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BRM.0012.8.10.2015.PS 
 
Protokół nr 10 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
Data posiedzenia: 17.11.2015 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:   13:00 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  14.55 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki 
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 11 ogółem). 
Radni nieobecni: Arkadiusz Godlewski, Witold Witkowicz 
 
Goście obecni na posiedzeniu: 

 

1. Wiceprezydent Miasta Katowice-Pan Bogumił Sobula, 
2. Skarbnik Miasta Katowice- Pani Danuta Kamińska, 
3. Naczelnik Wydziału Budżetu-Pani Małgorzata Kwapisz, 
4. Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego- Pani Teresa Homan-Chanek,  
5. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta -Pani Katarzyna Staś, 
6. Naczelnik Wydziału Transportu- Pan Bogusław Lowak, 
7. Naczelnik Wydziału Inwestycji-Pan Adam Kochański, 
8. Z-ca Naczelnika Budynków i Dróg- Pani Dorota Wawiernia, 
9. Dyrektor MZUiM-Pan Piotr Handwerker, 
10. Grzegorz Żądło-przedstawiciel mediów. 
 
 
 
 
 

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 (9 głosów „za”) przyjęty przez 
Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
3. Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok i Wieloletniej 

Prognozy Finansowej. 
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3.1 Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia wieloletniej 

Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. 
3.2 Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta 

Katowice na 2016 rok. 
3.3 Program zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2016. 

 

4.   Informacja Prezydenta Miasta na temat inwestycji komunikacyjnych w mieście Katowice.   
 

5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 
5.1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w  sprawie rozpatrzenia wezwania spółki 

Polkomtel Sp. z o. o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu 
górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego 
obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej - Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w 
Katowicach 

5.2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w  sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy 
ulicy Górniczego Stanu w Katowicach  (PREZENTACJA) 

 

6. Korespondencja i komunikaty: 
6.1. Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice w 
obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I-KWK "Murcki-
Staszic"- część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, 

6.2. Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice w 
obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I-KWK "Murcki-
Staszic"-  część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej, 
część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej, 

6.3. Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad projektem zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego 
położonego  po  północnej stronie Alei Górnośląskiej -rejon "Doliny Trzech 
Stawów" w Katowicach. 
 

7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie posiedzenia.    

 
 

Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Radni członkowie Komisji Rozwoju Miasta przyjęli jednogłośnie (9 głosów „za” ) 
protokół nr 9  BRM.0012.8.9.2015.PS z posiedzenia Komisji w dniu 20.10.2015 r. 
 
 

 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/prezentacja_przyst%c4%85pienie_G%c3%93RNICZEGO STANU_KRM.ppt
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Punkt 3.   
Wypracowanie opinii do projektu budżetu miasta Katowice na 2016 rok  
i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035. 
 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił o zabranie głosu Skarbnika 
Miasta Katowice Panią Danutę Kamińską.  
 

Pani Skarbnik  Danuta  Kamińska przedstawiła projekt  budżetu miasta Katowice na 
2016 rok.  Omawiając w  szczególności: dochody (przewidywana kwota to prawie 1mld 
700 mln złotych), w tym dochody inwestycyjne, dochody ze sprzedaży mienia, dochody 
bieżące; wydatki sztywne, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. 

 

Następnie Pani Skarbnik  D. Kamińska przedstawiła projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na 
lata 2016-2035.  
Wieloletnia Prognoza Finansowa została podzielona na dwie części. Lata 2016-2019 
opisane bardziej szczegółowo oraz lata 2020-2035. 
Wskaźniki makroekonomiczne uległy korekcie zgodnie z wytycznymi Ministerstwa 
Finansów.  Opracowana prognoza do 2019 r. wskazuje na utrzymanie się niskiego tempa 
wzrostu dochodów bieżących.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawione 
informacje, a następnie otworzył dyskusję, a wobec braku pytań przekazał głos 
Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzynie Staś. 
 

Pani Naczelnik K. Staś przedstawiła Program Zadań Społecznych i Gospodarczych miasta 
Katowice na rok 2016. Jest to materiał szczegółowy do projektu budżetu na 2016 r. Zawiera 
zestawienie zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i remontów oraz zadania 
przyjęte do realizacji w ramach BO z podziałem na dzielnice.   
Łączna kwota wydatków to 380 mln zł. Zdecydowana większość wydatków jest związana  
z działem Transport i łączność (w szczególności węzły przesiadkowe oraz dwa etapy 
przebudowy drogi krajowej nr  81).  Kolejna grupa wydatków to działy:  gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, oświata i wychowanie, gospodarka mieszkaniowa, 
bezpieczeństwo publiczne itd. 

 

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

Radny Pan Damian Stępień zwrócił uwagę, że średnia kwota w programie zadań na 
dzielnicę to 15 mln. Kwota dla Jednostki Pomocniczej Wełnowiec-Józefowiec to tylko  
1,7 mln.  Sformułował pytanie czy tak niska kwota wynika z  faktu, iż było niewiele 
wniosków w tej dzielnicy, czy też zaważyły inne powody. 
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Kolejna kwestia poruszona przez Pana Radnego D. Stępnia to inwestycja w Bogucicach-
Gimnazjum nr 10 (modernizacja boiska i basenu). 
W Gimnazjum nr 10 nie ma basenu, czy  nie chodzi tutaj o Szkołę Podstawową nr 62 ?  
Pan Radny D. Stępień zapytał również czy w 2016 r. będą prowadzone prace dotyczące 
połączenia ul. Dobrowolskiego z ul. Katowicką.  
 

Pani Naczelnik K. Staś w odpowiedzi poprosiła o zgłaszanie ewentualnych błędów  
i niedociągnięć, dodając, że do momentu przedstawienia projektu uchwały, wszystkie 
niedociągnięcia zostaną poprawione. Kwestia inwestycji w Gimnazjum nr 10 zostanie 
wyjaśniona.  
Odnosząc się do pytań merytorycznych: Pani Naczelnik poinformowała, że  w sprawie 
połączenia ul. Dobrowolskiego z ul. Katowicką Miasto dysponuje dokumentacją 
projektową, ale należały poczekać aby najpierw powstał miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla tego terenu i zostały określone funkcje do terenów przyległych. 
Wszyscy mamy  świadomość ze przedłużenie tej drogi jest konieczne. 
Odnosząc się do kwot przypisanych poszczególnym dzielnicom, Pani Naczelnik oznajmiła, 
że opracowując Program Zadań Społeczno-Gospodarczych nie decydujemy o tym, że na 
daną dzielnicę przyznajemy taką, a nie inną kwotę; dodając, że  każda inwestycja dzieje się 
w określonej przestrzeni; w przypadku zadań realizowanych na granicy i styku dwóch lub 
więcej dzielnic trudno precyzyjnie przeliczyć koszty na poszczególne dzielnice. Biorąc pod 
uwagę  powyższe, przyjęto założenie, że  w takiej  sytuacji koszty dzielone są po równo. 
Kwestia jaka kwota jest przypisana danej jednostce pomocniczej wynika  z planów 
poszczególnych jednostek. Obraz w przestrzeni tak się kształtuje. 
 

Radny Pan Aleksander Uszok sformułował pytanie dotyczące zadań inwestycyjnych 
realizowanych  na Kostuchnie.  
Od 10 lat podnoszona jest kwestia utwardzenia bocznych ulic od ul. Armii Krajowej.  
Do tej pory ta sprawa była zawieszona ze względu na skalę inwestycji w centrum miasta. 
Teraz, gdy kluczowe inwestycje w centrum są zakończone pojawia się kwestia 
uzasadnienia braku zadań remontowych dot. bocznych ulic od ul. Armii Krajowej.  
 

Drugie pytanie Pana Radnego A. Uszoka dotyczyło  inwestycji w  dzielnicach Kostuchna  
i Murcki. Zostały rozpoczęte prace z związane z przebudową  parków dzielnicowych.  
Czy wzorem poprzednich lat nie zachodzi ryzyko powstania sytuacji, w której prace zostały 
rozpoczęte, a nie zostaną zakończone. 
Podobnie jak  inwestycja w parku miejskim przy ul. Wantuły w Kostuchnie. Prace zostały 
rozpoczęte, miasto poniosło koszty, a w tym roku nie ma przewidzianych środków na 
kontynuację prac. 
 

Prezydent Pan Bogumił Sobula odnosząc się do kwestii remontów ulic, w odpowiedzi 
stwierdził, że mamy sporo ulic, które wymagałyby podjęcia bieżących działań 
remontowych i inwestycyjnych, natomiast ich zakres i skala niekoniecznie uzasadniają 
wprowadzanie ich do zakresu prac realizowanych przecież Wydział Inwestycji.  
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Na potrzeby MZUiM Pan Prezydent podjął decyzję o zakupie nowych urządzeń, dzięki 
którym Miasto będzie w stanie, w roku 2016 r. wykonać więcej prac remontowych niż do 
tej pory. 
 

Pani Naczelnik K. Staś w nawiązaniu do poruszonego tematu parków miejskich dodała,  
że środki finansowe dla Parku murckowskiego są zabezpieczone i przesunięte o rok,  
w Wieloletniej Prognozie Finansowej.  Jednocześnie pojawił się projekt powstania Centrum 
Edukacji Ekologicznej w Murckach. W założeniu, Centrum ma pracować w oparciu  
o możliwość wykorzystania Parku murckowskiego. 
Odnośnie kwestii dotyczącej Parku miejskiego przy ul. Wantuły, Pani Naczelnik udzieli 
Panu Radnemu odpowiedzi mailem. 
 

Pani Przewodnicząca Krystyna Panek w odpowiedzi na sprawę poruszoną przez Pana 
Radnego D. Stępnia dotyczącą Szkoły Podstawowej nr 62 poinformowała, że w poprzedniej 
kadencji występowała z postulatem dot. inwestycji w tej szkole, było wtedy zapewnienie ze 
strony miasta, że znajdą się pieniądze w roku 2015 lub 2016 co nastąpiło, z czego Pani 
Przewodnicząca wyraziła zadowolenie. 
 

Pan Radny Krzysztof Pieczyński zapytał o inwestycję budowlaną: Kompleks sportowy 
przy ul. Asnyka. Przeznaczono 100 000 zł na prace projektowe.   
Czy to oznacza że w 2016 projekt powstanie?  
 

Prezydent Pan Bogumił Sobula poinformował w roku 2016 nastąpi uruchomienie 
projektowania po konsultacjach społecznych. 
 

Pan Radny Tomasz Rokicki zapytał o przebudowę układu komunikacyjnego w rejonie 
ulic Lwowskiej,  Bednorza i Wiosny Ludów, która jest zakończona, a przeznaczono  kwotę 
250 tys. zł.  
 

Pani Naczelnik K. Staś w odpowiedzi poinformowała, że pozostają do uregulowania 
odszkodowania po zakończeniu inwestycji. 
 

Pan Radny T. Rokicki zapytał ponadto o inwestycję w Gimnazjum nr 13 „Dostosowanie 
pomieszczeń po kotłowni”, które znajduje się w dwóch pozycjach: oświata i gospodarka 
komunalna. 
 

Pani Naczelnik K. Staś nadmieniła, że jest to jeden projekt dedykowany rewitalizacji  
i temu co chcemy podejmować w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, ale 
jest dwóch dysponentów. W kilku przypadkach pojawia się taka sytuacja, że jest tzw. 
inwestycja twarda (np. przebudowa lokalu czy budynku), która daje możliwości dla 
lokalizacji tzw. inwestycja miękkiej- (czyli np. jakiś program społeczny czy edukacyjny).   
 

Kolejne pytanie Pana Radnego T. Rokickiego dotyczyło Przedszkola nr 66. Jest 
przewidziane utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych, Pan Rady zapytał natomiast  
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o stan inwestycji „Budowa placu zabaw”, która miała być realizowana w  ramach 
poprzedniej edycji Budżetu Obywatelskiego.  
 

Pani Naczelnik K. Staś odpowiedziała, że są to dwa odrębne projekty. Co do  budowy 
placu zabaw, nie były zgłaszane żadne zagrożenia co do jego realizacji. Powinien być 
ukończony w terminie. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań ze strony 
radnych poddał pod głosowanie przedstawione projekty uchwał.  
 

Komisja podjęła następujące rozstrzygnięcia: 
• Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem  uchwały Rady Miasta 

Katowice w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta  
Katowice na lata 2016-2035, w głosowaniu przy 7 głosach „za”, 2 głosach 
„wstrzymujących”, 0 „przeciwnych”, pozytywnie zaopiniowała przedłożony 
projekt uchwały. 

• Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2016 rok,  
w głosowaniu przy 7 głosach „za”, 2 głosach „wstrzymujących”,  
0 „przeciwnych”, pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały. 
  

Ponadto Komisja Rozwoju Miasta w odrębnym głosowaniu przy 7 głosach „za”,  
2 głosach „wstrzymujących”, 0 „przeciwnych”, pozytywnie zaopiniowała „Program 
zadań społecznych i gospodarczych miasta Katowice na rok 2016”. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził wyczerpanie pkt 3 porządku 
posiedzenia. 
 
 
 
 

Punkt 4.  
Informacja Prezydenta Miasta na temat inwestycji komunikacyjnych w mieście 
Katowice.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił o zabranie głosu Pana 
Prezydenta Bogumiła Sobulę.  
 

Pan Prezydent B. Sobula na wstępie wyjaśnił, że informacja dotycząca pkt 4, składa się  
z  trzech części: 

• planowane inwestycje komunikacyjne,  
• zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne, 
• remonty i zadania bieżące. 

 

Planowane inwestycje komunikacyjne  omówiła  Pani Naczelnik K. Staś.  
Znajdują się one w zał. nr 1. Przede wszystkim są to węzły przesiadkowe -Podlesie  
i Piotrowice. Na chwilę obecną rozpoczęliśmy spotkania robocze z poszczególnymi 
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jednostkami, w celu opracowania wytycznych do dokumentacji projektowej. Być może 
będziemy starali się o dofinansowanie ze środków UE. Mamy sporo czasu na dobre 
przygotowanie dokumentacji projektowej, ponieważ kolejny konkurs przewidziany jest na 
rok 2017.  
Kolejna planowana inwestycja to projekt Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem na 
obszarze KZK GOP oraz budowa drogi powiatowej na terenach miasta Katowice i miasta 
Siemianowice Śląskie, stanowiącej przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów 
Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej. 
 

Naczelnik Wydziału Transportu Pan Bogusław Lowak w uzupełnieniu dodał, że 
projektem Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem są zainteresowane: 24 gminy oraz 
dodatkowo dwie, które nie należą do KZK GOP tj. Jaworzno i Tychy oraz Tramwaje 
Śląskie S.A.  
Na dzień dzisiejszy jest opracowana architektura tego systemu, która poddana jest 
konsultacjom społecznym. Realizacja planowana jest od roku 2017. 
 
 

Zakończone w roku bieżącym oraz realizowane inwestycje komunikacyjne przedstawił 
Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański.  
Są to m.in.: 

• Modernizacja infrastruktury tramwajowej, 
• Węzły przesiadkowe; termin na złożenie wniosku o środki finansowe, w przypadku 

trzech pierwszych węzłów (tj. Zawodzie, Brynów, Ligota) to koniec roku 2015,  
• Ścieżki rowerowe, 
• Przedłużenie ul. Szybowcowej. Jest to zadanie które będzie prawdopodobnie 

finansowane ze środków budżetu państwa, 
• Kolejne ważne zadanie to dwa etapy rozbudowy DK nr 81, możliwe dofinansowanie 

to 75%, końcowy termin na złożenie wniosku to marzec 2016 r. 
 
 

Remonty i zadania bieżące przedstawił Dyrektor MZUiM Pan Piotr Handwerker. 
Łączna kwota do dyspozycji MZUIM w 2015r. to 17 mln zł. Wszystkie zadania albo są 
zakończone lub w toku.  
Na  2016 r. 40% budżetu to środki z Budżetu Obywatelskiego. Na 53 obiekty przewidziane 
do realizacji, 22 stanowią obiekty, które mieszkańcy postanowili wprowadzić do realizacji.  
W  nawiązaniu do wcześniejszej wypowiedzi Pana Radnego A. Uszoka, dotyczącej pilnej 
konieczności utwardzania dróg, Pan Dyrektor P. Handwerker poinformował, że to dosyć 
skomplikowana kwestia, z uwagi na małe parametry tych dróg, wcześniej były one 
traktowane jako drogi wewnętrzne i dojazdowe.  
Prace te musiały by się wiązać z koniecznością wyburzenia ogrodzeń posesji. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawione informacje, 
a następnie otworzył dyskusję. 
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Pan Radny Michał Luty zapytał na czyj koszt miały by być wyburzane ogrodzenia, w celu 
poszerzenia dróg. 
 

Pan Dyrektor P. Handwerker poinformował, że na koszt miasta. 
 

Pan Radny D. Stępień sformułował pytanie do Pani Naczelnik K. Staś, dotyczące budowy 
drogi powiatowej z Siemianowic Śląskich,  odnośnie przewidzianej procedury aplikacji  
o środki unijne.  
Jednocześnie poprosił o doprecyzowanie nazwy miast przy poszczególnych ulicach, 
ponieważ  nie wszystkie ulice znajdują się na terenie miasta Katowice.  
 

Pani Naczelnik K. Staś poinformowała, że w obecnym budżecie na 2015 r. i Wieloletniej 
Prognozie Finansowej na lata 2015-2035 zadanie dotyczące ww. drogi powiatowej było 
przewidziane, ale na chwilę obecną nie ponieśliśmy żadnych kosztów.  
-„Było ono przygotowywane i wprowadzone do budżetu  w grudniu 2014 r. Nie ma 
realizacji tego zadania ponieważ mamy informację, że w Regionalnym Programie 
Operacyjnym nie będzie dofinansowania na drogi gminne i powiatowe. W trakcie trwania 
roku 2015 uznaliśmy, że nie znajdujemy możliwości realizacji tego zadania w świetle 
obowiązujących zapisów RPO”-. 
W związku z powyższym, to zadanie pojawia się jeszcze raz w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej na lata 2016-2035 pod zmienioną nazwą „Przedłużenie ul. Stęślickiego na 
odcinku od ul. Misjonarzy Oblatów do ul. Konduktorskiej”.  
Zmianie uległ  montaż finansowy (na środki własne) i zakres rzeczowy. Termin realizacji 
określony w WPF to lata 2018-2020. 
 

Ad vocem Pan Radny D. Stępień- nadmienił, że wskazana by była aktualizacja nazwy  
w omawianym załączniku, ponieważ wypada z zadania ul. Monte Cassino. 
 

Pani Naczelnik K. Staś poinformowała w odpowiedzi, że ta informacja została 
przygotowana na podstawie obowiązującej obecnie uchwały budżetowej. O zmianach 
będzie mowa wtedy, gdy będzie przyjęta nowa Wieloletnia Prognoza Finansowa. 
 

Pan Radny Borys Pronobis korzystając z okazji obecności na posiedzeniu Pana Dyrektora 
P. Handwerkera,  z uwagi na padające deszcze, zgłosił konieczność pilnej naprawy kładki 
nad torami w Załężu, przy ulicach Pukowca i Janasa. 
 

Pan Dyrektor P. Handwerker poinformował, że sprawa ta jest znana MZUiM, trwają 
uzgodnienia z PKP. Dodał, że dla trwałości tego obiektu nie można było położyć 
odpowiedniej ilości warstw bitumicznych. Zrobiono tylko cienkie warstwy z żywic. Temat 
będzie załatwiony w 2016 roku. Muszą zostać zakończone uzgodnienia z PKP. 
 

Pan Radny B. Pronobis poruszył również podobną sprawę, dotyczącą niedawno 
zamkniętej kładki przy ul. Lubiny i ul. Kossak-Szczuckiej. 
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Pan Dyrektor P. Handwerker poinformował, że obiekt był wybudowany nad koleją 
piaskową i nie był nigdy na stanie miasta. Aktualnie trwają  mediacje w sprawie remontu  
ze  spółką „Maczki –Bór”. Temat również ma być zakończony w 2016 r. Prawdopodobnie 
skończy się  tym, że miasto przyjmie ten obiekt na swój stan majątkowy. 
 

Pan Prezydent B. Sobula w uzupełnieniu dodał, że docelowo miasto tą kładkę przejmie  
z uwagi na jej ważne funkcje komunikacyjne,  natomiast są możliwe doraźne remonty 
kładki będącej w gestii PKP, które umożliwiły by dopuszczenie jej do użytkowania przez 
instytucje nadzoru budowlanego. Trwają rozmowy z PKP na ten temat. 
 

Pan Radny B. Pronobis w nawiązaniu do przedstawionych przez Panią Naczelnik K. Staś 
inwestycji zwrócił uwagę na brak inwestycji drogowych w zachodniej części Katowic. 
Stwierdził, że mieszkańcy stoją w korkach, a rozwiązaniem było by przedłużenie ulicy 
Bocheńskiego. Czy coś wiadomo w tej sprawie ?  
Nadmienił ponadto, że obecne natężenie ruchu na ul. Brynowskiej, Ligockiej, Załęskiej, 
Mikołowskiej jest bardzo duże, a będzie jeszcze większe ze strony dzielnic północnych, 
szczególnie, że w planach jest budowa kompleksu handlowego Galeria Południe. 
 

Pani Naczelnik K. Staś w odpowiedzi poinformowała, że w planach objętych Wieloletnią 
Prognozą Finansową nie mamy  inwestycji dot. ul. Bocheńskiego. Jest ona natomiast 
zapisana w dokumencie jeszcze bardziej długofalowym czyli w Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  
Na razie brak konkretnych działań inwestycyjnych, ponieważ trzeba mieć na względzie,  
że w Wieloletniej Prognozie finansowej mamy bardzo kosztowne projekty.  
Co do kompleksu handlowo-usługowego Galeria Południe, założenie było takie, że 
dedykowany on będzie dla dzielnic południowych.  
„Mieszkańcy dzielnic północnych  (os. Witosa, os. Tysiąclecia, Załęska Hałda) mają 
zdecydowanie bliżej do kompleksu handlowego Silesia City Center”. 
 

Pan Radny B. Pronobis zapytał ponadto o cel planowanych robót na skrzyżowaniu ulic 
Kościuszki i Ceglanej. 
 

Pani Naczelnik K. Staś w odpowiedzi poinformowała, że jest działalnie zaplanowane 
wspólnie z inwestorem zewnętrznym, spółką „GEO Mieszkanie i Dom”. Będzie to 
inwestycja zapewniająca alternatywną drogę dla kompleksu szpitalnego przy ul. Ceglanej. 
 

Pan Radny B. Pronobis zapytał ponadto o termin na rozpatrzenie wniosku dotyczącego 
środków finansowych na  rozbudowę dwóch etapów DK nr 81. 
 

Pan Naczelnik Wydziału Inwestycji A. Kochański w odpowiedzi oświadczył, że to około 
4 miesięcy od zamknięcia konkursu, czyli informacja będzie prawdopodobnie po wakacjach 
2016 roku. 
 

Pan Prezydent B. Sobula w uzupełnieniu informacji dodał,  że informacje dotyczą planu 
budżetu na 2015 rok, a tabela ma nagłówek planowane inwestycje komunikacyjne na 2016 
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rok, w związku z tym należy się wyjaśnienie uzupełniające, co w tej tabeli powinno się 
znaleźć, gdyby  była ona  przygotowywana dzisiaj.  
Pan Prezydent B. Sobula wymienił dwie ważne inwestycje: 

• lina tramwajowa „Brynów-Kostuchna” (torowisko z układem drogowym + ścieżka 
rowerowa), w przyszłym roku Miasto przystępuje projektowania tego układu, 

• przebudowa ulicy Dworcowej przy tzw. Starym Dworcu,. Miasto przystąpi do 
realizacji planu wykształcenia  tzw. Starego Rynku (przestrzeń pomiędzy hotelami 
Diament  i Monopol).  Zaplanowano rozwiązanie ruchu drogowego na poziomie  
(– 1) z wyjściem  na ul. Tylną Mariacką.  
 

Pan Radny B. Pronobis zapytał, czy jest planowany powrót do zagospodarowania 
przestrzeni Starego Dworca wg. koncepcji prof. Grzybowskiego. 
 

Pan Prezydent B. Sobula oznajmił, że nie jest to wykluczone, aczkolwiek trzeba mieć 
świadomość, że te rozwiązania mają już swoje lata i konieczna była by ich aktualizacja. 
 

Pan Radny M. Luty w związku z planem linii tramwajowej, zapytał czy torowisko  
i jezdnia będą przebiegać osobnym, czy jednym ciągiem komunikacyjnym. 
 

Pan Prezydent B. Sobula poinformował, nie można wykluczyć, że lokalnie ciągi 
komunikacyjne będą się łączyć, natomiast co do zasady torowisko i jezdnia będą osobno. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku dalszych pytań, stwierdził 
wyczerpanie pkt 4 porządku posiedzenia. 
 
  
Punkt 5. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 
 

 5.1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w  sprawie rozpatrzenia wezwania 
spółki Polkomtel Sp. z o. o. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze 
fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” 
obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Panewnickiej -Piotrowickiej w dzielnicy 
Ligota w Katowicach 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Planowania Przestrzennego Panią Teresę Homan-Chanek o przedstawienie projektu 
uchwały. 
Pani Naczelnik T. Homan-Chanek poinformowała, że sprawa omawiana dotyczy zapisów 
obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z roku 2009.  
W planie tym, dotyczącym dzielnicy Ligota były zakazy dotyczące sytuowania stacji 
bazowych telefonii komórkowej. W roku 2010 r. Sejm przyjął ustawę o wspieraniu rozwoju  
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sieci i usług telekomunikacyjnych, która nałożyła na gminy obowiązek  „zdjęcia” tych 
zakazów. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez gminy, obowiązkiem tym 
został obarczony wojewoda. Po dwóch latach obowiązywania ustawy, w 2012 r. 
ustawodawca dokonał nowelizacji i ponownie zmienił ww. ustawę.  
W nowelizacji przewidziano, że zakazy sytuowania stacji bazowych są nieważne z mocy 
prawa, jednocześnie zrezygnowano z konieczności dostosowywania przez gminy treści 
miejscowych planów do wymagań ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci 
telekomunikacyjnych. Skarżący nie wziął pod uwagę tej zmiany z 2012 r.   
W związku z powyższym  zaproponowano w projekcie ww. uchwały nie uwzględnić 
wezwania spółki Polkomtel. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za przedstawienie projektu 
uchwały i wobec braku pytań ze strony radnych, poddał pod głosowanie przedstawiony 
projekt uchwały.  
 

• Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie rozpatrzenia wezwania spółki Polkomtel Sp. z o. o. do usunięcia 
naruszenia prawa uchwałą w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego 
Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wujek” obejmującego obszar 
położony w rejonie ulic: Panewnickiej - Piotrowickiej w dzielnicy Ligota w 
Katowicach, w głosowaniu przy 8 głosach „za”, jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.”  

 
5.2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w  sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach. (PREZENTACJA) 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału 
Planowania Przestrzennego Panią Teresę Homan-Chanek o przedstawienie projektu 
uchwały.  
Pani Naczelnik T. Homan-Chanek poinformowała, że omawiany teren obejmuje okolice  
ul. Pszczyńskiej i ul. Górniczego Stanu.  
Działka przy ul.  Pszczyńskiej jest własnością prywatną. Właściciel wystąpił z wnioskiem  
o zbudowanie na ww. działce dużego kompleksu handlowego- usługowego.  Miasto podjęło 
decyzję, aby w trybie pilnym zabezpieczyć omawiany teren przed niekontrolowanym 
zagospodarowaniem, wynikającym z decyzji o warunkach zabudowy. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował za przedstawienie 
projektu uchwały i wobec braku pytań ze strony radnych, poddał pod głosowanie 
przedstawiony projekt uchwały.  
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• „Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem  uchwały Rady Miasta 
Katowice w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Górniczego Stanu 
w Katowicach, w głosowaniu przy 8 głosach „za”, jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.”  

 
 

Punkt 6. 
Korespondencja i komunikaty. 
 

6.1. Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice  
w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I-KWK "Murcki-
Staszic"- część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami -  
do wiadomości Komisji, 
 

6.2. Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad projektem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice w 
obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I-KWK "Murcki-
Staszic"-  część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej, 
część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej-  
do wiadomości Komisji, 
 

6.3.  Pismo w sprawie dyskusji publicznej nad projektem zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego 
położonego  po  północnej stronie Alei Górnośląskiej- rejon "Doliny Trzech 
Stawów" w Katowicach- do wiadomości Komisji.  

 
 
Punkt 7. 
Wolne wnioski.  
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poinformował o konieczności 
sporządzenia projektu planu pracy Komisji na rok 2016 i poprosił Radnych o zgłaszanie  
propozycji. Następnie stwierdził brak innych wniosków zgłaszanych przez pozostałych 
członków Komisji. 
 
 
 
 
Punkt 8. 
Zakończenie posiedzenia. 
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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 
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