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BRM.0012.8.1.2016.PS 
 
Protokół nr 12 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta, Rady Miasta Katowice. 
 
 

Data posiedzenia: 19.1.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:   13:00 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  13:55 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 

Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki 

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

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice- Waldemar Bojarun, 
2. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Jerzy Pogoda,  
3. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Mariola Zych, 
4. Przewodnicząca Zarządu RJP nr 18 Murcki- Beata Antkowiak,   
5. Wiceprzewodniczący Zarządu RJP nr 18 Murcki - Stanisław Janowiec, 
6. Sekretarz Zarządu RJP nr 20 Zarzecze- Maria Czenczek, 
7. Mieszkaniec JP nr 20 Zarzecze - T___  S___, 
8. Mieszkanka JP nr 20 Zarzecze  - E___  G___, 
9. Przedstawiciel mediów-Grzegorz Żądło. 
 
 
 

Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński powitał gości oraz członków Komisji, po 
czym zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad, który został jednogłośnie 
(8 głosów „za”) przyjęty przez Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  

3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca analizy pokrycia miejskimi planami 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w tym uchwały o przystąpieniu.  

4. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca planów zagospodarowania działek 
miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem południowych dzielnic Katowic. 

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Miasta  za 2015 r. 
6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
7. Korespondencja i komunikaty (do wiadomości Komisji): 

1. Pismo Prezydenta Miasta Katowice dot. uchwały nr XVII/294/15 Rady Miasta 
Katowice z dnia 29.10.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja  i ul. 
Bogucickiej w Katowicach. 

2. Pismo Przewodniczącej Rady Miasta wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność części uchwały nr XVII/294/15 
Rady Miasta Katowice z dnia 29.10.2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-
Gracza, ul. 1 Maja  i ul. Bogucickiej w Katowicach. 

3. Informacja Prezydenta Miasta z dnia 16.12.2015 r., dotycząca wniosku Komisji 
Rozwoju Miasta w sprawie zebrania danych demograficznych miast ościennych 
Katowic. 

4. Informacja dotycząca wystąpienia Gminy Rudziniec z KZK GOP. 
8. Wolne wnioski.  
9. Zakończenie posiedzenia.  

 
 
 

Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Radni członkowie Komisji Rozwoju Miasta przyjęli jednogłośnie (8 głosów „za”) 
protokół nr 11  BRM.0012.8.11.2015.PS  z posiedzenia Komisji w dniu 8.12.2015 r. 
 
 

Punkt 3.   
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca analizy pokrycia miejskimi 
planami zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w tym uchwały  
o przystąpieniu. (załącznik nr 1), (załącznik nr 2), (załącznik nr 3), (załącznik  
nr 4),  (załącznik nr 5), (załącznik nr 6). 
 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił o zabranie głosu Pana 
Prezydenta Waldemara Bojaruna.  
Pan Prezydent  W. Bojarun poinformował, że został opracowany materiał informacyjny 
przez pracowników Wydziału Planowania Przestrzennego. Z uwagi na nieobecność Pani 
Naczelnik Teresy Homan-Chanek poprosił o zreferowanie tematu pracownika Wydziału 
Planowania Przestrzennego – p. Jerzego Pogodę. 
Pan J. Pogoda w syntetyczny sposób omówił ww. zagadnienie: 
-Miasto Katowice zajmuje około 16 450 ha, z czego 50% powierzchni miasta zajmują lasy 
Od  1995 r.uchwalono łącznie 141 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
(mpzp). Aktualnie obowiązuje 126 mpzp. Pokrycie miasta wynosi 3 608 ha co stanowi 22% 
powierzchni miasta. Od stycznia do grudnia 2015r. Rada Miasta podjęła: 

• 3 uchwały w sprawie uchwalenia mpzp. Obejmują one następujące obszary: 
skrzyżowanie ulic Kościuszki i Kolejowej; ulice: Dudy-Gracza i Bogucickiej; ulice: 
Asnyka, Śląskiej i Kościuszki. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/RMR 19.1.2016 pkt 3%2c4.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/RMR 19.1.2016 pkt 3%2c4.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/RMR 19.1.2016 pkt 3%2c4.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/za%c5%82%c4%85cznik nr 1 pokrycie mpzp.jpg
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/za%c5%82%c4%85cznik nr 2 mpzp w toku.jpg
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/za%c5%82%c4%85cznik nr 3 mapa zbiorcza.jpg
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/zal nr 4.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/zal nr 4.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/za%c5%82 nr 5.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/za%c5%82 nr 6.pdf
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• 8 uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp lub zmiany mpzp. 
Powierzchnia łączna to około 220 ha. Spośród tych uchwał 4 dotyczyły zmiany 
mpzp, a 4 dotyczyły nowych mpzp. 

W 2015 r. plany wykonywane były zarówno w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (mpzp dla 
południowych dzielnic m. Katowice) jak i przez wykonawców zewnętrznych (m.in. mpzp dla 
Muchowca i Śródmieścia).- 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawione informacje, 
otworzył dyskusję oraz zapytał o plan zagospodarowania dla obszaru: Las Murckowski   
i Wzgórze Wandy.  
 

Pan J. Pogoda oznajmił, że procedura jest w toku. Miasto jest na etapie przygotowywania 
wniosku leśnego, który jest  aktualizowany z uwagi na kolejne istotne informacje 
przekazywane przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za informację oraz dodał,  
że na ww. terenie znajduje się sześć zbiorników wodnych stanowiących rezerwuar wody,   
w przypadku gdyby przestały działać stacje pomp.  
Wobec braku innych pytań oraz uwag zamknął punkt 3 porządku posiedzenia. 
 
Punkt 4.  
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca planów zagospodarowania 
działek miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem południowych dzielnic 
Katowic. (informacja jest zawarta w linku do materiałów w punkcie 3). 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił o zabranie głosu przedstawiciela 
Wydziału Planowania Przestrzennego – p. Jerzego Pogodę, który omówił ww. tematykę. 
 

-W odniesieniu do dzielnic południowych miasta Katowice powierzchnia poddanych 
analizie działek stanowiących własność miasta Katowice (nie oddanych w użytkowanie 
wieczyste) o powierzchni większej niż 100 m² zlokalizowanych w tej części miasta i objętych 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta 
Katowice (uchwała nr XXXVI/737/05 Rady Miasta Katowice z dn. 31.01.2005 r.) wynosi 
113,6 ha.  
Obecnie przeprowadzana jest procedura sporządzenia miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla doliny rzeki Mlecznej oraz terenów przebiegów dróg 
od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej, a także od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował  za przedstawione informacje 
i otworzył dyskusję. 
 

Pan Radny Aleksander Uszok na wstępie wyraził zadowolenie, że omawiany temat 
znalazł się w planie pracy Komisji Rozwoju Miasta na rok 2016. Dodał, że podejmowane 
działania prorozwojowe powinny mieć charakter zrównoważony.  
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Mimo, iż miasto Katowice się wyludnia, to południowe dzielnice pod względem 
demograficznym się rozwijają.  Oprócz mieszkaniowych, należałoby brać pod uwagę także 
inne potrzeby  ludzi  tam mieszkających.  
Mieszkańcy Zarzecza wnioskowali do Miasta o uruchomienie szkoły, przedszkola, czy 
innych obiektów, które uzupełniałyby ofertę skierowaną do mieszkańców. Na omawianym 
obszarze funkcjonuje jedynie Miejski Dom Kultury „Południe” uruchomiony 10 lat temu 
w zupełnie innych uwarunkowaniach demograficznych.  
Pan Radny nadmienił, że interesuje go przeznaczenie konkretnych działek w Zarzeczu. 
Poinformował, że w internecie można znaleźć ofertę dewelopera na zakup domów na 
działce, na której nic nie ma i która wg ortofotomapy figuruje jako własność miasta.  
Na koniec wyraził nadzieję na umożliwienie przez Miasto szerokich konsultacji 
społecznych dotyczących przeznaczenia działek miejskich w dzielnicach południowych.  
 

Pan Prezydent W. Bojarun odnosząc się do wypowiedzi Pana Radnego A. Uszoka 
nadmienił, że co do przeznaczenia konkretnych nieruchomości, musiałby znać ich 
koordynaty. Południowe dzielnice Katowic, w tym Zarzecze są objęte mpzp tylko w części.  
Trwają procedury w dwóch obszarach: 

• 1 obszar to układ komunikacyjny. Pan Prezydent zwrócił uwagę na trudności jakie 
miasto napotyka w tych procedurach,  

• 2 obszar planistyczny to obszar dolin. Jest to inicjatywa społeczna. Mieszkańcy 
wnioskowali o ochronę tych obszarów. 

Co do wspomnianej przez Pana Radnego oferty dewelopera, Pan Prezydent oświadczył,  
że sprawę trzeba wyjaśnić, ponieważ w ostatnim czasie Miasto w ww. obszarze dzielnic, 
nie zbywało i nie oddawało żadnych terenów pod zabudowę.  
W podsumowaniu Pan Prezydent stwierdził, że na teraz kluczową sprawą dla dzielnic 
południowych jest  realizacja układu komunikacyjnego, który zaspokajałby potrzeby 
mieszkańców, których liczba w ciągu ostatnich lat wzrosła.   
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  poddał pod głosowanie udzielenie głosu 
Sekretarzowi Zarządu RJP nr 20 Zarzecze, Pani Marii Czenczek. Komisja Rozwoju 
Miasta jednogłośnie (11 głosów „za”) poparła udzielenie głosu. 
 

Pani Sekretarz Zarządu RJP nr 20 Maria Czenczek na wstępie podziękowała Panu 
Radnemu A. Uszokowi za wsparcie udzielone w sprawach dotyczących JP nr 20.  
Nadmieniła, że Radni RJP nr 20 wielokrotnie zwracali się do Miasta w sprawach dot. 
dzielnicy Zarzecze, w szczególności jeśli chodzi o zabezpieczenie terenów pod szkoły, 
przedszkola czy rozbudowę MDK Południe, które wzbogaciłyby ofertę skierowaną dla 
mieszkańców.  
Dodała również, że nie ma wystarczającej liczby terenów miejskich w dzielnicy, co blokuje 
inicjatywy, które mogłyby być podjęte w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ponadto 
poinformowała, że w  Budżecie Miasta Katowice na 2016 r. wygospodarowano środki 
finansowe  na inwestycje dla dewelopera w Zarzeczu i Podlesiu, ale  jednocześnie brak ich 
np. na remonty ulic. 
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Pani Sekretarz zwróciła uwagę bolączki z jakimi stykają się mieszkańcy Zarzecza, takie 
jak: wspomniany już wcześniej brak oferty edukacyjnej i kulturalnej, niedostateczna ilość 
dróg dojazdowych, brak oświetlenia na ulicach z czego wynika duża ilość włamań, co w 
konsekwencji powoduje, że mieszkańcy niechętnie dopełniają obowiązku meldunkowego.  
 

Pan Prezydent W. Bojarun w odpowiedzi oznajmił, że działania planistyczne w obszarze 
inwestycji drogowych mające na celu budowę układu komunikacyjnego są realizacją 
oczekiwań mieszkańców, aczkolwiek nie wszystko da się zrobić od razu.  
Co do zadań z Budżetu Obywatelskiego to projekty mogą być realizowane w wielu 
obszarach. Jeśli chodzi o sprawy meldunkowe to istnieje obowiązek meldunkowy, ale 
obowiązujące prawo nie przewiduje  sankcji za niedopełnienie tego obowiązku, tak to 
przewidział ustawodawca. Miasto nie ma metody sprawczej by ten obowiązek 
wyegzekwować. 
 

Przewodniczący Komisji M. Chmieliński przypomniał zebranym, że jeśli chodzi o 
planowanie przestrzenne, w przeszłości (rok 2005) dzielnice południowe Miasta były 
rozpatrywane  kompleksowo, aż po ul. Cegielnia i  Murcki.  
Takie było założenie przyjęte przez poprzedniego Prezydenta Pana Piotra Uszoka.   
Niestety liczne protesty i odwołania spowodowały ze obecne plany obejmują tylko te 
tereny, co do których nie było uwag  i protestów. 
 

Pani Sekretarz Zarządu RJP nr 20 M. Czenczek sformułowała pytanie dotyczące 
środków finansowych na wspomniane wcześniej inwestycje dla dewelopera w Zarzeczu  
i Podlesiu oraz drugie pytanie dotyczące zastosowania specustawy w przypadku remontu 
ul. Karasiowej. 
 

Komisja Rozwoju Miasta zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą  
o udzielenie odpowiedzi na kwestie poruszone przez obecną na posiedzeniu Panią 
Marię Czenczek- Sekretarza Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze: 

1. „Zasadność przeznaczenia w Budżecie Miasta kwoty 4 600 000 zł pod inwestycje 
dla dewelopera w dzielnicach Zarzecze i Podlesie, przy jednoczesnym braku 
środków na remonty ulic”. 

2. „Zasadność zastosowania specustawy (ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o 
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych- /Dz.U. 2003, nr 80 poz.721 z późn. zm./) w odniesieniu do inwestycji-
przebudowa ul. Karasiowej”. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  poddał pod głosowanie udzielenie głosu 
Przewodniczącej Zarządu RJP nr 18 Murcki, Pani Beacie Antkowiak. 
Komisja Rozwoju Miasta jednogłośnie (11 głosów „za”) poparła udzielenie głosu. 
 

Przewodnicząca Zarządu RJP nr 18 Murcki, Pani Beata Antkowiak podziękowała  za 
udzielenie głosu i przedstawiła w skrócie sytuację jaka panuje w dzielnicy Murcki.  
W przeciwieństwie do Zarzecza, dzielnica boryka się ze zmniejszającą się liczbą 
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mieszkańców i starzeniem społeczeństwa. Brak jest impulsów prorozwojowych, niestety 
nie powstają nowe mieszkania, brak jest także dyskontów przez co wzrastają koszty 
utrzymania. Remontów wymaga infrastruktura drogowa, z zadowoleniem jednak należy 
odnotować planowaną na 2016 rok budowę ronda –wyjazd z ul. Bielskiej.  
 

Pan Prezydent W. Bojarun w odpowiedzi oświadczył, że przedmiotem starania Miasta 
Katowice jest jego zrównoważony rozwój. Wyludnienie jest problemem także innych 
dzielnic i szerzej- wielu miast w Polsce (m.in. Łódź, Gdańsk). Miasta które w latach 60-70-
80 XX wieku  przyciągały miejscami pracy w przemyśle ciężkim, przeżywają kryzys.  
Katowice starają się przyciągać nowych mieszkańców, kładąc nacisk na podniesienie 
jakości życia, co oczywiście jest wyzwaniem. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za dyskusję i wobec braku 
innych pytań oraz uwag stwierdził wyczerpanie punktu 4 porządku posiedzenia. 
 
 
Punkt 5. 
Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Rozwoju Miasta  za 2015 r. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku uwag  poddał pod głosowanie 
Sprawozdanie z pracy Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice za rok 2015. 
Komisja Rozwoju Miasta  jednogłośnie: 11 głosów „za” przyjęła Sprawozdanie z pracy 
Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice za rok 2015. 
 
 
Punkt 6. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził brak projektów uchwał Rady 
Miasta. 
 
 
 

Punkt 7. 
Korespondencja i komunikaty (do wiadomości Komisji): 
 

7.1. Pismo Prezydenta Miasta Katowice dot. uchwały nr XVII/294/15 Rady Miasta 
Katowice z dnia 29.10.2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja  i 
ul. Bogucickiej w Katowicach, 

 

7.2. Pismo Przewodniczącej Rady Miasta wraz z Rozstrzygnięciem nadzorczym 
Wojewody Śląskiego stwierdzającym nieważność części uchwały nr XVII/294/15 
Rady Miasta Katowice z dnia 29.10.2015 r. w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-
Gracza, ul. 1 Maja  i ul. Bogucickiej w Katowicach, 
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7.3. Informacja Prezydenta Miasta z dnia 16.12.2015 r., dotycząca wniosku Komisji 
Rozwoju Miasta w sprawie zebrania danych demograficznych miast ościennych 
Katowic, 

 

7.4.  Informacja dotycząca wystąpienia Gminy Rudziniec z KZK GOP. 
 
 
 

Punkt 8. 
Wolne wnioski 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził brak wniosków zgłaszanych 
przez członków Komisji. 
 
 
 

Punkt 9. 
Zakończenie posiedzenia. 

 

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

Przewodniczący 
                                                                                                                   Komisji Rozwoju Miasta 

 
           Marek Chmieliński 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

protokołował  
Piotr Sawicki 


