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BRM.0012.8.9.2015.PS 
 
Protokół nr 9 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 20.10.2015 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:   13:00 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  15.40 
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-Pani Marzena Szuba, 
 2    Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego- Pani Teresa Homan-Chanek,  
 3    Inspektor w WPP-Pani Mariola Zych, 
 4    Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta -Pani Katarzyna Staś, 
 5    Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich –Pan Grzegorz Skorupa, 
 6    Kierownik Referatu w WSO-Pani Barbara Jędralska, 
 7    Projektant i Prokurent TERPLAN Sp. z o.o. -mgr inż. Maciej Wyszyński, 
 8    Firma Projektowa BOGACZ- Pan Bogusław Bogacz, 
 9    Firma Projektowa BOGACZ-Pan Jacek Pszczółka, 
 10  Red. Grzegorz Żądło-media (TVS). 

 
 
 

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 (11 głosów „za”) przyjęty przez 
Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Aktualna sytuacja demograficzna miasta Katowice i prognoza na lata następne (przyrost 

naturalny, wskaźnik urodzeń, migracja przyczyny i kierunki migracji). 
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 

4.1. [DS-342/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przygotowania 
projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w 
mieście Katowice”, 
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4.2.  [DS-343/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie miejscowego  
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie  
ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach, 

4.3. [DS-344/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i H.M. Góreckiego w 
Katowicach, 

4.4. [DS-345/15] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w 
rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej, 

4.5. Prezentacja rozwiązań projektów mpzp (ulice: Damrota/Graniczna oraz 
Krakowska/Lwowska). 

5. Korespondencja i komunikaty. 
5.1. Informacja Wiceprezydenta Miasta o środkach z Unii Europejskiej, 

pozyskanych przez spółki miejskie- do wiadomości Komisji, 
5.2. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (Polkomtel sp. z o.o.)- do wiadomości 

Komisji, 
5.3. Informacja dot. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z 

dnia 26.02.2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego 
planu rozwoju zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice - do 
wiadomości Komisji. 

6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia.   

 
 
 

Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Radni członkowie Komisji Rozwoju Miasta przyjęli jednogłośnie (11 głosów „za” ) 
protokół nr 8  BRM.0012.8.8.2015.ŁB z posiedzenia Komisji w dniu w dniu 08.09.2015 r. 
 

 

Punkt 3.   
Aktualna sytuacja demograficzna miasta Katowice i prognoza na lata następne 
(przyrost naturalny, wskaźnik urodzeń, migracja przyczyny i kierunki 
migracji). 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził, że materiał informacyjny 
otrzymali wszyscy członkowie Komisji, po czym poprosił Naczelnika Wydziału Spraw 
Obywatelskich Pana Grzegorza Skorupę o przedstawienie przedmiotowej informacji. 
 

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Pan Grzegorz Skorupa szczegółowo 
zreferował przekazany materiał informacyjny. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ROZWOJU%20MIASTA/RMR%20demografia%20Katowic.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ROZWOJU%20MIASTA/RMR%20demografia%20Katowic.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared%20Documents/KOMISJA%20ROZWOJU%20MIASTA/RMR%20demografia%20Katowic.pdf
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Punktem odniesienia do przedstawionych informacji był gminny zbiór meldunkowy. 
Zdarzenia rejestrowane były w oparciu o dokumenty stanu cywilnego (urodzenia i zgony) 
i zgłoszenia meldunkowe.  
Należy w szczególności  rozróżnić pobyt stały od pobytu czasowego (dotyczy osób które 
zgłosiły pobyt ponad 3 miesiące).  
W statystyce zostały uwzględnione osoby, które na dzień 31.12.2014 r. miały aktualny 
pobyt czasowy. Mimo spadku liczby ludności, miasto Katowice nadal zajmuje 10 pozycję 
w Polsce pod względem liczby ludności. 
Jeśli chodzi o poszczególne Jednostki Pomocnicze; można zaobserwować niewielki wzrost 
liczby ludności w południowych dzielnicach Katowic. Największą gęstość zaludnienia 
(liczba ludności w stosunku do powierzchni) obserwujemy w JP nr 9 –Osiedle Tysiąclecia, 
najmniejszą w JP nr 18-Murcki.W skali ogólnokrajowej  (wg opracowania dr Piotra 
Szukalskiego z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego) do roku 2050, przewidywany 
jest dalszy spadek ludności w miastach wojewódzkich, z wyjątkiem Warszawy i Rzeszowa. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje, a następnie otworzył dyskusję. 
 

Radny Pan Arkadiusz Godlewski zapytał czy przedstawione dane demograficzne 
pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego, czy z systemu „Źródło”. 
 

Pan Naczelnik G. Skorupa odpowiedział, że dane do 2014 roku pochodzą z gminnego 
zbioru meldunkowego (dane z USC), dane dotyczące prognoz na przyszłość pochodzą  
z GUS. 
 

Radny Pan Arkadiusz Godlewski zwrócił się z prośbą o rozważenie możliwości 
uzyskania i przygotowania informacji uzupełniającej dotyczącej danych demograficznych 
w miastach ościennych.  
 

W związku z przekazaną przy piśmie Pana Mariusza Skiby Wiceprezydenta Miasta 
Katowice z dnia 7.10.2015 r. znak: SO-IV.0644.82.2015.KP Informacją Prezydenta Miasta 
nt. Aktualnej sytuacji demograficznej miasta Katowice i prognozy na lata następne. 
(przyrost naturalny, wskaźnik urodzeń, migracja-przyczyny i kierunki migracji) oraz 
prośbą Pana Radnego Arkadiusza Godlewskiego, Komisja Rozwoju Miasta zwraca się  
z prośbą do Prezydenta Miasta Katowice o rozważenie możliwości uzyskania i ewentualne 
przekazanie informacji dotyczącej danych demograficznych  w miastach ościennych. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński zwrócił uwagę na fakt, iż obecnie 
(inaczej niż w przeszłości) nie ma mechanizmów wymuszających zameldowanie w mieście 
oraz zapytał czy Miasto jest w stanie oszacować liczbę osób przebywających w Katowicach 
bez meldunku, w tzw. „szarej strefie”. 
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Pan Naczelnik  G. Skorupa w odpowiedzi  potwierdził, że w przeszłości obowiązywał 
przepis prawny, który brak meldunku traktował jako wykroczenie. Dziś on nie obowiązuje. 
Nie ma mechanizmu wymuszającego.  
Wzrost liczby meldunków zazwyczaj następuje wtedy, gdy jest związany z interesem 
prawnym bądź obowiązkiem mieszkańca (jak np. obowiązek szkolny).  
Należy zwrócić uwagę, że stanowiska meldunkowe w BOM są jednymi z najbardziej 
obleganych, jednak z drugiej strony biorąc pod uwagę np. liczbę osób, które nie wymieniły 
dowodów osobistych w terminie; należy uznać, że jest też pewna grupa osób 
zameldowanych w Katowicach, które faktycznie przebywają gdzie indziej. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński zwrócił uwagę czy wzorem innych 
miast, nie warto byłoby w celu dopełnienia meldunków, zastanowić się nad różnymi 
formami zachęty dla mieszkańców (np. miasto Chorzów organizuje loterię). 
 

Pan Radny Damian Stępień zapytał o dane zamieszczone w tabeli nr 8 (przyrost naturalny 
w Katowicach). Czy dotyczy ona dzieci urodzonych w Katowicach, czy zameldowanych  
w Katowicach. 
 

Pan Naczelnik G. Skorupa poinformował, że dane dotyczą  dzieci zameldowanych  
w Katowicach bez względu na to gdzie się urodziły.  
Mechanizm polega na tym, że urodzenie dziecka zastępuje zameldowanie. 
Dzieci są meldowane „z automatu” w Katowicach jeśli rodzice (matka lub ojciec) są 
zameldowani w Katowicach. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań stwierdził 
wyczerpanie pkt 3 porządku posiedzenia. 
 
 
 
 

Punkt 4.  
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

4.1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przygotowania projektu 
uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń  
w mieście Katowice.” 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Planowania Przestrzennego Panią Teresę Homan-Chanek o przedstawienie założeń 
projektu.   
Pani Naczelnik T. Homan-Chanek poinformowała, że wniosek o podjęcie tej uchwały 
wynika z nowych uregulowań w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
które weszły w życie w bieżącym roku. Nowe uregulowania mają charakter porządkujący; 
ustawa m.in. wprowadza nowe definicje: co to jest szyld, co to jest reklama etc.  
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Przyszła uchwała ustalająca „Zasady…” stanowić ma akt prawa miejscowego. 
Prezentowany projekt uchwała w sprawie przygotowania projektu, stanowi pierwszy etap 
procedury zawartej  w ustawie o planowaniu przestrzennym. Dla uchwały ustalającej 
„Zasady...”, po wyczerpaniu całej procedury i uchwaleniu  „Zasad…”, przewidziano 
długie vacatio legis (wchodzi w życie najwcześniej po 12 miesiącach od uchwalenia). 
Za umieszczenie reklam niezgodnie z uchwalonymi „Zasadami...”, przewidziane będą kary 
nakładane w drodze decyzji administracyjnych. Uchwała ustalająca „Zasady…” umożliwi 
podjęcie w przyszłości  uchwały w sprawie naliczania opłat dla reklamodawców. 

 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje, a następnie otworzył dyskusję. 
 

Radny Pan Arkadiusz Godlewski wyraził aprobatę dla inicjatywy opracowania 
„Zasad…”. Stwierdził, że jest to duża zmiana, a zarazem szansa pozwalająca zapanować 
nad chaosem reklamowym z jakim mamy do czynienia w przestrzeni naszego miasta. Do 
wyważenia są sprzeczne interesy; z jednej strony troska o ład przestrzenny, z drugiej 
interesy podmiotów, które żyją z udostępnienia przestrzeni reklamowych. Jednocześnie 
powinniśmy równolegle pracować nad opracowaniem uchwały  w sprawie naliczania opłat, 
a nie zostawiać go na koniec, ponieważ będzie to jedyne narzędzie pozwalające 
egzekwować tą uchwałę. 
Pan Radny A. Godlewski zapytał czy wzorem innych miast (np. Łodzi) w treści uchwały 
nie powinno być zapisu, że informacja o podjęciu niniejszej uchwały podlega ogłoszeniu do 
publicznej wiadomości. 
 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek  
poinformowała, że nie ma takiej potrzeby. Ustawa w art. 37b ust. 2 pkt 1), nakłada na 
Prezydenta obowiązek niezwłocznego podania do publicznej wiadomości. 
 

Radny Pan Michał Luty zapytał o wysokość dochodów miasta z tytułu reklam. 
 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek  
poinformowała, że na podstawie uchwały ustalającej „Zasady...” nakładane będą tylko kary 
administracyjne, których wysokość jest określona w ustawie. Podstawą do opłat byłaby 
odrębna uchwała o opłatach. {Wyliczenie przykładowe z Warszawy: (11 reklam o pow. 
4 000 m2 to dochód około 300 000 zł rocznie.)}. 
 

Radny Pan Michał Luty  sprecyzował, że interesuje go wysokość kwoty jaka wpływa „na 
dziś” do miasta z tego tytułu, ponieważ jest to punkt wyjścia i podstawa do wyważenia 
sprzecznych wartości, z jednej strony estetyka miasta, z drugiej środki finansowe dla 
miasta. 
 

Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek  
oznajmiła, że stosowną informację przekaże na sesji Rady Miasta. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań ze strony 
radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania obiektów małej 
architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w mieście 
Katowice.” 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice  
w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej „Zasady i warunki sytuowania 
obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń w 
mieście Katowice”, w głosowaniu przy 11 głosach „za” jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  
 
 

4.2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie miejscowego  planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-
Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Planowania Przestrzennego Panią Teresę Homan-Chanek o zabranie głosu. 
Pani Naczelnik T. Homan-Chanek poinformowała, że projekt był prezentowany na Komisji 
w lipcu b.r. Jest opracowany na podstawie uchwały Rady Miasta z 2013 roku.  Procedura 
była przedłużona ponieważ po pierwszym wyłożeniu było sporo uwag do projektu.  
W celu przedstawienia szczegółów planu  Pani Naczelnik zaproponowała przekazanie głosu 
projektantowi Panu Maciejowi Wyszyńskiemu z firmy TERPLAN. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński przekazał głos Panu Maciejowi 
Wyszyńskiemu (firma TERPLAN), który omówił podstawowe założenia planu.  
Głównymi obiektami na omawianym obszarze jest Fabryka Żarówek „Helios”, pawilon 
ALDI, Pawilon LIDL oraz kompleks budynków wielorodzinnych, które są ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków.   
Tereny Fabryki Helios podzielone zostały na dwie części. Część produkcyjno-usługowa 
gdzie trwa produkcja oraz pozostała część gdzie jest biurowiec,  przeznaczamy na tereny 
zabudowy usługowo mieszkaniowej. Tereny w rejonie ulic Czecha i Dudy-Gracza 
przeznaczamy pod zabudowę usługowo-mieszkaniową (wielorodzinną). 
Istniejący układ drogowy pozostaje bez zmian, z wyjątkiem dodatkowego przejścia przez 
Rawę na przedłużeniu ul. Czecha. W przyszłości rozważana będzie propozycja zbudowania 
parkingu wielopoziomowego w miejscu istniejącego parki Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Wzdłuż Bulwarów Rawy planowana jest strefa przestrzeni publicznej. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje i wobec braku pytań, poprosił Panią Naczelnik Teresę Homan-Chanek   
o  zreferowanie wniesionych uwag do mpzp. 
_______________________________________________________________________ 
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1) Uwaga nr 1.1 i 1.10 wniesiona przez GC Investment S.A. 
Uwaga odnosiła się do przeniesienia linii zabudowy pierzejowej po wschodniej krawędzi 
przedmiotowych działek (nr 71/6, 72/5). 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński otworzył dyskusję: 
Radny Pan Arkadiusz Godlewski w nawiązaniu do ostatniego pozytywnego 
rozstrzygnięcia Sądu Administracyjnego dotyczącego uchwały Rady Miasta Poznania  
(w tamtejszym mpzp wprowadzono zakaz lokowania i modernizacji obiektów handlowych 
powyżej 100 m2); czy rozważano w omawianym planie wprowadzenie takiego zapisu.  
 

Pani Naczelnik T. Homan-Chanek oznajmiła, że nie rozważano wprowadzenia do planu 
takich ograniczeń. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań ze strony 
radnych poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta dotyczące nie 
uwzględnienia  uwagi  nr 1.1 i 1.10 wniesionej przez GC Investment S.A.  
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” jednogłośnie  podtrzymała rozstrzygnięcie 
Pana Prezydenta 
 

2) Uwaga nr 1.2  i 1.7  wniesiona przez GC Investment S.A. 
 

Uwaga odnosiła się do zmiany wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej z: „minimalny 
wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 20% terenu działki budowlanej” na 
„maksymalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 20% terenu działki budowlanej” 
dla terenu oznaczonego w projekcie wyłożonym do publicznego wglądu symbolem 2MWU 
(obecnie symbol 1MWU) oraz dla terenu oznaczonego symbolem 1U. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku pytań ze strony radnych 
poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta dotyczące nie uwzględnienia  
uwagi  nr 1.2 i 1.7 wniesionej przez GC Investment S.A. 
Komisja w głosowaniu przy 10 głosach „za” jednogłośnie  podtrzymała rozstrzygnięcie 
Pana Prezydenta 
 

3) Uwaga nr 1.3 wniesiona przez GC Investment S.A. 
 

Uwaga odnosiła się do  zmiany minimalnej wysokości zabudowy z: „minimum 3 
kondygnacje” na „minimum 1 kondygnacja”, dla terenu oznaczonego w projekcie 
wyłożonym do publicznego wglądu symbolem 2MWU (obecnie symbol 1MWU). 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku pytań ze strony radnych 
poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta dotyczące nie uwzględnienia  
uwagi  nr 1.3 wniesionej przez GC Investment S.A. 
Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za” jednogłośnie  podtrzymała rozstrzygnięcie 
Pana Prezydenta 



projekt 
 

8 
 

 

4) Uwaga nr 2.3 wniesiona przez Fabrykę Żarówek „Helios” sp. z o.o. 
 

Uwaga odnosiła się do przeznaczenia terenów o symbolu 2UMW o treści: „równolegle – 
oprócz przeznaczenia jako tereny zabudowy usługowej oraz tereny zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej – także dopuszczenie jako teren obiektów produkcyjnych P”. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński zapytał czy nieuwzględnienie 
powyższej uwagi nie odbije się niekorzystnie na kondycji produkcyjno-rozwojowej Fabryki 
Żarówek „Helios” sp. z o.o. 
 

Pani Naczelnik T. Homan-Chanek oznajmiła, że  dużo innych uwag Fabryki Żarówek 
„Helios” zostało uwzględnionych. Nieuwzględnienie uwagi 2.3 nie wpłynie na kondycję 
Fabryki. Może rozwijać bez przeszkód działalność produkcyjną. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku innych pytań ze strony 
radnych poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta dotyczące nie 
uwzględnienia  uwagi  nr 2.3 wniesionej przez Fabrykę Żarówek „Helios” sp. z o.o. 
Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za” jednogłośnie  podtrzymała rozstrzygnięcie 
Pana Prezydenta 
 
 

5) Uwaga nr 3.3 wniesiona przez Panią A__R__ 
 

Uwaga odnosiła się do braku zasadności przeznaczenia  terenów wzdłuż ulicy 1 Maja na 
cele zabudowy usługowej. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku pytań ze strony radnych 
poddał pod głosowanie rozstrzygnięcie Pana Prezydenta dotyczące nie uwzględnienia  
uwagi  nr 3.3 wniesionej przez Panią A__R__. 
Komisja w głosowaniu przy 11 głosach „za” jednogłośnie podtrzymała rozstrzygnięcie 
Pana Prezydenta 
______________________________________________________________________ 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poddał pod głosowanie projekt 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja  
i ul. Bogucickiej w Katowicach. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w 
rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach, w głosowaniu przy 11 
głosach „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały 
 
 



projekt 
 

9 
 

4.3. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Katowickiej i H.M. Góreckiego w Katowicach 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Planowania Przestrzennego Panią Teresę Homan-Chanek o zabranie głosu. 
Przedstawiła ona główne założenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Katowickiej i H.M. Góreckiego w Katowicach oraz 
równocześnie wniosek o utratę mocy uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy 
Olimpijskiej w Katowicach.  
Poprzednim razem po wyłonieniu wykonawcy, Miasto miało kłopot z wyegzekwowaniem od 
niego ustaleń wynikających z konkursu, które dotyczyły obiektów ze Strefy Kultury (NOSPR, 
MCK, Muzeum Śląskie). Pani Naczelnik dodała, że plan spotkał się z aprobatą  
mieszkańców dzielnicy Bogucice, nadmieniła, że istotne jest objęcie planem terenów 
przyległych od strony północnej, gdzie mienił się właściciel.   
 

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

Radny Pan Damian Stępień wyraził zadowolenie z faktu przystąpienia do procedowania 
projektu ww. uchwały. Jest to szczególnie ważne ze względu na pilną potrzebę dokończenia 
połączenia ul. Dobrowolskiego z ul. Katowicką. Pan Radny podziękował  w imieniu 
zainteresowanych mieszkańców i w przypadku podjęcia uchwały przez Radę Miasta 
poprosił w miarę możliwości o informowanie o postępach prac. 
 

Pogląd Pana Radnego D. Stępnia podzielił Pan Radny Arkadiusz Godlewski również 
wyrażając zadowolenie z przystąpienia do sporządzenia ww. planu; zwrócił również uwagę 
na omyłkę w uzasadnieniu do projektu uchwały. „Strefa omawianego MPZP sąsiaduje ze 
Strefą Kultury od strony południowej (nie od północnej)”. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku innych uwag i pytań ze 
strony radnych poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i H.M. Góreckiego w Katowicach.  
 

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: Katowickiej i H.M. Góreckiego  
w Katowicach, w głosowaniu przy 10 głosach „za” jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
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4.4. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Subcentrum Południe w Katowicach -część obejmująca obszar  
w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Planowania Przestrzennego Panią Teresę Homan-Chanek o zabranie głosu. Pani 
Naczelnik T. Homan-Chanek przedstawiła  główne założenia planu.  
Z wnioskiem o zmianę wystąpiła firma „Transbud”, firma „Farmacol” i firma „TDJ”.  
Mieliśmy tu do czynienia z sytuacją, w której pierwotny plan był tworzony dla 
kompleksowego skonsumowania ustaleń studium dla całego obszaru wskazanego jako 
obszar usług dla dzielnic południowych. Cały obszar miał być przeznaczony na cele 
usługowe i częściowo mieszkaniowe. 
Przeznaczenie usługowe całego terenu podwyższałoby wartość nieruchomości, która w 
przeszłości miała przeznaczenie dla baz, składów i przemysłu. Okazało się, że to 
przeznaczenie pod kątem usług jest jednak kłopotliwe dla użytkowników; m.in. plan 
zabraniał obiektów jednokondygnacyjnych co było niekorzystne dla firmy TRANSBUD 
ponieważ ich hale to większości obiekty jednokondygnacyjne.  
Firma „Farmacol” z kolei chciał mieć możliwość poszerzenia magazynów na teren działek 
sąsiednich. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje i otworzył dyskusję, a wobec braku uwag i pytań ze strony radnych poddał pod 
głosowanie projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic 
Kościuszki i Kolejowej. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice     
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca obszar  
w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej, w głosowaniu: 9 głosów „za”,   
0 głosów „przeciw”, 2 głosy „wstrzym.” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
uchwały 
  
4.5  Prezentacja rozwiązań projektów mpzp (ulice: Damrota/Graniczna oraz 
Krakowska/Lwowska). 
 

Projekt planu ul. Damrota/ul.Graniczna. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Planowania Przestrzennego Panią Teresę Homan-Chanek o zabranie głosu. Pani 
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Naczelnik T. Homan-Chanek poprosiła o przedstawienie założeń p. Jacka Pszczółkę  
z firmy „Bogacz”.  
 

Pan Jacek Pszczółka omówił i przedstawił prezentację wizualną. 
-Granice planu to ul.: Damrota, Przemysłowa, Graniczna, Sowińskiego. 
Pierwszy kwartał zabudowy to okolice Biblioteki Śląskiej, Centrum Handlowego „Belg” 
oraz budynek Pogotowia Ratunkowego; drugi kwartał zabudowy tzw. południowy (na 
południe od ul. Powstańców) to okolice budynków: „mBanku”, Orange, ZUS. Pozostała 
cześć „zielona” pozostaje niezagospodarowana i zachowana w stanie dotychczasowym. 
Na etapie powstawania planu zostały przeprowadzone warsztaty, które miały wskazać 
główne kierunki działania i elementy w omawianym planie, w szczególności chodzi tu  
o wykształcenie pierzei wzdłuż ul. Granicznej, docelowo możliwe jest powstanie przestrzeni 
publicznej wokół Biblioteki Śląskiej oraz placu pomiędzy budynkiem Biprometu,  a CH Belg 
(w tej chwili znajdują się tam parkingi). 
W planie przewidziano ciąg pieszo-rowerowy aż do Doliny Trzech Stawów.  
 

Pani Naczelnik T. Homan-Chanek dodała w uzupełnieniu, że plan ma również na celu 
uspójnienie rozwiązań dla całego terenu objętego planem. 
 

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

Pani Radna Bożena Rojewska w imieniu mieszkańców os. Paderewskiego zaapelowała  
o zachowanie zieleni w rejonie rogu ulic Granicznej i Powstańców oraz zapytała o status 
własnościowy tego terenu.   
Pan Jacek Pszczółka poinformował że teren jest własnością do ZUS.  
 

Pani Naczelnik  T. Homan-Chanek  poinformowała, że ww. obszar ma  być przeznaczony 
na działalność usługową, natomiast wzdłuż ul. Powstańców widać szeroko odsuniętą linię 
zabudowy, która wyznacza strefę na zieleń. Jednocześnie Pani Naczelnik nawiązując do 
planowanej pierzei wzdłuż ul. Granicznej stwierdziła, że aby wygospodarować  przestrzeń  
publiczną (plac pomiędzy Biprometem,  a CH Belg, na którym obecnie jest parking), 
pierzeja ma być wycofana i ukształtowana równolegle do CH Belg. 
 

Pan Bogusław Bogacz z firmy projektowej „Bogacz”  podsumowując dyskusję nawiązał 
do wniosków wypracowanych na ostatnim Kongresie Urbanistyki Polskiej, który odbył się  
w Łodzi we wrześniu b.r. pod hasłem „Powrót do Centrum”.  Jeden z prelegentów 
Kongresu zauważył pewną tendencję zwrotu w potrzebach i oczekiwaniach odnośnie 
zabudowy centrów miast. Obecnie liczy się bardziej wygoda niż funkcjonalność, zieleń jest 
elementem dominującym, kiedyś była dodatkiem, jest mniej miejsc pracy za to są to 
miejsca wysoko kwalifikowane; są to elementy tzw. polityki senioralnej, związanej z 
procesami starzenia się społeczeństwa. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje i dyskusję, następnie przekazując głos Pani Naczelnik T. Homan-Chanek, 
poprosił o przedstawienie prezentacji kolejnego planu. 
 
 

Projekt planu ul. Krakowska/ul. Lwowska. 
 

Pani Naczelnik T. Homan –Chanek poinformowała, że projekt plan powstał  na wniosek 
Wydziału Kształtowania Środowiska po to żeby ograniczyć na tym terenie funkcji 
niepożądanych. Bez planu Wydział Kształtowania Środowiska boryka się z problemem 
wydawania odmownych decyzji dotyczących np. składowania niebezpiecznych odpadów. 
Następnie poprosiła o przekazanie głosu projektantowi p. Jackowi Pszczółce. 
Pan Jacek Pszczółka (firma „Bogacz”) przedstawił główne założenia projektu.  
Teren ograniczony od północy liniami kolejowymi; od południa jest to ul. Bagienna,  
ul. Krakowska aż do granicy z Mysłowicami. Dominującym terenami są tereny 
przeznaczone na produkcję (najcięższe rodzaje przemysłu), od ul. Lwowskiej po stronie  
zachodniej również przewidziano usługi, produkcję oraz  zabudowę mieszkaniową. 
Z jednej strony, część terenu jest zagospodarowana: familoki przy  linii kolejowej, 
„Tauron” na rogu Krakowskiej i Lwowskiej, ul. Lwowska, która prowadzi do Szopienic 
oraz tereny wokół niej; jednak z drugiej strony są to tereny przemysłowe, mocno skażone  
i nie nadające  się do rekultywacji. Istotą planu było wypracowanie konsensusu  
i wyważenie dwóch elementów. Plan przewiduje strefowanie stopnia uciążliwości 
prowadzonej działalności.  Od strony wschodniej, gdzie teren będący własnością miasta jest 
najbardziej zdegradowany planowano spalarnię odpadów oraz grzebowisko dla zwierząt. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje i otworzył dyskusję. Wobec  braku uwag i pytań zamknął punkt 4 porządku 
posiedzenia. 
 
 

Punkt 5. 
Korespondencja i komunikaty. 
 

5.1. Informacja Wiceprezydenta Miasta o środkach z Unii Europejskiej, pozyskanych przez 
spółki miejskie- do wiadomości Komisji, 
 

5.2. Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa (Polkomtel sp. z o.o.)- do wiadomości 
Komisji, 
 

5.3. Informacja dot. realizacji uchwały nr XLVI/1070/14 Rady Miasta Katowice z dnia 
26.02.2014 r. w sprawie przystąpienia do opracowania wieloletniego planu rozwoju 
zintegrowanego systemu transportowego miasta Katowice - do wiadomości Komisji. 
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Punkt 6. 
Wolne wnioski.  
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
protokołował  
Piotr Sawicki 


