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BRM.0012.8.5.2015.ŁB 
 
Protokół nr 5 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 19.05.2015 r. 

Miejsce posiedzenia: Silesia Business Park, ul. Chorzowska 152, 40-101 Katowice, 
Inwestycja Activ Investment sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej/Henryka Brodatego 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 12:00 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 16:30 

 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński,  
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem). 

Radny nieobecny: 

Borys Pronobis 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

 1  Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła 
 2  Doradca Prezydenta ds. Architektury i Urbanistyki - Architekt Miasta Pan Stanisław 

Podkański 
 3  Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś 
 4  Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
 5  Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski 
 6  Inspektor w Wydziale Planowania Przestrzennego Pani Agnieszka Martynus 
 7  Naczelnik Wydziału Budżetu Miasta Pani Małgorzata Kwapisz 
 8  Zastępca Skarbnika Miasta Katowice Pani Barbara Balcarczyk 
 9  Pan Jacek Piwowarczuk – radny Rady Miasta Katowice 
 10  Pani Izabela Guz - ACTIV INVESTMENT sp. z o.o.  
 11  Pan Piotr Gawłowski - Skanska Property Poland sp. z o.o. 
 12  Pani Magdalena Pilch – Biuro Rozwoju Miasta „Katowice” Sp. z o.o. 

 
 

I część posiedzenia - Silesia Business Park, ul. Chorzowska 152, 40-101 Katowice. 
 
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: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
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2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji budownictwa mieszkaniowego i 

biurowego w Katowicach na przykładach obecnie realizowanych obiektów. 
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 

4.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
zaopiniowania zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji 
Katowice”. 

4.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - terenu zachodniej 
części obszaru strategicznego „Al. Górnośląska” położonego w rejonie 
ul. Barbary. 

4.3 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Śródmieścia Katowic w rejonie ulicy Kościuszki i Francuskiej, w 
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu 
Węglowego KWK „Wujek”. 

4.4 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej. 

4.5 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część obejmująca 
obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej. 

+ prezentacja rozwiązań następujących projektów planów: 

1) projekt m.p.z.p. w obszarze fragmentu terenu górniczego Murcki I KWK 
„Murcki-Staszic” obszaru położonego w rejonie ul. Bielskiej, 
obejmującego „Wzgórze Wandy” i rezerwat „Las Murckowski” w 
Katowicach; 

2) projekt m.p.z.p. dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach. 
 

5. Korespondencja i komunikaty: 

5.1 Pismo ws. dyskusji nad projektem zmian m.p.z.p. 

6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia.  

 
Radny Arkadiusz Godlewski ze względu na wyjazdowy charakter posiedzenia Komisji  
zawnioskował o  zdjęcie z ww. porządku posiedzenia punktów 4.2 i 4.5. dodał także, że 
członkowie Komisji mieli zbyt mało czasu, aby zapoznać się z przedmiotowymi projektami 
uchwał, gdyż wpłynęły one do Biura Rady Miasta na mniej niż 7 dni przed posiedzeniem 
Komisji. 
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Radna Bożena Rojewska poparła wniosek Pana A. Godlewskiego dodając, materiały na 
posiedzenie Komisji powinny wpływać na 7 dni przed jej terminem, a sprawy dotyczące 
opiniowania planów miejscowych nie powinny być procedowane na posiedzeniach 
wyjazdowych.  
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poddał pod głosowanie wnioski Pana 
radnego A. Godlewskiego:  
 
Komisja Rozwoju Miasta, w głosowaniu przy 5 glosach „za’, 4 głosach „przeciw”           
i 0 głosów „wstrzym.” zdjęła z porządku obrad  punkt 4.2 Opiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice - terenu 
zachodniej części obszaru strategicznego „Al. Górnośląska” położonego w rejonie ul. 
Barbary. 

Komisja Rozwoju Miasta, w głosowaniu przy 5 glosach „za’, 4 głosach „przeciw”           
i 0 głosów „wstrzym.” zdjęła z porządku obrad  punkt 4.5 Opiniowanie projektu 
uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach - część 
obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i Kolejowej. 
 
Następni przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmieniony porządek obrad, który 
został jednogłośnie przyjęty przez Komisję przy 9 głosach „za”: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji budownictwa mieszkaniowego i 

biurowego w Katowicach na przykładach obecnie realizowanych obiektów. 
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 

4.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
zaopiniowania zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji 
Katowice”. 

4.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Śródmieścia Katowic w rejonie ulicy Kościuszki i Francuskiej, w 
obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu 
Węglowego KWK „Wujek”. 

4.3 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu 
Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej. 

+ prezentacja rozwiązań następujących projektów planów: 

3) projekt m.p.z.p. w obszarze fragmentu terenu górniczego Murcki I KWK 
„Murcki-Staszic” obszaru położonego w rejonie ul. Bielskiej, 
obejmującego „Wzgórze Wandy” i rezerwat „Las Murckowski” w 
Katowicach; 
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4) projekt m.p.z.p. dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec w Katowicach. 
 

5. Korespondencja i komunikaty: 

5.1 Pismo ws. dyskusji nad projektem zmian m.p.z.p. 

6. Wolne wnioski. 
7. Zakończenie posiedzenia.  

 
Punkt 2. 
 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
 Radni, członkowie Komisji Rozwoju Miasta  w głosowaniu: 9 głosów „za“,               
0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” przyjęli jednogłośnie bez uwag protokół                 
nr BRM.0012.8.4.2015.ŁB z posiedzenia Komisji w dniu w dniu 21.04.2015 r. 
 

Punkt 3.   
 

Informacja Prezydenta Miasta na temat realizacji budownictwa mieszkaniowego i 
biurowego w Katowicach na przykładach obecnie realizowanych obiektów. 
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski poinformował, że polityka 
przestrzenna, w tym lokalizacja inwestycji, jest realizowana w oparciu o ustawę 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez opracowywanie i uchwalanie 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta oraz ustalanie warunków 
zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenów, które nie zostały jeszcze 
objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Decyzje o ustalaniu 
warunków zabudowy oraz o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje właściwy organ 
administracji publicznej, tu Prezydent Miasta Katowice. 
 Pozwolenie na budowę wydaje starosta, który jest związany ustaleniami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i 
lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
 Na przestrzeni ostatnich lat można stwierdzić, że nie słabnie zainteresowanie 
inwestorów lokalizacją swoich inwestycji biurowych i mieszkalnych na terenie Katowic. 

Na uwagę zasługują zauważone przez komisję realizacje w ścisłym centrum miasta: 
Silesia Business Park – ul. Chorzowska oraz Activ Investment sp. z o.o – 
ul. Chorzowska/Henryka Brodatego. Zamierzenie inwestycyjne Silesia Business Park 
polega na realizacji czterech 15-kondygnacyjnych biurowców o powierzchni ok. 11000m² 
każdy, usytuowanych przy ul. Chorzowskiej na terenie poprzemysłowym po dawnej hucie 
„Baildon”, na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w sąsiedztwie kościoła św. Jana Pawła przy ul. Chorzowskiej w 
Katowicach, uchwalonego uchwałą nr XIV/292/07 Rady Miasta Katowice z dnia 30 
sierpnia 2007r. Pozwolenie na budowę pierwszych dwóch budynków: C i D zostało wydane 
w 2009r., a kolejnych dwóch: A i B w 2010r.  

Budowa pierwszych dwóch budynków dobiega końca, w tym jeden z nich został 
oddany do użytku. Budowa dwóch pozostałych budynków została rozpoczęta. 
 Warto wymienić inwestycję mieszkaniową spółki ATAL sp. z o.o. przy 
skrzyżowaniu ulic Francuska i Lotnisko, która zakłada realizację docelowo dziesięciu 
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budynków wielorodzinnych z wbudowanymi usługami o wysokości od 5-ciu do 9-ciu 
kondygnacji, tworzących nowoczesny kompleks mieszkaniowy „Francuska Park”. Dziesięć 
obiektów o kaskadowym układzie i niepowtarzalnej linii architektonicznej powstanie w 
dwóch etapach i docelowo zaoferuje 705 komfortowych mieszkań. Na terenie osiedla 
znajdzie się również 14 lokali handlowo-usługowych, które kompleksowo zaspokoją 
potrzeby mieszkańców. W podziemiach budynków zaprojektowano garaże o 852 miejscach 
postojowych uzupełnionych o 104 miejsca postojowe na terenie.  
Zabudowa zlokalizowana jest na terenie, dla którego  brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały 
ustalone w decyzjach administracyjnych nr 39/2011 z dnia 18.02.2011r. oraz 328/2014 z 
dnia 5.12.2014r.  
Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w oparciu o pozwolenie na budowę nr 560/11 z 
dnia 17.05.2011r. oraz nr 307/15 z dnia 23.03.2015r.  
Budynki nr 1, 2 i 3 zostały wybudowane i oddane do użytku. Budynki nr 8 i 9 zostały 
wybudowane w stanie surowym zamkniętym, a w budynku nr 7 dobiega końca budowa 
ostatniej kondygnacji. Rozpoczęto budowę budynku nr 4, 5 i 6. Budowa budynku nr 10 
planowana jest w ostatniej kolejności. 
 Na uwagę zasługują ponadto trzy kompleksy biurowe: 

1. A4 Business Park – „Grupa Echo” sp. Z o.o.-spółka komandytowo-akcyjna przy ul. 
Francuskiej i Polnej. 

2. LC Corp Invest XVII sp. z o.o. sp. K. przy al. Roździeńskiego w Katowicach, 
3. Skanska Property Poland sp. z o.o. przy al. Roździeńskiego w Katowicach. 

Zespół biurowo-usługowy w rejonie pomiędzy ul. Francuską i Polną składa się z trzech 
budynków biurowych, w tym jeden budynek 7-kondygnacyjny i dwa budynki 10-
kondygnacyjne, o łącznej powierzchni użytkowej ok. 27000m² oraz garażu 
wielopoziomowego zapewniającego miejsca parkingowe użytkownikom biurowców – 
realizowane w trzech etapach. Budynki biurowe posiadają jedną wspólną najniższą 
kondygnację garażowo-techniczną, połączoną tunelem pod ulicą Polną z garażem 
wielopoziomowym. 
Inwestycja realizowana jest zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zlokalizowanego pomiędzy Aleją Górnośląską, ulicą Francuską i 
ulicą Damrota, uchwalonego Uchwałą nr XXXVII/844/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 
maja 2013r.  
Pozwolenie na budowę pierwszego budynku biurowego wydane zostało w 2011r., 
natomiast na budowę pozostałych budynków i garażu wielopoziomowego – w 2013r. W 
chwili obecnej realizowana jest jeszcze budowa trzeciego budynku biurowego, natomiast 
pozostałe obiekty są już użytkowane. 
 Inwestycja LC Corp Invest XVII Sp. z o.o. Sp. k zakłada realizację dwóch 
budynków o ośmiu kondygnacjach nadziemnych i łącznej  powierzchni użytkowej ok. 
24000 m² przy al. Roździeńskiego 10 w Katowicach.  
Zamierzenie zlokalizowane jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały 
ustalone w decyzji Prezydenta Miasta Katowice nr 321/2012 z dnia 10 października 2012 r. 
Przedmiotowe zamierzenie podzielone zostało na etapy inwestycyjne.  
Dla I etapu inwestycji tj.: budowy budynku A wraz z elementami zagospodarowania terenu 
wydano pozwolenie na budowę nr 291/13 z dnia 15 marca 2013r., budynek  został 
zrealizowany, a Inwestor uzyskał pozwolenie na użytkowanie. Dla II etapu inwestycji tj.: 
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budowy budynku B wraz z elementami zagospodarowania terenu wydano pozwolenie na 
budowę nr 1361/14 z dnia 24 października 2014 r., budynek jest w trakcie realizacji. 

  Zamierzenie inwestycyjne Skanska Property Poland Sp. z o.o. przy Al. 
Roździeńskiego polega na realizacji zespołu trzech budynków biurowych 15-
kondygnacyjnych o powierzchni użytkowej ok. 16000 m² każdy. Budynki zaprojektowano 
jako elipsoidalne wieże z elewacjami w układzie pasmowym posadowione na płycie, 
mieszczące dwa poziomy garaży podziemnych (305 miejsc). 
         Inwestycja jest realizowana w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta Katowice nr 
1563/11 z dnia 22.11.2011 r. na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w obszarze dzielnicy Bogucice  w Katowicach w rejonie ulic: 
Wróblewskiego, Wrocławskiej, Nowej i Markiefki, ograniczonym od strony południowej 
Al. W. Roździeńskiego, uchwalonego Uchwałą nr XIII/189/03 Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 1 września 2003 r.   
 
Radny Michał Luty zapytał ile miejsc parkingowych przeznaczonych jest dla Silesia 
Business Park? 
 
Pan Piotr Gawłowski - Skanska Property Poland sp. z o.o. powiedział, że na 4 budynki 
będzie przypadać około 600 miejsc parkingowych. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o efektywność energetyczną nowo powstałych 
budynków. 
 
Pan Piotr Gawłowski - Skanska Property Poland sp. z o.o. odpowiedział, że 
efektywność energetyczna budynków nie jest głównym celem na którym skupia się firma 
Skanska przy realizacji swoich inwestycji. 
 
Radny Michał Luty zapytał czy powstające budynki nagrzewają się latem, podobnie jak 
budynki powstałe wiele lat temu, powodując znaczne nagrzewanie pomieszczęń jak np. 
budynek UM Katowice przy ul. Francuskiej 70?  
 
Pan Piotr Gawłowski - Skanska Property Poland sp. z o.o. poinformował, że firma 
Skanska poradziła sobie z tym problemem poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów 
izolacyjnych na fasadzie oraz systemu klimatyzacyjnego. 
 
Uczestnicy posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta obejrzeli prezentację multimedialną 
przygotowaną przez Skanska Property Poland sp. z o.o. na temat inwestycji Silesia 
Business Park zlokalizowanej przy ul. Chorzowskiej w Katowicach, a następnie Pan Piotr 
Gawłowski oprowadził członków Komisji po budynku, oddanego do użytku ,biurowca.  
 
II część posiedzenia - Inwestycja Activ Investment sp. z o.o. przy ul. 
Chorzowskiej/Henryka Brodatego 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński powitał wszystkich zgromadzonych, 
po czym rozpoczął II część posiedzenia Komisji. 
 
Prezes Zarządu Activ Investement Sp. z o .o. na wstępie poinformował, że realizowana 
przez jego spółkę inwestycja przy ul. Chorzowskiej/Henryka Brodatego zakłada realizację 
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czterech powtarzalnych budynków 17- kondygnacyjnych zespolonych 4-ondygnacyjną 
podstawą (1 kondygnacja podziemna, 3 kondygnacje naziemne) o zróżnicowanej funkcji. 
Nad 4-kondygnacyjną podstawą mieszczącą kolejno funkcje: garaż (-1), usługi garaż, 
mieszkania wznoszą się cztery 13-kondygnacyjne wieże o funkcji mieszkalnej. 
Zabudowa zlokalizowana jest na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, a warunki zabudowy i zagospodarowania terenu zostały 
ustalone w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w oparciu o decyzję Prezydenta Miasta 
Katowice nr 1767/08 z dnia 21.12.2008r. W ramach zamierzenia budowlanego 
przewidziano wykonanie łącznie 522 lokali mieszkalnych, 575 stanowisk parkingowych 
(obejmujących miejsca terenowe oraz mieszczące się w garażach) zaprojektowano również 
część usługową o łącznej powierzchni użytkowej 6121,06m².  Obsługę komunikacyjną tej 
zabudowy zapewnia projektowana droga serwisowa biegnąca wzdłuż ul. Chorzowskiej, a 
także projektowane zjazdy na ul. Henryka Brodatego. 

Pierwsza wieża (segment A) została już zrealizowana i uzyskano pozwolenie na 
użytkowanie. Obecnie w realizacji znajduje się druga wieża (segment B), a zamiarem jest 
przystąpienie do budowy trzeciej wieży. 
 
Radna Bożena Rojewska zapytała o rozwiązanie problemów z brakiem miejsc 
parkingowych, które mają obecnie miejsce na ul. H. Brodatego, dodając, że problem, ten 
jeszcze się pogłębi gdy wszystkie mieszkania zostaną oddane do użytku, a ich mieszkańcy 
będą chcieli gdzieś zaparkować swoje samochody. 
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski poinformował, że przepisy 
wskazują, iż inwestor powinien na swojej działce zapewnić odpowiednią liczbę miejsc 
parkingowych, ale liczba ta nie jest określona. Pan Naczelnik dodał, że liczbę miejsc 
parkingowych przypadających na lokal mieszkalny można określić w planie miejscowym. 
 
Radna Bożena Rojewska zapytała gdzie zostanie zlokalizowany parking dla 
zaplanowanego na parterze budynku sklepu sieci „Piotr i Paweł”?  
Pani radna stwierdziła również, że podczas realizacji inwestycji jest bardzo utrudniony 
dojazd do bloku przy ul. Zawiszy Czarnego 2 poprzez ul. Henryka Brodatego. 
 
Prezes Zarządu Activ Investment Sp. z o.o. poinformował, że parking dla wspomnianego 
wcześniej sklepu zostanie zlokalizowany na poziomie „-1” i będzie on dostępny zarówno 
dla mieszkańców jak i dla klientów ww. sklepu. 
 
Punkt 4.  
 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

4.1  Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zaopiniowania 
zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji Katowice”.: 

„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie zaopiniowania zweryfikowanej „Propozycji Planu Aglomeracji 
Katowice”  oraz wysłuchaniu wyjaśnień Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pani 
Katarzyny Staś, w głosowaniu przy 10 głosach „za”, jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.”   
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4.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie 
ulicy Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu górniczego 
Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”. 

„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia 
Katowic w rejonie ulicy Kościuszki i Francuskiej, w obszarze fragmentu terenu 
górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” oraz wysłuchaniu 
wyjaśnień Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresy Homan-
Chanek, w głosowaniu przy  10 głosach „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały.”  

 
 

4.3 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie ogłoszenia 
tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic 
Kościuszki i Mikołowskiej. 

„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Śródmieścia 
Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Mikołowskiej oraz wysłuchaniu wyjaśnień 
Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresy Homan-Chanek, w 
głosowaniu przy  10 głosach „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony 
projekt uchwały.”  
 

● Prezentacja rozwiązań następujących projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego: 

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu 
górniczego Wesoła II KWK „Mysłowice-Wesoła” i fragmentu terenu górniczego Murcki I 
KWK „Murcki-Staszic” obszaru położonego w rejonie ul.Bielskiej, obejmującego „Wzgórze 
Wandy” i rezerwat „Las Murckowski” w Katowicach - wyłożenie projektu planu do 
publicznego wglądu w dniach  od 29 kwietnia do 28 maja 2015 r., termin składania 
uwag do dnia 11 czerwca 2015r., 
 
 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie lotniska 
Muchowiec w Katowicach  - etap opiniowania i uzgodnień. 
 
Punkt 5. 
 

Korespondencja i komunikaty. 
 

5.1 Pismo ws. dyskusji nad projektem zmian m.p.z.p. 
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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. 
 
Następnie Komisja Rozwoju Miasta, na zaproszenie przedstawicieli spółki Activ 
Investment sp. z o.o. odbyła wizytę na placu budowy budynku B - drugiego etapu 
inwestycji Cztery Wieże w Katowicach, przy ul. Chorzowskiej na os. Tysiąclecia.               
Z uzyskanych informacji wynika, że w budynku powstaną 127 mieszkania i 
apartamenty. W każdej z wież na parterze znajdują lokale handlowo- usługowe.  Piętro 
drugie to mieszkania z przyległymi do nich zielonymi tarasami. Od 3 do 15 piętra w 
każdym budynku znajdą się mieszkania, z których rozciąga się widok na leżący po 
sąsiedzku Park Chorzowski, lub (z drugiej strony budynku) na zielone Załęże i staw 
Maroko. Członkowie Komisji mieli okazję zapoznać się z aktualnym stanem robót 
budowlanych oraz poznać szczegóły techniczne budowanego obiektu.   
 
Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
 
 

                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                            Komisji Rozwoju Miasta 

 

                                                                                                        Marek Chmieliński 


