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BRM.0012.8.2.2015.ŁB 
 
 
 
Protokół nr 3 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 
Data posiedzenia: 24.03.2015 r. 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 13:40 

 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (wszyscy członkowie Komisji). 

 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

 1  Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła 
 2  Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś 
 3  Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski 

 
 

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 przyjęty przez Komisję: 
 

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

 
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat ilości pozwoleń na budowę, 

zgłoszeń budowy obiektów, pozwoleń na rozbiórkę, zgłoszeń na wykonanie robót 
rozbiórkowych i omówienie przeprowadzania tych procedur. 

 
4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 

 
5. Korespondencja i komunikaty. 
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6. Wolne wnioski. 
 
7. Zakończenie posiedzenia.  

 
Punkt 2. 
 

Przyjęcie protokołów z posiedzeń  Komisji w dniach 20.01.2015 r. oraz 24.02.2015 r. 
 
 Radni, członkowie Komisji Rozwoju Miasta  w głosowaniach: 8 głosów „za“,               
0 głosów „przeciw”, 0 głos „wstrzym.” przyjęli jednogłośnie bez uwag protokół                 
nr BRM.0012.8.1.2015.ŁB z posiedzenia Komisji w dniu 20.01.2015 r. oraz protokół nr 
BRM.8.2.2015.ŁB z posiedzenia Komisji w dniu 24.02.2015 r. 
 

Punkt 3.   
 

Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat ilości pozwoleń na budowę, 
zgłoszeń budowy obiektów, pozwoleń na rozbiórkę, zgłoszeń na wykonanie robót 
rozbiórkowych i omówienie przeprowadzania tych procedur. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński  poprosił Pana Naczelnika                  
R. Olszewskiego o przedstawienie przedmiotowej informacji dodając, że wszyscy 
członkowie Komisji otrzymali stosowny materiał i mogli się z nią wcześniej zapoznać. 
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski przedstawił członkom 
Komisji informację o ilości pozwoleń na budowę, zgłoszeń budowy obiektów,                                  
pozwoleń na rozbiórkę, zgłoszeń na wykonanie robót rozbiórkowych w roku 2014                                 
oraz o procedurach dotyczących wydawania pozwoleń i przyjmowania zgłoszeń 
budowlanych w Wydziale Budownictwa Urzędu Miasta Katowice. 
Kontynuując Pan R. Olszewski podał informację o tzw. ruchu budowlanym za rok ubiegły, 
informację o większych zespołach mieszkaniowych w trakcie budowy w 2014 roku oraz 
informację o pozwoleniach wydanych w 2014 roku na budowę budynków biurowych, 
usługowych i magazynowych. 

Następnie Pan Naczelnik poinformował, że Wydział Budownictwa realizuje swoje 
zadania w zakresie realizacji budownictwa przez inwestorów głównie w oparciu o przepisy 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane oraz w 
oparciu o przepisy rozporządzeń wykonawczych do ww. ustaw wydanych przez 
właściwych ministrów. 
 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określa zasady 
kształtowania przez Prezydenta Miasta polityki przestrzennej na terenie miasta w 
szczególności przez opracowywanie planów miejscowych, a w przypadku terenów, dla 
których brak jest tych planów umożliwienie budowy przez wydawanie decyzji o lokalizacji 
inwestycji celu publicznego, względnie decyzji o warunkach zabudowy. Projekty tych 
decyzji mogą sporządzać wyłącznie osoby wpisane na listę członków izby samorządowej 
architektów względnie urbanistów. Takie osoby są zatrudnione w wydziale i opracowują 
projekty ww. decyzji. 
 Decyzje o lokalizacji celu publicznego i decyzje o warunkach zabudowy wydane 
przez Prezydenta Miasta wiążą organ (starostę) wydający pozwolenie na budowę.  
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 Do zadań Wydziału Budownictwa należy m.inn. wydawanie pozwoleń na budowę                  
i rozbiórkę obiektów, przyjmowanie zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych oraz 
robót rozbiórkowych . 
 Ustawa Prawo budowlane wyłączyła z kompetencji Prezydenta sprawy związane                   
z przebiegiem budowy, oddaniem do użytku obiektów budowlanych, jak również sprawy 
związane z utrzymaniem obiektów budowlanych, katastrofami budowlanymi i 
odpowiedzialnością zawodową w budownictwie. Sprawy te należą do właściwości 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach. Przed wydaniem decyzji o 
pozwoleniu na budowę jest sprawdzane: 
1. zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy lub decyzji o lokalizacji celu 
publicznego w przypadku braku planu miejscowego, a także wymaganiom ochrony 
środowiska 

2. zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno 
– budowlanymi 

3. kompletność projektu budowlanego i posiadanie opinii, uzgodnień, pozwoleń i 
sprawdzeń oraz informacji  dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także 
przynależność projektanta do właściwej izby samorządu zawodowego. 

 Pozwolenie na budowę musi zostać wydane w terminie do 65 dni od dnia złożenia 
wniosku. W przeciwnym wypadku na każdy dzień zwłoki organ wyższego stopnia 
wyznacza karę w wysokości 500 zł na każdy dzień zwłoki. Do tej pory nie zaistniał 
przypadek przekroczenia wyznaczonego terminu dla wydanych pozwoleń. 
 Na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Katowice, w Katalogu Usług, zakładce 
Budownictwo znajduje się szczegółowa informacja o załatwianiu spraw związanych                          
z budownictwem, stosowane  druki wniosków, terminy załatwiania spraw, opłaty itp. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał o dynamikę wydawania pozwoleń na budowę 
dyskontów w Katowicach? 
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski poinformował, że na chwilę 
obecną złożonych jest 5 wniosków o wydanie zezwolenia na budowę pawilonów 
handlowych. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że sklepy dyskontowe w negatywny sposób 
wpływają na rodzinne sklepy osiedlowe, w których być może jest trochę drożej, ale są one  
źródłem dochodów mieszkańców Katowic. 
 
Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła powiedział, że wnioski o 
wybudowanie sklepu dyskontowego wpływają często od mieszkańców poszczególnych 
dzielnic lub też od Rad Jednostek Pomocniczych. 
 
Radny Michał Luty  zapytał o plany względem budynku i terenu po DOKP? 
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski poinformował, że jest złożony 
wniosek o wydanie warunków zabudowy na budowę 2-óch budynków biurowych wraz z 
garażami. Jeden budynek będzie o wysokości około 115 m plus 9 metrów urządzeń, a drugi 
budynek będzie miał od 55 do 65 metrów wysokości. 
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Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła dodał, że dla miasta Katowice 
korzystne jest to, że inwestor chce aby nowopowstałe budynki były architektoniczną ikoną  
i wizytówką Katowic. 
 
Radny Tomasz Rokicki zapytał o plany względem 3-ech zrujnowanych budynków 
mieszkalnych przy ul. Strzelców Bytomskich.  
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski poinformował, że budynki te 
zostały rozebrane, ale jeszcze nic nie wiadomo o przyszłości tego terenu. 
 
Radny Borys Pronobis zapytał czy w rejonie ulic Kościuszki – Nasypowa planowana jest 
budowa biurowca? 
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski odpowiedział, że na dzień 
dzisiejszy nie ma formalnie złożonego wniosku o budowę biurowca w tym rejonie. 
 
Radna Krystyna Panek zapytała o plany względem terenu po byłych zakładach 
metalurgicznych w dzielnicy Wełnowiec? 
 
Naczelnik Wydziału Budownictwa Pan Roman Olszewski odpowiedział, że teren ten 
czeka na potencjalnego inwestora i o nie ma na razie żadnych planów względem tego 
obszaru. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag 
stwierdził, że Komisja przyjęła przedmiotową informację do wiadomości, po czym 
przeszedł do następnego punktu posiedzenia. 
 
Punkt 4.  
 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poinformował, że na bieżące 
posiedzenie Komisji nie wpłynął żaden projekt uchwały. 
 
Punkt 5. 
 

Korespondencja i komunikaty. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził brak korespondencji             
i komunikatów w przedmiotowym punkcie posiedzenia. 
 
 

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


