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BRM.0012.8.5.2016.PS 
 

Protokół nr 16 z wyjazdowego posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta 
Katowice. 
 

Data posiedzenia: 17.5.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice, w Pyrzowicach. Sala 
konferencyjna  (Terminal B). 
 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:   12.30.  
Godzina zakończenia obrad Komisji:   15:00. 
 

Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta -Pan Marek Chmieliński. 
Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki. 
 

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 10 radnych (na 11 ogółem). 
Radny nieobecny: Tomasz Rokicki. 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
1. Wiceprezydent m. Katowice- Waldemar Bojarun, 
2. Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.- Artur Tomasik, 
3. Dyrektor Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach- Paweł Wojda, 
4. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta- Katarzyna Staś,  
5. Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych- 

Mirosława Stachura-Jeleń, 
6. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Jerzy Pogoda,  
7. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Janusz Pilz. 
 
Porządek obrad: 

1. Rozpoczęcie posiedzenia. 
2. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca aktualnego funkcjonowania i dalszej 

rozbudowy Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (rozbudowa Cargo). 
3. Przyjęcie porządku obrad. 
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 

1. [DS-584/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie odstąpienia od 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - część 
obejmująca fragment drogi ekspresowej w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. 
Bohaterów Monte Cassino. 

6. Korespondencja i komunikaty: 
1. Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów 
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terenów górniczych Murcki  I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” - część 
obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej - do wiadomości, 

2. Odpowiedź na zapytanie dotyczące realizacji zadania  „Zagospodarowanie 
przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z 
zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja Parku 
Boguckiego” - (przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki).  
- do wiadomości, 

3. Uchwała Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2015 rok 
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.- do wiadomości. 

7. Wolne wnioski. 
8. Zakończenie posiedzenia. 

 
 

Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński powitał członków Komisji Rozwoju 
Miasta oraz zebranych Gości. 
 

Poinformował  następnie, że w 1 części posiedzenia, w uzgodnieniu z Prezesem GTL  
S.A. Panem Arturem Tomasikiem i Dyrektorem Międzynarodowego Portu Lotniczego 
Katowice- Panem Pawłem Wojdą, zaplanowano procedowanie  punktu porządku obrad 
pn: Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca aktualnego funkcjonowania  
i dalszej rozbudowy Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (rozbudowa Cargo) oraz 
zwiedzanie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach wraz z 
Terminalem Cargo, który za kilka dni zostanie oficjalnie oddany do użytku.  
 
 
Punkt 2. 
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca aktualnego funkcjonowania 
i dalszej rozbudowy Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach (rozbudowa 
Cargo) 
 

Radni –członkowie Komisji oraz goście przejechali autobusem przez płytę lotniska do 
namiotu konferencyjnego, w celu: 

• wysłuchania wystąpienia Pana Prezesa A. Tomasika, dotyczącego bieżącego 
funkcjonowania MPL Katowice, informacji o zakończonych i planowanych 
inwestycjach oraz perspektywach dalszego rozwoju,  

• obejrzenia prezentacji audiowizualnej  projektu Cargo City. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/gtl.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/gtl.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/gtl.pdf
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Pana Prezes A. Tomasik poinformował, że podstawowym partnerem MPL Katowice 
(Katowice Airport) jest linia lotnicza Wizzair, a w dalszej kolejności linie Ryanair  
i Lufthansa.  Nadmienił, że roku 2015 obsłużono ponad 3 mln pasażerów. Jest to wzrost  
o 14% w stosunku do lat poprzednich.  
Nadmienił, iż największy udział we wzroście ma linia lotnicza Wizzair, a najbardziej 
popularnym kierunkiem jest lotnisko Luton w Londynie. 
 

MPL Katowice (Katowice Airport) jest największym po Warszawie portem lotniczym 
cargo w Polsce. Zamierzeniem jest, by był on rozpoznawalny jako drugi po Warszawie; 
również w segmencie biznesowym.  
 

Dodał ponadto, że MPL Katowice (Katowice Airport) jest najwyżej położonym 
cywilnym portem lotniczym w Polsce (303 m. npm) i charakteryzuje się dobrymi 
warunkami atmosferycznymi, co oznacza mniejszą niż na innych lotniskach liczbę dni 
uniemożliwiających lądowanie 
 

MPL Katowice (Katowice Airport) jest portem bazowym dla czterech przewoźników: 
Enter Air, Wizzair, Travel Service, Small Planet Airlines.  
 

Zrealizowane inwestycje to m.in.: 
• Nowa droga startowa, 
• Nowy terminal przylotowy, 
• Budynek Terminala Cargo. 
 

Planowane inwestycje to m.in.: 
• 40 metrowa wieża kontroli lotu (planowana na 2018 rok), 
• Hotel Moxy (sieć Marriot) w pobliżu lotniska (planowany na 2019 rok), 
• Długoterminowy parking (na ponad 4 tys. miejsc). 

 

Następnie Radni –członkowie Komisji oraz goście mieli okazję zwiedzić hangar 
techniczny, gdzie serwisowane są samoloty linii Enter Air oraz nowy budynek Terminala 
Cargo, który będzie otwarty 23 maja b.r. 
Po wizytacji, Radni oraz goście powrócili do Sali Konferencyjnej przy Terminalu B, w celu 
kontynuowania posiedzenia Komisji. 
 
 
Punkt 3. 
Przyjęcie porządku obrad. 
 

Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (10 głosów „za”) przedstawiony wyżej 
porządek posiedzenia. 
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Punkt 4. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (10 głosów „za”) protokół nr 15 
BRM.0012.8.4.2016.PS  z posiedzenia Komisji w dniu  19.04.2016 r. 
 
 
Punkt 5. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

1. [DS-584/16] Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie odstąpienia od 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - 
część obejmująca fragment drogi ekspresowej w rejonie Alei Roździeńskiego i 
ul. Bohaterów Monte Cassino. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału 
Planowania Przestrzennego-  Pana Jerzego Pogodę  o  przedstawienie projektu uchwały. 
 

Pan J. Pogoda omówił szczegóły dotyczące ww. projektu. 
Rada Miasta Katowice w dniu 27 czerwca 2008r. podjęła uchwałę Nr XXVII/576/08  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej 
w Katowicach. 
Projekt planu był przedstawiony do opiniowania i uzgadniania właściwym instytucjom i 
organom.  W toku procedury opiniowania i uzgadniania, Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad  nie uzgodniła w/w projektu planu.  
Brak uzgodnienia uzasadniony został planowanym przez w/w organ przeprowadzeniem 
postępowań związanych z podziałami geodezyjnymi, mającymi na celu regulację stanu 
prawnego pasa drogowego drogi ekspresowej S-86 (fragmentu Alei Roździeńskiego).  
Mimo wprowadzonych korekt nie uzyskano pozytywnego uzgodnienia (trzykrotnie). 
Biorąc pod uwagę fakt, że kwestie związane z regulacjami stanu prawnego nieruchomości 
nie są rozstrzygane ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
zasadnym było podzielenie obszaru objętego granicami planu na dwie części: 
- pierwszą, z której wyłączono obszar obejmujący fragment drogi ekspresowej w rejonie 
skrzyżowania Alei Roździeńskiego i ulicy Bohaterów Monte Cassino - dla której procedura 
sporządzania planu została ukończona,  
- drugą, obejmującą w/w fragment drogi tj. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej 
w Katowicach - część obejmująca fragment drogi ekspresowej w rejonie Alei 
Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino - dla której wnioskuje się o odstąpienie od 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za przybliżenie ww. projektu 
uchwały i wobec braku uwag poddał pod głosowanie projekt uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w 
Katowicach -część obejmująca fragment drogi ekspresowej w rejonie Alei Roździeńskiego i 
ul. Bohaterów Monte Cassino. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie Alei 
Roździeńskiego i ul. Zakopiańskiej w Katowicach - część obejmująca fragment drogi 
ekspresowej w rejonie Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino, w 
głosowaniu: 10 głosów „za”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony 
projekt uchwały. 
 
 
 

Punkt 6. 
Korespondencja i komunikaty: 
 

1. Prezentacja rozwiązań projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów 
terenów górniczych Murcki  I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” - część 
obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej - do wiadomości 
Komisji. 

 
Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego Pan J. Pilz omówił szczegóły 
dotyczące ww. projektu.  
Projekt sporządzony został na podstawie uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice  
z dnia 30 maja 2011r.  Granicami projektu planu został objęty niezainwestowany obszar 
o powierzchni ok. 1,1 ha, położony w dzielnicy Podlesie, w rejonie ul. Sołtysiej i Armii 
Krajowej. 
Celem sporządzenia ww. mpzp jest w szczególności: ustalenie zasad zagospodarowania i 
kształtowania nowej zabudowy, zapewniające harmonijne przekształcenie tkanki 
urbanistycznej, zachowanie właściwych proporcji i gabarytów nowej zabudowy w relacji 
do zabudowy sąsiedniej oraz zachowanie ciągłości przestrzennej terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Sołtysiej i ul Armii Krajowej. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przybliżenie ww. projektu 
uchwały i otworzył dyskusję. 
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Pan Radny Arkadiusz Godlewski zapytał, czy w stosunku do obowiązującej decyzji o 
warunkach zabudowy, ustalenia mpzp pogarszają możliwości realizacji inwestycji, czy są 
one takie same.  
 

Pan J. Pogoda oznajmił, stanowisko Miasta jest takie, by do obniżenia wartości 
nieruchomości nie doszło. Możliwa do realizacji zabudowa mieści się w zakresie 
przeznaczenia wyznaczonego mpzp. 
 
 

2. Odpowiedź na zapytanie dotyczące realizacji zadania  „Zagospodarowanie 
przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z 
zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice-rewitalizacja 
Parku Boguckiego” - (przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. 
Markiefki). - do wiadomości. 

 
 

3. Uchwała Nr 4200/III/89/2016 z dnia 19 kwietnia 2016 roku III Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii 
o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Katowice sprawozdaniu z wykonania 
budżetu za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.- do 
wiadomości. 

 
 
 

Punkt 7. 
Wolne wnioski. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński w kilku zdaniach podsumował wizytę na 
terenie MPL Katowice.  
Nawiązał też do poprzedniej wizyty Komisji, która miała miejsce w roku 2007 i wniosków 
jakie zostały wtedy sformułowane, a także do pozytywnych zmian jakie zaszły w ciągu tych 
9 lat. Zwrócił m.in. uwagę na fakt wprowadzenia przez PKM, komunikacji autobusowej  na 
linii Katowice-Pyrzowice. 
Pan Przewodniczący wyraził zadowolenie z istniejącej perspektywy rozwoju Cargo City  
i udzielił głosu Pani Naczelnik Wydziału Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i 
Przekształceń Własnościowych- Mirosławie Stachurze-Jeleń, która poinformowała, że 
udział Miasta w Spółce GTL wynosi 4,89%.  
Dodała, iż Zarząd Spółki nie zgłasza próśb o dokapitalizowanie, a wyniki finansowe są 
bardzo dobre. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Pani Naczelnik M. Stachurze-
Jeleń za przedstawione informacje. 
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Punkt 8. 
Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przypomniał, że kolejne posiedzenie 
Komisji Rozwoju Miasta, odbędzie się w dniu 21.6.2016 r.  
Podziękował Panu Prezesowi A. Tomasikowi i Panu Dyrektorowi P. Wojdzie za 
umożliwienie i zorganizowanie posiedzenia Komisji.  
Podziękował także Radnym i przedstawicielom strony prezydenckiej za udział i zamknął 
posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
                                                                                              
 
 

Przewodniczący 
        Komisji Rozwoju Miasta 

 

           Marek  Chmieliński 
 
protokołował  
Piotr Sawicki 


