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W nawiązaniu do pisma znak BRM.0012.7.1.2017.AŻ z dnia 03.12.2016r., w sprawie

posiedzenia Komisji Infrastruktury i Środowiska, które zostało zaplanowane na dzień 11.01.2017r.,

przekazuję materiały dotyczące:

pkt. 3. tj. informacji dotyczącej programu ograniczenia hałasu w mieście - mapa hałasu

w mieście,

pkt. 4. tj. informacji na temat zbiorników wodnych (stawów).

Jednocześnie informuję, że pozostałe materiały dotyczące pkt. 4 porządku obrad

tj. na temat rzek i cieków wodnych, zostaną przekazane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego.
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Do wiadomości:
Sekretarz Miasta Katowice

Załącznik:
-Informacja na Komisję Infrastruktury i Środowiska w dniu 11.01.2017r. na temat programu ograniczenia hałasu

w mieście - mapa hałasu w mieście,
-Informacja na Komisję Infrastruktury i Środowiska w dniu 11.01.2017r. na temat zbiorników wodnych (stawów).
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Informacja na Komisję Infrastruktury i Środowiska -11 styczeń 2017

Pkt. 3 Informacja Prezydenta Miasta dotycząca programu ograniczenia hałasu w mieście.

Mapa hałasu w mieście.

Mapa akustyczna miasta Katowice została wykonana w ramach realizacji zamówienia
publicznego, umowy nr 2830/2014 (BZP.271.1.181.2014) zawartej w dniu 28 listopada 2014 roku
pomiędzy Miastem Katowice, a Konsorcjum firm:

• AkustiX sp. z 0.0. (lider Konsorcjum),
• NATURPROJEKTTomasz Pakuła (członek Konsorcjum),
• Ewa Nicgórska-Dzierko "EQM" System i Środowisko (członek Konsorcjum),
• ACESOFTSp. z 0.0. (członek Konsorcjum).

Mapa akustyczna miasta Katowice (dalej Mapa) przedstawia klimat akustyczny miasta
w sposób globalny oraz stanowi podstawowe źródło danych do aktualizacji "Programu ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Katowice". Efektem opracowanych w wersji cyfrowej
strategicznych map akustycznych oraz mapy konfliktów akustycznych jest szczegółowa informacja
dotycząca lokalizacji terenów, na których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne oraz liczby
mieszkańców narażonych na ponadnormatywny hałas pochodzący od różnych źródeł.

Mapa została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 poz. 1232 z póź. zm.), która implementowała postanowienia
Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się
do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Mapa to uśredniona mapa hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł,
dająca możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta. Podstawowymi
źródłami hałasu w mieście są: drogi, linie kolejowe i tramwajowe (mapy hałasu drogowego,
kolejowego i tramwajowego), lotniska (mapa hałasu lotniczego), maszyny, urządzenia i instalacja
techniczna (mapa hałasu przemysłowego).

Mapa tworzona jest dla średniorocznych wartości danych wejściowych, dlatego też nie_
odzwierciedla sytuacji akustycznej w danej chwili. Nie można zatem na jej podstawie stwierdzić, że
w wybranym punkcie miasta w określonym czasie będziemy obserwować poziom dźwięku
o odczytanej z mapy wartości. Prezentuje ona wartości średnie w odniesieniu do roku, zatem
zmiany natężenia ruchu oraz innych parametrów związanych z porą doby, dniem tygodnia, czy
nawet miesiącem roku są na mapie uśrednione.

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska mapy akustyczne, stanowią
podstawowe źródło danych wykorzystywanych dla celów:

• informowania społeczeństwa o zagrożeniach związanych z hałasem emitowanym do
środowiska;

• dostarczania danych dla państwowego monitoringu środowiska;
• tworzenia i aktualizacji programów ochrony środowiska przed hałasem.

W praktyce ich zastosowanie jest znacznie szersze. Zawarte na mapie informacje o stanie
akustycznym miasta są wykorzystywane przez planistów i architektów na potrzeby planowania
przestrzennego oraz przez służby zarządzania ruchem i ochrony środowiska w celu podejmowania
działań zmierzających do zmniejszenia poziomu hałasu w mieście.



Wyniki prac związanych z w/w mapą, zostały udostępnione na stronie internetowej Urzędu Miasta
Katowice, w postaci .Jnternetowego Portalu Mapy Akustycznej".

Zatwierdzona Mapa stanowiła podstawę rozpoczęcia prac nad nowym Programem ochrony
środowiska przed hałasem dla miasta Katowice, które planuje się zakończyć w pierwszym
kwartale 2017r.
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pkt. 4 Informacja na temat zbiorników wodnych (stawów)

Zbiorniki wodne stanowią ważny element struktury i funkcjonowania przestrzeni krajobrazowej miasta
Katowice. Pełnią wiele funkcji społeczno-gospodarczych i przyrodniczych, odgrywają rolę w strukturze
przestrzennej i stanowią cenny element krajobrazu industrialnego miasta. Zbiorniki wodne położone
są na działkach, stanowiących w przeważającej części własność miasta Katowice.
Wstępna analiza struktury przestrzennej Katowic wskazuje na występowanie 74 zbiorników wodnych
o powierzchni powyżej 0,2 ha, i łącznej powierzchni ponad 211 ha, oraz 32 zbiorniki wodne o powierzchni
mniejszej niż 0,2 ha, które posiadają potencjał do pełnienia istotnych funkcji w ostatecznym modelu
zarządzania wodami na obszarze Katowic.
W Katowicach dominują zbiorniki zapadliskowe i poeksploatacyjne (powyrobiskowe). Wiele ze sztucznych
zbiorników ma cechy zbiorników naturalnych, co pozwala na utrzymywanie bioróżnorodności gatunkowej.
Zbiorniki zapadliskowe powstały w miejscach, gdzie kiedyś prowadzono podziemną eksploatację złóż. Cechą
charakterystyczną tych zbiorników jest niewielka głębokość. Zbiorniki powyrobiskowe powstały w miejscach
odkrywkowego wyeksploatowania surowców mineralnych (np. piasków, glin). Czynnikiem lokalizacyjnym
akwenów wyrobiskowych jest miejsce i zasięg występowania złóż. Obiekty te cechują się specyficzną
morfometrią związaną z kształtem odkrywki. Tworzone w ten sposób zbiorniki stanowią jedną
z najprostszych form rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.
W południowej dzielnicy Katowic - Murckach znajdują się zbiorniki powyrobiskowe powstałe w miejscu
eksploatacji węgla.
Przeważają zbiorniki powstałe po eksploatacji piasków czwartorzędowych, np. Morawa, Borki, Hubertus l,
zlokalizowane we wschodniej części miasta na granicy z Sosnowcem i Mysłowicami (w dolinie Brynicy) oraz
zbiorniki Gliniak l, Gliniak II i Grunfeld powstałe po eksploatacji glin, zlokalizowane w centralnej części
miasta. Ponadto kilka niewielkich zbiorników wodnych znajduje się w dolinie Boliny - Barbara, Janina,
Górnik, Małgorzata, Bolina, a także w dolinie Rawy na osiedlu Tysiąclecia (Maroko).
Zbiorniki wodne zlokalizowane na obszarze Katowic pełnią przede wszystkim funkcje krajobrazowe oraz
rekreacyjne. Wiele zbiorników użytkowanych jest przez wędkarzy (na podstawie umów użyczenie zbiorników
wodnych z miastem Katowice). Funkcje rekreacyjne pełnią przede wszystkim zbiorniki zlokalizowane
w pobliżu parków, ścieżek rowerowych itp. O atrakcyjności tych zbiorników świadczy jakość wód, sposób
zagospodarowania otoczenia oraz dostępność dla użytkowników (np. zbiorniki na Dolinie Trzech Stawów).

Na zlecenie Wydziału Kształtowania Środowiska została wykonana przez Główny Instytut Górnictwa
w Katowicach inwentaryzacja zbiorników wodnych na terenie miasta Katowice. Natomiast Wydział
Inwestycji będzie zlecał koncepcję zagospodarowania stawów Morawa, Hubertusy i Borki.
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