że projekt opracowany i uzgodniony ze środowiskiem 
rowerowym opiera się na istniejącej substancji drogowej, która jest własnością gminy. Wariant 
proponowany przez mieszkańców, na chwilę obecną nie wchodzi w rachubę, ponieważ zakłada 
posadowienie ścieżki na substancji drogowej, która jest w gestii GDDiA.  
 

Pan Radny B. Pronobis poruszył w swoim zapytaniu kwestie dotyczące: terminu dofinansowania 
inwestycji przy DK 86 (etap I i IV), zakresu prac dot. przygotowania terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe w rejonie ulic: Szarych Szeregów, Boya-Żeleńskiego, Szałwiowej oraz terminu 
realizacji przedłużenia ulicy Bażantów w stronę ul. Szarych Szeregów. 
 
Pani B. Bujoczek oznajmiła, że decyzja dot. dofinansowania inwestycji DK 86  spodziewana jest na 
II połowę 2017 roku. Dodała, że przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/inwestycje drogowe.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/1mzuim.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/2 mzuim.pdf
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rejonie ulic Szarych Szeregów, Boya-Żeleńskiego, Szałwiowej dotyczyło procedur związanych z 
wykupem gruntów. Nadmieniła także, iż przewidywany termin inwestycji w rejonie ul. Bażantów 
w kierunku ul. Szarych Szeregów, to marzec 2018 roku. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań, stwierdził wyczerpanie 
punktu 3. 
 
 
 
Punkt 4. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 
1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowska-Porcelanowa w Katowicach, przyjętego 
uchwałą nr LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przekazał głos Panu Naczelnikowi R. Olszewskiemu. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski omówił w skrócie projekt uchwały.  
Jest on związany z wnioskiem użytkownika wieczystego nieruchomości położonej przy ul. 
Murckowskiej, dotyczącym planowanych zamierzeń inwestycyjnych. Zmieniły się warunki  
i oczekiwania inwestora. Wniósł on o dostosowanie zapisów obowiązującego planu miejscowego 
w zakresie wysokości zabudowy usługowo-biurowej, do możliwości wynikających z ustaleń 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice”– II edycja. Zasadnym wydaje się odstąpienie od sporządzenia zmiany planu w 
ograniczonym zakresie. Pozwoli to docelowo na sporządzenie nowego, całościowego mpzp tego 
obszaru. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie 
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Murckowska-Porcelanowa w Katowicach, przyjętego uchwałą nr 
LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2005 r. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice   
w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Murckowska-
Porcelanowa w Katowicach, przyjętego uchwałą nr LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia  
19 grudnia 2005 r., w głosowaniu: 7 głosów „za”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały. 
 
2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze 
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fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część 
obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami. 

 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przekazał głos Panu Naczelnikowi R. Olszewskiemu. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski omówił założenia projektu uchwały.  
Obejmuje ona odcinek katowicki rzeki Mlecznej o długości ponad 9 km. Celem podstawowym jest 
niedopuszczenie do zupełnej degradacji rowów oraz rzeki Mlecznej. Ochroną objęto dwa pasy, po 
dwóch stronach rzeki, o długości po 25 metrów.  
W przypadku dopływów, długość pasów ochronnych wynosi 15 lub 10 metrów. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań i uwag poddał pod głosowanie 
uwagi, przedstawiane kolejno przez Pana J. Pilza. Pan Przewodniczący poinformował zebranych  
o możliwości zabrania głosu w trakcie procedowania każdej uwagi. 
 
UWAGI  ZGŁOSZONE W TRAKCIE WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W 
DNIACH od 22.07.2014 r. do 20.08.2014 r.: 
 

Komisja podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
 

1. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 1                  (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
2. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 2                  (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
3. nie uwzględnienia w części uwag nr 3, 3a, 4          (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
4. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 5                  (głosy: 7 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
5. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6                  (głosy: 7 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
6. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 8                  (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
7. nie uwzględnienia w części uwagi nr 9                    (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
8. nie uwzględnienia w części uwagi nr 10                  (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
9. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 11                (głosy: 9 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
10. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 12                (głosy: 9 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
11. nie uwzględnienia w części uwagi nr 13                  (głosy: 8 „za”, 1 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
12. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 14                (głosy: 9 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
13. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 15                (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
14. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 16                (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
15. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 17                (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
16. nie uwzględnienia w całości uwag nr 18, 19, 20, 27, 35 
                    (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
17. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 21                 (głosy: 7 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
18. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 22                 (głosy: 7 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
19. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 23                 (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
20. nie uwzględnienia w części uwag nr 24, 37            (głosy: 7 „za”, 1 „wstrzym.”, 0  „przeciw”), 
21. nie uwzględnienia w części uwagi nr 25                   (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
22. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 26                 (głosy: 7 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
23. nie uwzględnienia w części uwag nr 28, 29             (głosy: 7 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
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24. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 30                 (głosy: 7 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
25. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 31                 (głosy: 7 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
26. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 32                 (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
27. nie uwzględnienia w całości uwag nr 33, 34            (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
28. nie uwzględnienia w części uwagi nr 36                   (głosy: 7 „za”, 1 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
29. nie uwzględnienia w części uwagi nr 38                   (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
30. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 39                 (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
31. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 40                 (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
32. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 41                 (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
33. nie uwzględnienia w części uwagi nr 42                   (głosy: 9 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
34. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 43                 (głosy: 9 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”). 
 
UWAGI  ZGŁOSZONE W TRAKCIE DRUGIEGO WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU W DNIACH od 12.11.2015 r. do 10.12.2015 r.: 
 

Komisja podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
 

1. nie uwzględnienia w całości uwag nr 1, 1a              (głosy: 9 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
2. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 2                   (głosy: 9 „za”,  0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
3. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 3                   (głosy: 9 „za”,  0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
4. nie uwzględnienia w całości uwag nr 4, 5               (głosy: 8 „za”, 0  „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
5. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6                    (głosy: 8 „za”, 0„wstrzym.”,  0 „przeciw”), 
6. nie uwzględnienia w części uwagi nr 7                     (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
7. nie uwzględnienia w części uwag nr 8, 8a                (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
8. nie uwzględnienia w części uwagi nr 9                     (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
9. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 10                 (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
10. nie uwzględnienia w części uwag nr 11, 11a           (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
11. nie uwzględnienia w całości uwagi nr 12                 (głosy: 8 „za”, 0 „wstrzym.”, 0 „przeciw”). 
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań i uwag, poddał pod głosowanie 
projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze 
fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I -KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca 
teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice  w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych 
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - 
KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, w 
głosowaniu: 8 głosów „za”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
uchwały. 
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Punkt 5. 
Korespondencja i komunikaty. 
 

1. uchwały Zgromadzenia KZK GOP z dnia 18.10.2016 r.- dw. Komisji. 
 

2. stanowisko Prezydenta Miasta Katowice w sprawie ww. uchwał Zgromadzenia KZK GOP z 
dnia 18.10.2016 r. –dw. Komisji. 

 
 
 
Punkt 6. 
Wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przypomniał, że na kolejne posiedzenie w dniu 
6.12.2016 r. zaplanowano przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2017 i poprosił o zgłaszanie 
ewentualnych propozycji do planu. 
 

Pan Radny B. Pronobis w związku z koniecznością opracowania planu pracy Komisji na kolejny rok 
zaproponował podjęcie tematów związanych ze stopniem zaawansowania prac dotyczących 
przebudowy rejonu ul. Dworcowej oraz realizacją rządowego programu Mieszkanie +. 
 
 
 
Punkt 7. 
Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował 
gościom oraz członkom Komisji za udział i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
 
 
 

  Przewodniczący 
             Komisji Rozwoju Miasta 

 
             Marek  Chmieliński 
 

 
protokołował  
Piotr Sawicki 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/kzk gop.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2016-11-14_1.PDF
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2016-11-14_1.PDF

