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BRM.0012.8.4.2016.PS 
 

Protokół nr 15 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 

Data posiedzenia: 19.04.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:  13:00. 
Godzina zakończenia obrad Komisji: 15:45. 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński. 
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem). 
Radny nieobecny: Tomasz Rokicki 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Wiceprezydent m. Katowice- Waldemar Bojarun, 
2. Skarbnik m. Katowice- Danuta Kamińska, 
3. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta- Katarzyna Staś,  
4. Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Mieniem- Małgorzata Wójcik, 
5. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Jerzy Pogoda,  
6. Przedstawiciel firmy Projektowej „Bogacz”- mgr inż. arch. Bogusław Bogacz, 
7. Przedstawiciel firmy Projektowej „Bogacz”- inż. Jacek Pszczółka, 
8. Firma Terplan sp. z o.o.- Maciej Wyszyński, 
9. Przedstawiciel mediów-Grzegorz Żądło. 
 
 
 

Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński powitał gości oraz członków Komisji, 
po czym zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad.  
Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (9 głosów „za”) przedstawiony 
porządek: 
 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
3. Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice, 

Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania Programu Zadań Społecznych i 
Gospodarczych za rok 2015: 

1.  [DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
„Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych 
miasta Katowice w 2015 roku”, 

2. [DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia 
komunalnego dotyczącą roku budżetowego 2015, 
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3. [DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 
rok. 

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 
1. [DS-552/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach, 

2. [DS-553/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - część 
obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie 
skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino, 

3. [DS-554/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie Alei 
Górnośląskiej -rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach, 

4. [DS-555/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach. 

5. Korespondencja i komunikaty: 
1. Prezentacja mpzp - obszar w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i 

Mikołowskiej, 
2. Informacja I Wiceprezydenta m. Katowice dotycząca kosztu budynku c4 - do 

wiadomości Komisji, 
3. Informacja I Wiceprezydenta m. Katowice dot. wniosku Komisji w sprawie 

organizacji ruchu pomiędzy ulicami Skargi i Mickiewicza oraz statusu ul. 3 
Maja- do wiadomości Komisji, 

4. Informacja I Wiceprezydenta m. Katowice dot. wniosku Komisji w sprawie 
przejęcia przez miasto Katowice  terenów po dawnej kolei piaskowej, w celu 
ich adaptacji na potrzeby tras rowerowych- do wiadomości Komisji. 

6. Wolne wnioski.  
7. Zakończenie posiedzenia.  

 
 
 

Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (9 głosów „za”) protokół nr 14 
BRM.0012.8.3.2016.PS  z posiedzenia Komisji w dniu  29.03.2016 r. 
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Punkt 3. 
Analiza i opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice, 
Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania Programu Zadań 
Społecznych i Gospodarczych za rok 2015. 
 

[DS-541/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przyjęcia 
Sprawozdania z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 
Katowice w 2015 roku.  
 
[DS-523/16] Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia  komunalnego 
dotyczącą roku budżetowego 2015. 
 
[DS-525/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie rozpatrzenia i 
zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok. 
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił Panią Skarbnik Danutę 
Kamińską o przedstawienie informacji. 
 

Pani Skarbnik D. Kamińska omówiła główne zagadnienia dotyczące sprawozdania z 
wykonania budżetu miasta Katowice za 2015 rok; szczególnie związane z inwestycjami, 
remontami oraz nadwyżką operacyjną. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Pani Skarbnik za 
przedstawione informacje. Następnie poprosił o zabranie głosu Panią Naczelnik Wydziału 
Rozwoju Miasta -Katarzynę Staś. 
 

Pani Naczelnik K. Staś zreferowała kluczowe zagadnienia związane z przekazanym 
„Sprawozdaniem z wykonania programu zadań społecznych i gospodarczych miasta 
Katowice w 2015 roku”.   
Sprawozdanie obejmuje informacje o zadaniach i zakupach inwestycyjnych, 
zrealizowanych  remontach  i dodatkowo informację o zadaniach zrealizowanych w ramach 
I edycji Budżetu Obywatelskiego. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Pani Naczelnik K. Staś  
i poprosił o zabranie głosu  Zastępcę Naczelnika Wydziału Gospodarki  Mieniem –
Panią Małgorzatę Wójcik. 
 

Pani Naczelnik M. Wójcik zreferowała  informacje o stanie mienia komunalnego.  
Wartość mienia komunalnego wg stanu na 31.12.2015 r. wyniosła ponad 5,8 miliarda zł.  
W stosunku do roku 2014, uległa zwiększeniu o prawie 312 milionów zł. 
 

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

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1459404468
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1459404468
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1459421491
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1459421491
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Pan Radny Damian Stępień zapytał o aktualne informacje dotyczące  prac związanych  
z przedłużeniem (do Siemianowic Śl.) ul. Monte Cassino w Katowicach. 
 

Pani Naczelnik K. Staś poinformowała, że ze względu na zmiany w Regionalnym 
Programie Operacyjnym, zadanie zostało zmodyfikowane.  
Połączenie drogowe do Siemianowic Śl. zostało zaplanowane w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2018-2020, poprzez przedłużenie ul. Stęślickiego do skrzyżowania  
al. Korfantego z ul. Konduktorską.  
 

Pan Radny D. Stępień w nawiązaniu do informacji zawartej w Sprawozdaniu z wykonania 
programu zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice w 2015 r. - Przebudowa 
lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i 68/12,  zapytał, czy wskazane  
w uwagach - odstąpienie od umowy na opracowanie dokumentacji technicznej  
z winy wykonawcy - będzie miało istotny wpływ na realizację zadania. 
 

Pani Naczelnik K. Staś zobowiązała się udzielić informacji w terminie późniejszym. 
 

Pan Radny Michał Luty zapytał o przybliżony koszt przedłużenia ul Stęślickiego do  
al. Korfantego i ul. Konduktorskiej. 
 

Pani Naczelnik K. Staś poinformowała, że zabezpieczono na ten cel  24,5 mln zł. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań i uwag, 
zamknął dyskusję i poddał pod głosowanie przedstawione projekty uchwał: 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z wykonania programu zadań 
społecznych  i gospodarczych miasta Katowice w  2015 roku”, w głosowaniu: 7 głosów 
„za”, 3 głosy „wstrzymujące”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu 
miasta Katowice za 2015 rok, w głosowaniu: 7 głosów „za”, 3 głosy „wstrzymujące”,  
0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
 

Dodatkowo Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu: 6 głosów „za”, 3 głosy 
„wstrzymujące”, 0 głosów „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała „Informację 
Prezydenta Miasta Katowice o stanie mienia  komunalnego dotyczącą roku budżetowego 
2015”. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził wyczerpanie punktu 3 porządku 
obrad i podziękował Pani Skarbnik D. Kamińskiej, Pani Naczelnik K. Staś i Pani Naczelnik 
M .Wójcik za udział w posiedzeniu Komisji. 
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Punkt 4. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 
1. [DS-552/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału 
Planowania Przestrzennego, Pana Jerzego Pogodę  oraz Pana inż. Jacka Pszczółkę  
z Firmy Projektowej „Bogacz” o  przedstawienie projektu uchwały. 
 

Pan J. Pogoda omówił szczegóły dotyczące ww. mpzp:   
Projekt mpzp został sporządzony przez F.P. Bogacz. Uchwała o przystąpieniu została 
podjęta przez Radę Miasta w 2012 r. Teren objęty projektem ograniczony jest od północy 
ul. Przemysłową, a od południa ul. Sowińskiego. Obszar obejmuje m.in. budynki Biblioteki 
Śląskiej, Centrum Handlowego „Belg”, budynek pogotowia ratunkowego oraz teren 
dawnego cmentarza ewangelickiego. 
Przedstawił ponadto cele projektu, którym m.in. była potrzeba wykształcenia spójnego 
systemu przestrzeni publicznej wokół Biblioteki Śląskiej i zrównoważony rozwój terenu.  
 

Pan inż. Jacek Pszczółka przedstawił punkty kluczowe dot. zagospodarowania ww. 
terenu. Są to  m.in.: 

• Połączenie ul. Sikorskiego i ul. Damrota (przedłużenie ciągu pieszo-rowerowego), 
• Stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na Placu Rady Europy, 
• Ukształtowanie pierzei wzdłuż ul. Granicznej, o wysokości nie większej niż 

wysokość budynku Biblioteki Śląskiej, 
• zachowanie osi widokowych i kompozycyjnych budynku Biblioteki Śląskiej. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przybliżenie ww. projektu 
uchwały i otworzył dyskusję. 
 

Pani Radna Bożena Rojewska poruszyła w dyskusji m.in. problem estetyki budynku przy 
ul. Granicznej, pomiędzy CH „Belg”, a Biblioteką Śląską.  
Ponadto zapytała, czy będzie rozbudowywany budynek pogotowia ratunkowego na rogu  
ulic Granicznej i Powstańców oraz o kondygnacje rozbudowy budynków w kontekście 
postulatu zachowania osi widokowych i kompozycyjnych.  
Nadmieniła również, że z jej  spotkań z mieszkańcami wynika potrzeba zachowania zieleni 
na ww. obszarze. 
 

Pan inż. J. Pszczółka odpowiedział, że budynek byłego Śląskiego Instytutu Naukowego  
o którym wspomniała Pani Radna, leży na terenie prywatnym i na chwilę obecną, bez 
zaangażowania przez Miasto dużych środków finansowych niewiele można zrobić.  
Poinformował ponadto, że budynek pogotowia nie będzie rozbudowywany; docelowo 
pogotowie ma funkcjonować w innym miejscu. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721653
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721653
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721653
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Pan mgr inż. arch. Bogusław Bogacz w nawiązaniu do wypowiedzi Pani Radnej  
B. Rojewskiej, dotyczącej rozbudowy budynków i postulatu zachowania osi widokowych 
poinformował, że starano się pogodzić sprzeczne interesy i wypracować kompromis w tym 
zakresie. 
 

Pan Radny Arkadiusz Godlewski nawiązując do zapisów tzw. ustawy krajobrazowej, 
zapytał, czy omawiany mpzp przewiduje zakaz grodzenia terenów prywatnych, ze względu 
na przeznaczenie ich jako  przestrzeni publicznej.  
Zapytał również o przewidywaną powierzchnię użytkową w przypadku maksymalnego 
wykorzystania zapisów planu. 
 

Pan inż. J. Pszczółka oznajmił, że występują wspomniane zakazy w omawianym mpzp. 
Powierzchnia użytkowa nie była przedmiotem szczegółowej analizy. Dodał, iż zabudowa 
nie będzie realizowana z nadmiernym rozmachem. 
 

Pan Radny Borys Pronobis zapytał, czy właściciele terenów na rogu ulic Granicznej  
i Powstańców składali wnioski do mpzp. 
 

Pan inż. J. Pszczółka poinformował, że zostały złożone cztery wnioski; był to ukłon  
w stronę właścicieli, gdyż ustawa nie nakłada takiego obowiązku. 
 

Następnie omówił uwagę nr 1.3 zawartą w załączniku nr 2 do ww. projektu uchwały. 
 
 

Uwaga 1.3  
wniesiona przez parafię Ewangelicko-Augsburską w Katowicach, dotycząca zwiększania 
maksymalnej wysokości zabudowy i ilości kondygnacji w rej. ul. Damrota i Przemysłowej. 
    
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia  uwagi nr 1.3.  
Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poddał pod głosowanie projekt uchwały 
Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w 
Katowicach. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu zlokalizowanego pomiędzy ul. Damrota i ul. Graniczną w Katowicach,  
w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów „przeciw”, 
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  
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2. [DS-553/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - część obejmująca 
obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania Alei 
Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino. 

 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału 
Planowania Przestrzennego, Pana J. Pogodę i Pana inż. J. Pszczółkę o przedstawienie 
projektu uchwały. 
 

Pan J. Pogoda omówił szczegóły dotyczące ww. mpzp. Dodał, że obejmuje on północno-
wschodnie tereny Katowic, w granicach: od południa- al. Roździeńskiego, od północy- 
ul. Zakopiańska, od zachodu -ul. Markiefki, od wschodu- ul. Bohaterów Monte Cassino. 
 

Pan inż. J. Pszczółka dodał, iż na ww. obszarze funkcjonuje dwóch inwestorów- firmy:  
Skanska Poland Sp. z o.o. oraz Layetana Newco Dos Polska Sp. z o.o.  
Problemem ww. terenu był brak obsługi komunikacyjnej. Plan wyznacza tzw. jezdnię 
serwisową w ramach al. Roździeńskiego, która dawałaby możliwość połączenia 
komunikacyjnego. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przybliżenie ww. projektu 
uchwały i otworzył dyskusję. 
 

Pan Radny Michał Luty zapytał, czy w mpzp została zablokowana możliwość budowy 
ekranów akustycznych. 
 

Pan inż. J. Pszczółka poinformował, że przewidziano taki zakaz. 
 

Pan Radny D. Stępień stwierdził, że w jego ocenie mpzp zawiera korzystne rozwiązania 
dla mieszkańców pobliskiego Os. Kukuczki.  
Zwrócił uwagę na możliwe zwiększenie ruchu na Os. Kukuczki, w związku z planowanym 
wjazdem z al. Roździeńskiego na ul. Wróblewskiego. 
 

Pan inż. J. Pszczółka poinformował, że ten temat był przedmiotem analizy. Ostatecznie 
zdecydowano o zaplanowaniu wjazdu, zakładając zwiększenie ruchu. 
 

Pan Radny A. Godlewski zapytał o status i przeznaczenie terenu po linii kolei, która 
przebiegała do dawnej kopalni „Katowice”. 
 

Pan inż. J. Pszczółka poinformował, że ślad po kolei, wchodzi w skład zaplanowanej 
jezdni zbiorczej i  będzie wykorzystany na komunikację 
 

Pan mgr inż. arch. B. Bogacz dodał, że w ww. ciągu komunikacyjnym, przewidziano 
także możliwość budowy linii tramwajowej w stronę Sosnowca. 
 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721750
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721750
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721750
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721750
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721750
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Pan Radny B. Pronobis  zapytał, czy firma Skanska sprecyzowała swoje plany dotyczące 
rozpoczęcia ww. inwestycji. 
 

Pan inż. J. Pszczółka oznajmił, że na chwilę obecną, pozwolenie na budowę uzyskane 
kilka lat temu, nie jest realizowane. 
 

Pan mgr inż. arch. B. Bogacz dodał, iż rozmawiał z przedstawicielem firmy Skanska  
i uzyskał informację, że firma chce w pierwszej kolejności zakończyć inwestycję przy 
ul. Chorzowskiej-(biurowce w Dębie). 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań zamknął 
dyskusje i zaproponował rozpoczęcie procedowania nad uwagami wniesionymi do mpzp. 

 
 

Uwaga nr 1.2  
wniesiona przez Layetana Newco Dos Polska Sp. z o.o., dotycząca zmiany wskaźnika 
minimalnego udziału powierzchni biologicznie czynnej z 20% na 15% dla terenów 
oznaczonych ostatecznie w uchwale symbolami 04U i 05U. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia w całości  uwagi 
nr 1.2. Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 
 
 
Uwaga nr 1.3 
wniesiona przez Layetana Newco Dos Polska Sp. z o.o., dotycząca dopuszczenia 
lokalizowania masztów reklamowych z logotypem w strefie dopuszczalnej lokalizacji 
jednokondygnacyjnego budynku usługowego (w uchwale teren oznaczony ostatecznie 
symbolem 05U) 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia  w całości uwagi 
nr 1.3. Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 
 
 
Uwaga nr 1.4  
wniesiona przez Layetana Newco Dos Polska Sp. z o.o., dotycząca zmiany nazwy „strefy 
dopuszczalnej lokalizacji jednokondygnacyjnego budynku usługowego” na „strefa 
dopuszczalnej lokalizacji budynku dla usług handlu detalicznego” oraz o zmianę w treści 
§20 ust. 1 pkt 4 w „strefie dopuszczalnej lokalizacji jednokondygnacyjnego budynku 
usługowego” dopuszcza się lokalizację jednokondygnacyjnego budynku o przeznaczeniu 
wyłącznie dla usług handlu detalicznego na w „strefie dopuszczalnej lokalizacji budynku 
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dla usług handlu detalicznego” dopuszcza się lokalizację budynku o przeznaczeniu 
wyłącznie dla usług handlu detalicznego o wysokości do dwóch kondygnacji. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia w części uwagi 
nr 1.4. Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 

 
 

Uwaga nr 2.4 
 wniesiona w imieniu Skanska Poland Sp. z o.o. przez Pana Ł.___Z___. reprezentującego 
Medusagroup sp. z o. o sp. k. dotycząca zmiany wymaganych wskaźników parkingowych, o 
których mowa w §12 pkt 3 uchwały, z minimum 1,5 miejsca postojowego na każde 100 m2 
powierzchni użytkowej usług, do nie mniej niż 0,6 miejsca postojowego na każde 100 m2. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia  w całości uwagi 
nr 2.4. Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 

 
 

Uwaga nr 2.8 
 wniesiona w imieniu Skanska Property Poland Sp. z o.o. przez Pana Ł. Z. reprezentującego 
Medusagroup sp. z o. o sp. k., dotycząca zniesienia zakazu lokalizowania nośników 
reklamowych, jako wolno stojących. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia w całości  uwagi 
nr 2.8 Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 
 
 
Uwaga nr 1 
 wniesiona przez Państwo B. i H. K., dotycząca zmiany przeznaczenia części działek nr 
90/2, 100/1, 104/1, położonych w granicach terenów 18Z oraz 16KDD, nie na cele 
komunikacji drogowej, a na cele zabudowy mieszkaniowej. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia w części  uwagi 
nr 1  Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 
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Uwaga nr 2.2 
 wniesiona w imieniu Skanska Property Poland Sp. z o.o. przez Pana P. G., dotycząca 
zmiany wymaganych wskaźników parkingowych, o których mowa w §12 pkt 3 uchwały, z 
minimum 1,5 miejsca postojowego na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług, do nie 
mniej niż 0,6 miejsca postojowego na każde 100 m2, zgodnie z prawomocną decyzją o 
pozwoleniu na budowę. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia  w całości uwagi 
nr 2.2 Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 
 
 
Uwaga nr 2.5 
 wniesiona w imieniu Skanska Property Poland Sp. z o.o. przez Pana P. G., dotycząca 
zniesienia zakazu lokalizowania nośników reklamowych, jako wolno stojących 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia  w całości uwagi 
nr 2.5. Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 
 
 
Uwaga nr 1 
 wniesiona przez Layetana Newco Dos Polska Sp. z o.o., dotycząca zmiany przebiegu linii 
rozgraniczającej tereny oznaczone symbolami 05U i 04U, a w konsekwencji powiększeniu 
zakresu terenu 05U kosztem zmniejszenia terenu 04U. Wnioskowana zmiana polegałaby na 
przesunięciu linii rozgraniczającej o ok. 28-29m zgodnie z planowanym podziałem działki 
nr 36/22. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku pytań, poddał pod 
głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta, dotyczące nie uwzględnienia w całości uwagi 
nr 1 Komisja Rozwoju Miasta w głosowaniu, przy 10 głosach „za”, jednogłośnie 
podtrzymała rozstrzygnięcie Pana Prezydenta. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poddał pod głosowanie projekt uchwały 
Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w 
Katowicach - część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w 
rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - 
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część obejmująca obszar z wyłączeniem fragmentu drogi ekspresowej w rejonie 
skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino, w głosowaniu: 10 
głosów „za”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
 
 
 
3. [DS-554/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku 
Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej -rejon „Doliny Trzech 
Stawów” w Katowicach. 

 
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału 
Planowania Przestrzennego, Pana J. Pogodę o przedstawienie projektu uchwały. 
 

Pan J. Pogoda omówił szczegóły dotyczące ww. mpzp: Uchwała w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia mpzp została przyjęta w 2014 r.  
Projekt opracowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej UM Katowice obejmuje obszar 
położony po zachodniej stronie Doliny Trzech Stawów. 
Celem zmiany planu jest poszerzenie katalogu przeznaczenia terenu o inne usługi 
użyteczności publicznej oraz ujednolicenie katalogu przeznaczenia terenów znajdujących 
się w rejonie ul. gen. Kazimierza Pułaskiego. 
 

Pan Radny A. Godlewski zapytał, czy wnioskodawcą był Uniwersytet Ekonomiczny w 
Katowicach oraz czy postulowana zmiana pokrywa się z jego własnością. 
 

Pan J. Pogoda potwierdził, że wnioskodawcą był UE w Katowicach. Dodał, że zmiana 
mpzp nie pociągnie za sobą skutków ekonomicznych. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań, poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku 
Leśnego położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej - rejon „Doliny Trzech 
Stawów” w Katowicach. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego położonego po północnej stronie 
Alei Górnośląskiej - rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach, w głosowaniu:  
9 głosów „za”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
 
 
 
 
 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721915
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721915
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721915
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721915
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4. [DS-555/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w 
rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach. 

   
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału 
Planowania Przestrzennego Pana J. Pogodę  o przedstawienie projektu uchwały. 
 

Pan J. Pogoda omówił szczegóły dotyczące ww. mpzp.  
Uchwała RM w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp została przyjęta w 2013 r. 
Granicami projektu planu został objęty obszar o powierzchni ok. 176 ha (w tym obszar 
byłej Huty Metali Nieżelaznych „Szopienice”) o przeważających funkcjach produkcyjno-
usługowych. O objęcie planem terenów poprzemysłowych położonych w rejonie ulic 
Krakowskiej i Lwowskiej, wnioskował Wydział Kształtowania Środowiska UM Katowice. 
 

Pan inż. J. Pszczółka w uzupełnieniu dodał m.in., że celem sporządzenia ww. mpzp jest  
w m.in. ograniczenie niekontrolowanego rozwoju niepożądanych działalności z zakresu 
przetwarzania i składowania odpadów oraz wprowadzenie zasad zapewniających rozwój 
terenów w sposób zrównoważony. 
Nadmienił, że jest to teren „buforowy” dla miasta, na realizację funkcji uciążliwych;  
w mpzp zostały  zapisane ustalenia dot. przetwarzania odpadów; przewidziano również 
funkcję grzebowiska dla zwierząt.  
 

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 obszaru położonego w rejonie ulic 
Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej w Katowicach, w 
głosowaniu: 8 głosów „za”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
uchwały. 
 
 
 

Punkt 5. 
Korespondencja i komunikaty: 

 
1. Prezentacja miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- obszar w 

rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej i Mikołowskiej - do wiadomości Komisji. 
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału 
Planowania Przestrzennego Pana J. Pogodę  oraz przedstawiciela firmy Terplan Sp.  
z o.o. - Pana Macieja Wyszyńskiego o przedstawienie tematyki. 

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721999
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721999
http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=16&r=1221779186&id=1460721999


PROJEKT  
 

Strona | 13  
 

 
Pan J. Pogoda omówił w skrócie cele opracowania mpzp, którym jest ustalenie zasad 
zagospodarowania nowej zabudowy, w relacji do historycznego układu urbanistycznego 
zabudowy sąsiedniej.  
Projekt planu opracowany został przez wykonawcę zewnętrznego-firmę Terplan Sp. z o.o. 
 

Przedstawiciel firmy Terplan Sp. z o.o.- Pan Maciej Wyszyński przedstawił granice 
obszaru objętego planem oraz jego historyczne uwarunkowania. 
Obecnie teren jest własnością firmy GTC. S.A. Miasto przystąpiło do sporządzenia  
ww. mpzp, by zabezpieczyć istniejącą zabudowę kwartałową (mieszkaniową i usługową).  
W mpzp przewidziano m.in.: zabudowę usługową w miejscu obecnej stacji paliw Shell  
przy ul. Mikołowskiej i otwarcie widokowe na Kościół Św. Piotra i Pawła. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawione informacje 
i zapytał o możliwości inwestycyjne po uchwaleniu mpzp. 
 

Pan J. Pogoda oznajmił, że są wydane pozwolenia na budowę, które zapewne będą 
realizowane. Jednocześnie jednym z celów powstania ww. mpzp jest zachęta dla 
inwestorów przez poprawę atrakcyjności terenu (m.in. otwarcie przedpola Kościoła Św. 
Piotra i Pawła i cofnięcie linii zabudowy). 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował i wobec braku innych pytań 
zamknął dyskusję. 
 
 
 

2. Informacja I Wiceprezydenta m. Katowice dotycząca kosztu budynku c4 – do 
wiadomości Komisji. 

 
 

3. Informacja I Wiceprezydenta m. Katowice dot. wniosku Komisji w sprawie 
organizacji ruchu pomiędzy ulicami Skargi i Mickiewicza oraz statusu ul. 3 Maja - 
do wiadomości Komisji. 

 
 

4. Informacja I Wiceprezydenta m. Katowice dot. wniosku Komisji w sprawie 
przejęcia przez miasto Katowice  terenów po dawnej kolei piaskowej, w celu ich 
adaptacji na potrzeby tras rowerowych - do wiadomości Komisji. 

 
 
 
 

Punkt 6. 
Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przypomniał, że kolejne posiedzenie 
Komisji Rozwoju Miasta zgodnie z Planem pracy na rok 2016 odbędzie się 17.5.2016 r.  na 
terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego KATOWICE w Pyrzowicach. 
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Punkt 7. 
Zakończenie posiedzenia. 

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