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Komisja  Kultury,  Promocji i Sportu 

W załączeniu przesy łam informacj ę  na posiedzenie Komisji Kultury, Promocji i Sportu Rady 

Miasta Katowice w dniu 17.09.2016 r. odno śnie  pkt.  4 porz ądku  obrad  Komisji w zakresie  planów 

zwi ązanych z budow ą  stadionu miejskiego  w  Katowicach. 
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Za łą czniki: 

1. Informacja dotycz ąca planów zwi ązanych z  budową  stadionu miejskiego  w  Katowicach 

Do  wiadomo ści: 

1. Sekretarz Miasta Katowice 

2. Wydzia ł  Sportu i Turystyki 

3. RM-aa 
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Informacja dotycz ąca planów związanych z budow ą  stadionu miejskiego w Katowicach 

Zarządzeniem wewn ę trznym nr 123/2016 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 7 kwietnia 2016 r. 

powołany zosta ł  Zespół  Roboczy ds. przygotowania wytycznych technicznych do opracowania 

programu funkcjonalno-u żytkowego dla budowy stadionu miejskiego przy ul. Bukowej. W sk ład 

Zespołu wchodz ą : Katarzyna Sta ś  Naczelnik Wydzia łu Rozwoju Miasta (Przewodnicz ąca), Tomasz 

Szpyrka Radny Rady Miasta Katowice, Stanis ław Podka ński Doradca Prezydenta ds. Architektury 

i Urbanistyki, S ławomir Witek Naczelnik Wydzia łu Sportu i Turystyki, Bogus ław Lowak Naczelnik 
Wydzia łu Transportu oraz Artur łój przedstawiciel Stowarzyszenia Kibiców GKS-u Katowice 

„SK 1964". 

Podstawowym zadaniem Zespołu było sformowanie kluczowych wytycznych technicznych 

do opracowania programu funkcjonalno-u żytkowego dla stadionu miejskiego. Pocz ątkowo prace 
dotyczyły terenu obecnego stadionu przy ul. Bukowej, jednak że z uwagi na utrudnienia 
w zapewnieniu wła ściwego skomunikowania przysz łej inwestycji  przy  ul. Bukowej, w tym brak 
moż liwo ści wykonania odpowiedniej liczby miejsc parkingowych, zaproponowana zosta ła zmiana 

lokalizacji dla usytuowania obiektu nowego stadionu miejskiego. 

Za najbardziej odpowiedni pod realizacj ę  stadionu uznano teren w rejonie ul. Boche ń skiego 
i ul. Załęskiej Ha łdy (załącznik nr 1). Po ło żony jest on korzystnie  pod  wzgl ędem komunikacyjnym, 
z uwagi na blisko ść  autostrady A4, z której mo ż liwy jest bezpo ś redni zjazd z kierunku Wroc ław-
Katowice. Dojazd mo że si ę  równie ż  odbywa ć  od ul. Boche ńskiego. Omawiany obszar stanowi 

własność  Miasta Katowice. Nie znajduje si ę  w bezpo ś rednim sąsiedztwie zwartej zabudowy 

mieszkaniowej, co w przypadku tego typu obiektów sportowych ma znaczenie w kontek ście 
uci ąż liwo ści zwi ązanej z poziomem ha łasu w trakcie imprez. Warunki przestrzenne (wielko ść  
nieruchomo ści) pozwalaj ą  na usytuowanie obiektu stadionu  wraz  z niezębnym zapleczem 
treningowym oraz miejscami parkingowymi. 

Za zmian ą  lokalizacji przemawia równie ż  fakt, że obecny obiekt sportowy przy ul. Bukowej 
będzie mógł  funkcjonowa ć  bez ogranicze ń  na czas prowadzenia robót. 

W celu oceny warunków geologiczno-in żynierskich Urz ąd Miasta Katowice zleci ł  wykonanie 
opinii geotechnicznej wraz z opini ą  geologiczno-górnicz ą  obszaru planowanej inwestycji. Zgodnie 

z zawartą  umową  przedmiotowe ekspertyzy maj ą  zosta ć  sporz ądzone do dnia 09.12.2016 r. 
Po otrzymaniu wyników bada ń  geofizycznych gruntu potwierdzaj ących mo ż liwość  realizacji 

planowanego zagospodarowania terenu, zlecone zostanie opracowanie programu funkcjonalno-

u żytkowego dla nowego kompleksu sportowego. W oparciu  o  przedmiotowy dokument 

planowane jest przeprowadzenie przy wspó łpracy z SARP  w  Katowicach konkursu na opracowanie 

koncepcji architektoniczno-urbanistycznej stadionu. Zak łada si ę ,  że  zwyci ęzca konkursu uzyska 

prawo do wykonania dokumentacji projektowej nowego obiektu. 

Podstawowe za ło żenia funkcjonalne dla nowego kompleksu sportowego przy 
ul. Boche ńskiego, wypracowane przez Zespó ł  Roboczy ds. przygotowania wytycznych technicznych 

do opracowania programu funkcjonalno - u żytkowego dla budowy stadionu miejskiego, 
przedstawiaj ą  si ę  nastę puj ąco: 

■ kategoria stadionu III z mo ż liwo ści ą  adaptacji do IV kategorii - w/g klasyfikacji Unii Europejskich 

Związków Pi łkarskich (UEFA); 

■ stadion do rozgrywek: wszystkich spotka ń  krajowych i meczy UEFA (poza fina łami Ligii 
Mistrzów i Pucharu UEFA); 

■ pojemno ść  podstawowa 12 000 indywidualnych miejsc siedz ących z mo ż liwą  bezkolizyjn ą  oraz 
bez ingerencji w główn ą  konstrukcj ę  stadionu rozbudową  do docelowych 15 000 

indywidualnych miejsc siedz ących. Wszystkie miejsca zadaszone; 

■ stadion jako bry ła powinien tworzyć  jedn ą  spójn ą  ca łość , preferowana jest bry ła zamkni ęta 
ze stromymi trybunami; 
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■ kolorystyka  stadionu: barwy żółto-zielono-czarne z dominuj ącym żó łtym; 

■ kolorystyka  krzese łek: barwy żó łto-zielono-czarne z dominuj ącym żółtym. Rozmieszczenie 

krzesełek w  poszczególnych kolorach w sposób niejednolity; 

■ propozycja  ulokowania trybun: trybuna g łówna - trybuna zachodnia, tzw.  M łyn gospodarzy —

trybuna  południowa, sektor kibiców dru żyny go ści  —  przeciwny naro żnik stadionu;  sektor 

rodzinny  — w bezpiecznej lokalizacji (nie w s ąsiedztwie sektora go ści); 

■ oświetlenie  płyty boiska na konstrukcji zadaszenia trybun; 

■ rozpatrywane  jest uj ęcie w ramach inwestycji realizacji hali sportowej (wkomponowanej 

w bryłę  stadionu)  z widowni ą  dla ok. 3000 miejsc; 

■ przystosowanie  stadionu do realizacji innych, równie ż  poza sportowych imprez  masowych 

(koncerty,  zjazdy itp.); 

■ zespół  boisk  treningowych w tym dwa pe łnowymiarowe boiska do pi łki no żnej o  wymiarach 

pola gry 105 m x  68 m,  z  czego jedno z nawierzchni syntetycznej; 

■ niezbędne zaplecze  parkingowe; 

■ zagospodarowanie  terenu wraz z elementami ma łej architektury; 

■ zakładane  skomunikowanie obiektu z ul. Koch łowickiej (jezdnia serwisowa autostrady A4) 

oraz z  ul. Boche ń skiego. 
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Załączniki: 

1.  Plan sytuacyjny  przedstawiaj ący rozpatrywany teren pod lokalizacj ę  kompleksu sportowego 

stadionu  miejskiego w Katowicach. 
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