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BRM.0012.8.7.2016.PS 
 

Protokół nr 18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 

Data posiedzenia: 19.07.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad  Komisji:  13:00. 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  18:15. 
 

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

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 8 radnych (na 11 ogółem). 
Radni nieobecni:  

1. Borys Pronobis, 
2. Bożena Rojewska, 
3. Tomasz Rokicki. 

 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Wiceprezydent m. Katowice- Waldemar Bojarun, 
2. Wiceprezydent m. Katowice- Marzena Szuba, 
3. Wiceprezydent m. Katowice- Mariusz Skiba, 
4. Radny Rady Miasta Katowice- Józef Zawadzki, 
5. Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego- Roman Olszewski,  
6. Z-ca Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego- Aleksandra Tomkiewicz,  
7. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Jerzy Pogoda,  
8. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Agnieszka Czapelka,  
9. Biuro Rozwoju Miasta sp. z o.o.-Magdalena Pilch, 
10. Biuro Rozwoju Miasta sp. z o.o.-Krzysztof Cichocki, 
11. NSZZ „Solidarność” Baildon - Andrzej Karol, 
12. NSZZ „Solidarność” Baildon- Andrzej Raszyk, 
13. Maksimum  sp. z o.o. Holding SKA  – Adam Daniel, 
14. Radna RJP nr 22 Podlesie-Ewa Ptaszny, 
15. Biuro Pos. Ewy Kołodziej- Monika Lniak, 
16. Stow. na rzecz zrównoważonego rozwoju dzielnic południowych Katowic-Michał Graca, 
17. Stow. na rzecz zrównoważonego rozwoju dzielnic południowych Katowic-Janusz Wietecha, 
18. Mieszkaniec Katowic (z up. Stowarzyszenia) – Szymon Bratek, 
19. Mieszkaniec Katowic – J___W___, 
20. Mieszkaniec Katowic – J____ O___, 
21. Mieszkaniec Katowic – P___ W____, 
22. Mieszkaniec Katowic – D____ M____,  
23. Info Katowice (media)- Artur Maciaszczyk. 
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Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 

Przewodniczący Komisji M. Chmieliński powitał członków Komisji oraz gości, po czym zapoznał 
zebranych z planowanym porządkiem obrad.  
Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (6 głosów „za”) przedstawiony porządek: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca zadań realizowanych przez Wydział 

Budownictwa i Planowania Przestrzennego (pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zgłoszenia) 
oraz przegląd zadań w zakresie budownictwa mieszkaniowego, usługowego i biurowego na 
terenie miasta Katowice. 

4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Śródmieścia Katowic. 

2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i 
Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty 
Baildon. 

3. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 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 rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej. 

4. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 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. 

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

 
Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Komisja przyjęła jednogłośnie (6 głosów „za”) protokół nr 17 (BRM.0012.8.6.2016.PS) z posiedzenia 
Komisji w dniu 21.06.2016 r. 
 
 

Punkt 3. 
Informacja Prezydenta Miasta Katowice dotycząca zadań realizowanych przez Wydział 
Budownictwa (pozwolenia na budowę, rozbiórkę, zgłoszenia) oraz przegląd zadań w zakresie 
budownictwa mieszkaniowego, usługowego i biurowego na terenie miasta Katowice. 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/budownictwo.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/budownictwo.pdf
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/budownictwo.pdf


projekt  
 

Strona | 3  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił Naczelnika Wydziału Budownictwa i 
Planowania Przestrzennego- Pana Romana Olszewskiego o przedstawienie informacji.  
 

Pan Naczelnik R. Olszewski na początek wspomniał o zmianie w strukturze Urzędu Miasta 
Katowice, której dokonał Pan Prezydent w dniu 11 lipca b.r., polegającej na połączeniu dwóch 
wydziałów w jeden -Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego. 
Następnie w skrócie omówił zadania realizowane przez Wydział: 
 

Działalność Wydziału jest oparta na 2 aktach prawnych: ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawie Prawo budowlane. 
W roku 2015 wydanych zostało 1522 pozwoleń na budowę i roboty budowlane; w roku 2014 było 
ich 1449. Pozwolenia na rozbiórkę: 2015 r.-75; 2014 r.-97.   
Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do robót budowlanych: 2015 r.-1400; 2014 r.-49.  
Statystyka za I półrocze roku 2016 przedstawia się następująco: 

− Pozwolenia na budowę- 652, 
− Pozwolenia na rozbiórkę- 30, 
− Zgłoszenia- 718. 

Znaczna różnica w ilości zgłoszeń w latach 2014-2015-2016, jest wynikiem rozszerzenia katalogu 
zwolnień od prawa budowlanego, jakiego dokonano w czerwcu 2015 r. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował Panu Naczelnikowi za przedstawienie 
informacji  i otworzył dyskusję. 
 

Pan Radny M. Luty poprosił o doprecyzowanie informacji odnośnie kolejności budowy biurowców 
obok Spodka. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski oznajmił, że docelowo mają powstać dwa budynki  różnej wysokości. 
Inwestor rozpocznie  budowę od niższego biurowca. 
 

Pan Radny K. Pieczyński zapytał o lokalizację planowanych kortów tenisowych. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski poinformował, że inwestycja powstaje na terenach dawnego boiska 
Startu Katowice. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań, stwierdził wyczerpanie 
punktu 3 i zamknął dyskusję. 
 
 

Punkt 4. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice.  
 

1. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia 
Katowic. 
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału Budownictwa  
i Planowania Przestrzennego- Pana J. Pogodę  o przedstawienie rozwiązań projektu.  
 

Pan J. Pogoda poinformował, że projekt dotyczy wyłączenia małego obszaru w rejonie ulic 
Warszawskiej i Mariackiej w sąsiedztwie Kościoła Mariackiego. Wyłączenie ma charakter 
techniczny, do czasu zakończenia  działań formalnych, związanych podziałem nieruchomości i 
rewitalizacją ww. obszaru.   
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawienie informacji  i otworzył 
dyskusję. 
 

Pan Radny A. Godlewski zapytał o przewidywany termin uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Śródmieścia Katowic oraz o przyczynę wyłączenia obszaru 
w rejonie ulic Warszawskiej i Mariackiej.   
 

Pan J. Pogoda oznajmił, że wyłączenie ma charakter formalny (zachodzi przesłanka, o której mowa 
w art.94 – ustawy o gospodarce nieruchomościami; część zabudowanej działki jest zajęta przez 
pas drogowy) i nie koliduje z prowadzonymi pracami planistycznymi, z uwagi na fakt, iż umowa 
dot. opracowania projektu planu dotyczy całości obszaru. Kwestie związane z korelacją ustaleń 
projektu planu są zabezpieczone.   
Nadmienił, że wyłączony obszar jest objęty ochroną konserwatorską, która wyznacza zasadnicze 
kwestie związane z możliwością zagospodarowania tego obszaru. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski wskazał, iż projektant na dzień dzisiejszy deklaruje zakończenie 
projektu dla Śródmieścia Katowic na sierpień 2017 roku. Pan Naczelnik dodał jednak, że ma on 
pewne problemy związane m.in. z bilansowaniem miejsc postojowych. Inwestorzy ponadto 
kontestują ustalenia projektu dotyczące terenów na ul. Mickiewicza.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych pytań, poddał pod głosowanie 
ww. projekt uchwały. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta Katowice 
zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic, w głosowaniu:  8 głosów 
„za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 0 głosów „przeciw”, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały.  
 
 
 
2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i 
Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon. 
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Pan Naczelnik R. Olszewski na wstępie przedstawił erratę do projektu uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej 
obszaru dawnej Huty Baildon: 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

W toku procedury planistycznej, zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w ustawowym terminie złożono liczne pisma do 
wyłożonego w dniach od 04 marca do 24 marca 2016 r. projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w 
Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon, które po 
przeanalizowaniu zostały rozdzielone według przedmiotu, na 136 kwestii merytorycznych, 
wymagających głosowania, jako odrębne uwagi. 
 

Zgodnie ze stanowiskiem Wykonawcy projektu planu, w treści załącznika nr 3 do uchwały – 
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 
do projektu planu, istnieje potrzeba wprowadzenia erraty redakcyjnej w sposobach rozpatrzenia 
uwag, poprzez sprostowanie oczywistej omyłki. 

 Powyższe dotyczy : 

1. §2 ust. 12 pkt 1 oraz w §2 ust. 22 pkt 1, w zdaniu piątym, po słowie „i” dodać słowo „nie”. 
 

2. §2 ust. 14 pkt 1, w zdaniu pierwszym, w oznaczeniu jednostki redakcyjnej uchwały §8 ust. 2 
pkt 2 lit. c, zastąpić §8 ust. 7 pkt 2 lit. c.  

 

3. W zdaniu zaczynającym się od słów: „Na terenie po dawnej Hucie (…) „, słowo „Wiertła” 
zastąpić słowem „Magnesy”, w: 

- §2 ust. 1 pkt 1, 

- §2 ust. 2 pkt 2, 

- §2 ust. 3 pkt 1, 

- §2 ust. 4 pkt 1, 

- §2 ust. 5 pkt 1, 

- §2 ust. 6 pkt 2, 

- §2 ust.12 pkt 1, 

- §2 ust.17 pkt 2, 

- §2 ust.21 pkt 2, 

- §2 ust.22 pkt 1. 

________________________________________________________________________________ 
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński następnie poprosił przedstawiciela Wydziału 
Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Pana J. Pogodę  o przedstawienie rozwiązań projektu.  
 

Pan J. Pogoda omówił główne założenia i cel planu, którym jest w szczególności określenie zasad 
zagospodarowania w taki sposób, aby usługi i produkcja mogły w tym obszarze współistnieć i 
rozwijać się na zrównoważonych zasadach. 
 

Pani M. Pilch (Biuro Rozwoju Miasta sp. z o.o.) przedstawiła szczegóły planu, wspomniała  
o innych obowiązujących mpzp sąsiadujących z omawianym obszarem oraz omówiła specyficzne 
uwarunkowania terenu.  
Obszar od strony południowej obejmuje fragment dzielnicy Załęże o charakterze usługowo-
mieszkaniowym, z dużą ilością budynków wpisanych do rejestru zabytków. W części północnej 
skupia się działalność produkcyjna dwóch firm: Wiertła Baildon S.A. i Węgliki Spiekane- Baildonit. 
Następnie przedstawiła założenia planu.  
Są nimi m.in. utrzymanie ul. Gliwickiej; jako tradycyjnej osi komunikacyjnej Załęża o charakterze 
usługowym  i mieszkaniowym. Dodatkowo przewidziana jest możliwość wprowadzenia nowej linii 
tramwajowej, łączącej ul. Gliwicką i Chorzowską. Przewidziano m.in. powstanie ul. Nowogliwickiej, 
łączącej ul. Żelazną i Bracką oraz przedłużenie ul. Baildona.  
Ponadto założono wykształcenie placu centralnego w dzielnicy, na styku zespołu południowego  
i północnego. Teren, gdzie przewidziano możliwość powstania zespołu handlowo-usługowego,  
ma być powiązany ze starą tkanką miejską, dzięki wykształceniu strefy integracji wydzieloną z 
zabudowy. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za przedstawienie informacji. Następnie 
za zgodą Radnych, udzielił głosu Panu J___ O_____ mieszkańcowi Katowic, który prowadzi 
działalność gospodarczą w granicach obszaru objętego projektem mpzp. 
 

Pan J__ O___ poinformował o swoich zastrzeżeniach dotyczących projektu planu, w szczególności 
dotyczących przeznaczenia działek będących jego własnością, na budownictwo wielorodzinne. 
Nadmienił, że zgodnie z umową, którą zawarł z Miastem; w ciągu 36 miesięcy od nabycia terenu, 
uporządkował go i uruchomił działalność gospodarczą (skup surowców wtórnych).  
W kwestii przeznaczenia terenu, zaapelował o dopisanie do projektu planu sformułowania: 
„istniejąca działalność gospodarcza”.  
W ocenie Pana J____ O_____ inna działalność, w szczególności budownictwo, w tym miejscu nie 
ma sensu, do czasu powstania ul. Nowogliwickiej. Jej ewentualne powstanie otworzy inwestorom 
nowe możliwości. Nie znaczy to jednak, że skup surowców wtórnych nie jest potrzebny. Wskazał, że 
jego pozwolenie na taką działalność wygasa za 8 lat. 
Wspomniał na koniec, że swoje zastrzeżenia sformułował w piśmie kierowanym do Prezydenta 
Miasta Katowice. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski oznajmił, że w ww. mpzp jest przewidziana budowa ul. Nowogliwickiej 
łącznie z zabudową mieszkaniową. Przekształcenia terenu będą w przyszłości szły w kierunku 
ustaleń planu. Dodał, że plan nie likwiduje działalności prowadzonej przez Pana  O____. 
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Pan J. Pogoda odniósł się do wypowiedzi Pana J___ O_____ i poinformował, że odpowiedź na jego 
pismo z ww. zastrzeżeniami, została lub niezwłocznie zostanie dostarczona adresatowi. Wskazał 
dodatkowo, że procedura planistyczna nie przewiduje wymogu udzielania odpowiedzi na piśmie na 
uwagi zgłoszone do projektu mpzp chyba, że adresat żąda odpowiedzi na piśmie. Zostanie to 
sprawdzone w Wydziale BiPP.  
Co do możliwości rozszerzenia przeznaczenia ww. obszaru i dopisania „istniejącej działalności 
gospodarczej” oznajmił, że procedura na taką czynność, na  tym etapie nie pozwala.  Wskazał, że  
nikt  nie neguje i nie kwestionuje prowadzenia działalności gospodarczej przez Pana O_____ do 
czasu obowiązywania stosownych pozwoleń.  
Nadmienił, że powstanie nowej ulicy, otworzy lepsze możliwości dla przedsiębiorców i  inwestorów 
i pozwoli na prowadzenie bardziej intratnej działalności. 
 

Pani M. Pilch dodała, że nie można dopuszczać do powstawania składnic złomu, przy 
budownictwie mieszkaniowym, gdyż prowadzi to do konfliktów przestrzennych. Nadmieniła, że 
Pan O_____ ma pozwolenie do roku 2024 na działalność i nikt go nie kwestionuje; natomiast nie 
jest pożądane, by w Załężu powstawały składnice odpadów. 
 

Pan J. Pogoda dodał, że do 2024 r. można z korzyścią przeprofilować prowadzoną działalność 
gospodarczą. 
 

Pan J___ O___ zaznaczając, że plany budowy ul. Nowogliwickiej istniały już ponad 30 lat temu i do 
tej pory nie została ona zbudowana, wyraził wątpliwość, czy teraz ta ulica powstanie.  
Dodał, że nieruchomości kupił od Miasta w drodze przetargu. Miasto nie określiło żadnych zakazów 
co do profilu prowadzenia działalności gospodarczej.  
Poinformował również, że na prowadzoną przez siebie działalność nie ma skarg; w przeciwieństwie 
do innej składnicy znajdującej się na ul. Gliwickiej. Wskazał także na pożyteczne aspekty 
prowadzonej przez siebie działalności (takie jak mniejsza ilość odpadów i śmieci) i jeszcze raz 
zaapelował o zabezpieczenie możliwości prowadzenia swojej działalności gospodarczej.  
 

Pan Radny  J. Zawadzki poinformował, że złożył cztery interpelacje w sprawie ww. mpzp 
i miał trudności w uzyskaniu informacji dotyczących ww. mpzp w Wydziale Budownictwa i 
Planowania Przestrzennego. 
Poparł apel Pana J___ O____ konkludując, że chodzi o działalność gospodarczą, która nikomu nie 
przeszkadza i byłaby prowadzona do momentu powstania ul. Nowogliwickiej. Dodał, że działalność 
ma miejsce, nie przy ul. Gliwickiej, ale przy samej DTŚ, w miejscu, gdzie nikomu nie przeszkadza. 
 

Pan J. Pogoda  oznajmił, że jest zobowiązany jako urzędnik samorządowy do stosowania przepisów 
prawa dot. udzielania informacji. Powtórzył także, że nie ma możliwości wprowadzenia do planu, 
ustalenia sformułowanego przez Pana J____ O_____.  
 

Pan Naczelnik R. Olszewski dodał, że żadna składnica złomu nie jest wyróżniana ani legalizowana 
w omawianym mpzp. Plan nie likwiduje żadnej składnicy, gdyż działają one na podstawie 
aktualnych pozwoleń i „nikt nie wyrzuca” Pana J____ O______. 
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Pan J___ O___ jeszcze raz powtórzył, że na dzień dzisiejszy prowadzi swój biznes i chciałby go  
prowadzić do czasu wybudowania ul. Nowogliwickiej. Zadeklarował, że wtedy zamknie swoją 
działalność lub ją przeprofiluje.  
Wyraził obawę, że ulica nie powstanie, a  on w 2024 r. będzie musiał zamknąć firmę. 
 

Pan Radny M. Luty zapytał  Pana J___ O____, czy nabył grunty w oparciu o przetarg ogłoszony 
przez Miasto z własnej inicjatywy, czy też wcześniej został złożony  wniosek o zakup. 
 

Pan J___ O___ oznajmił, że Miasto ogłosiło przetarg i w tamtym czasie sprzedawało wiele 
nieruchomości. Dodał, że nabył grunty, mając na nie swój plan i przelicytował inne podmioty, w 
tym niektórych potentatów na rynku.  
 

Pan Radny J. Zawadzki zapytał, co stoi na przeszkodzie, aby dokonać korekty i wprowadzić zapis 
postulowany przez Pana O_____. 
 

Pani M. Pilch  oznajmiła, że uwaga  Pana J____ O_____ jest zawarta  w załączniku nr 3 do projektu 
uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  stwierdził, że wszystkie uwagi będą procedowane 
przez Komisję. Potem zapytał, czy ktoś z zebranych ma jeszcze jakieś uwagi do całości mpzp. 
 

Pan J___ O____ zapostulował  dodatkowo o wpisanie do mpzp możliwości wyjazdów i wjazdów ze 
swojej posesji na ul. Nowogliwicką. 
 

Pani M. Pilch oraz Pan Naczelnik R. Olszewski odpowiedzieli, że każda działka budowlana musi 
mieć dostęp do drogi publicznej, natomiast planowanie przestrzenne to określanie pewnych 
ogólnych kierunków i nie należy go mylić z etapem technicznego projektowania.  
Ustalanie wjazdów i wyjazdów należy do procedury technicznego projektowania drogi.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński za zgodą Komisji, udzielił głosu Panu A. Karolowi 
Przedstawicielowi NSZZ „Solidarność” Baildon Katowice. 
 

Pan A. Karol zapytał o sposób procedowania uwag. Nawiązał też do rozstrzygnięć Rady Miasta 
Katowice z 2003 roku, kiedy podjęto istotne decyzje o przemysłowym charakterze ww. terenu. 
Następnie wskazał na zapisy mpzp umożliwiające handel wielkopowierzchniowy w zachodniej 
części obszaru.  
Poddał także w wątpliwość zasadność otwierania kolejnych obszarów Miasta,  na budowę centrów 
handlowych oraz planowane uwarunkowania i układy komunikacyjne dla Załęża, a także nie 
trafione w jego ocenie inwestycje, jak most nad Rawą.  
Wyraził także obawę, że obszary przemysłowe będą stopniowo rugowane. 
Zaapelował na koniec do Radnych, aby zapoznali się dokładnie z przedstawioną tematyką przed 
ewentualnym podjęciem Uchwały. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński oznajmił, że każda uwaga zawarta w załączniku nr 3 
do projektu uchwały, będzie procedowana oddzielnie. 
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Pan Radny M. Luty zapytał, czy istotnie ma powstać nowe centrum handlowe, między ulicą 
Chorzowską, a rzeką Rawą. 
 

Pani M. Pilch nadmieniła, że w mpzp są zapisy regulujące zagospodarowanie terenu. Teza, jaką 
można by było wysnuć, że handel zabija produkcję, nie jest w jej ocenie uprawniona.  
W planie nie ma nakazu zabudowy handlowej, jest to jedna z  możliwości (obok innych obiektów 
usługowych lub biur).  
 

Pan A. Karol wskazał, że zabiera głos nie tylko jako przedstawiciel związku zawodowego, ale 
również jako radny RJP nr 7 i mieszkaniec Załęża.  
Zapytał, nawiązując do wypowiedzi Pani M. Pilch, o zasadność zapisu w planie możliwości 
powstania obiektów o powierzchni powyżej 2000 m2. Wyraził przekonanie, że powstanie na tym 
obszarze kolejnego supermarketu, nie byłoby wskazane. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przekazał głos Panu Prezydentowi W. Bojarunowi. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun na wstępie przypomniał, że w przeszłości Miasto prowadziło politykę  
„stop supermarketom” i nie dokonywało planistycznych zapisów w tym kierunku. Efekt tej polityki 
to liczne supermarkety dookoła granic miasta, co przekłada się na mniejsze wpływy do budżetu i 
mniejszą ilość miejsc pracy. Dodał, że jeśli Miasto nie dokona odpowiednich zabezpieczeń 
planistycznych, to ten proces będzie się pogłębiał.   
Nadmienił, także, iż przydatność ewentualnego, kolejnego centrum handlowego wyreguluje rynek 
oraz dodał, że charakterystyczne wycięcie planistyczne pozostawia możliwość funkcjonowania 
przemysłu, sankcjonuje obecną funkcję i jej nie zmienia.  
Następnie wskazał na demokratyzację procesu planistycznego. Procedura pozwala na składanie 
uwag, wniosków, zabierania głosu w dyskusji przez zainteresowane podmioty, na końcu jednak 
muszą zapaść decyzje. Miasto podejmuje decyzje i przyjmuje do realizacji określone założenia, 
mając jednocześnie świadomość, że ścierają się w tych obszarach różne poglądy i interesy. Zwrócił  
się do Radnych o  pozytywną opinię dot. ww. opracowania. 
W kwestii poruszonej przez Pana A. Karola dot. układu drogowo- komunikacyjnego wskazał, że plan 
nie stanowi determinantu z określonymi datami. Zapis jest dopiero pierwszym krokiem do tego, 
aby układ zafunkcjonował. 
Pan Prezydent  zadeklarował  także poparcie dla pomysłu powstania nowej hali sportowej  
w Załężu, wyrażając pogląd, że gdyby Miasto kilkanaście lat temu mogło przejąć dawną Halę 
Sportową Huty Baildon, to nie uległa by ona wyburzeniu.  
Na koniec wyraził przekonanie, że nie jest przesądzone powstanie kolejnej galerii handlowej w ww. 
obszarze, gdyż istnieje w pobliżu Silesia City Center, która wypełnia swą funkcję. Jeśli powstanie 
obiekt handlowy, to raczej mniejszej skali.  
 

Pan A. Karol przypomniał, że magazynach dawnej Huty, gdzie był składowany kobalt i azbest, 
funkcjonuje Biobazar. Zaapelował, by planując przekształcenia, pamiętać również o kosztach 
społecznych. 
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Pan J____ O____ nawiązując do zapisów planistycznych, zapytał Panią M. Pilch, czy zakup 200 kg 
miedzi lub aluminium jest produkcją, czy usługą. 
 

Pani M. Pilch odpowiedziała, że jest to usługa. Natomiast przeznaczenie terenu ustala się biorąc 
pod uwagę zasady ochrony środowiska, a w szczególności wskazania dotyczące postępowania z 
odpadami. W tym kontekście nie do pogodzenia jest to  z zabudową wielorodzinną. Stwierdziła, że 
zasadnym wydaje się antycypowanie sytuacji zmierzających do  konfliktów przestrzennych. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński wobec braku innych głosów w dyskusji, zaproponował 
rozpoczęcie procedowania nad poszczególnymi uwagami zgłoszonymi do ww. projektu uchwały 
i przekazał głos Panu J. Pogodzie. 
 

Pan J. Pogoda poinformował, że rozstrzygnięcia Prezydenta Miasta dot. nieuwzględnionych uwag 
znajdują się w załączniku nr 3 do projektu uchwały. Ostateczne decyzje podejmie Rada Miasta na 
sesji. Uwagi składane były podczas dwóch wyłożeń planu. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poddał pod głosowanie ww. uwagi, przedstawiane 
kolejno przez Pana J. Pogodę.  Pan Przewodniczący poinformował  zebranych o możliwości zabrania 
głosu w trakcie procedowania każdej uwagi. 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

UWAGI  ZGŁOSZONE W TRAKCIE WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W 
DNIACH 15.11.2013 r.- 9.12.2013 r. 
 

Komisja podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
1) nie uwzględnienia w części uwagi nr 1.1      (głosy: 5 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
2) nie uwzględnienia w części uwagi nr 1.2      (jednogłośnie: 7 „za”), 
3) nie uwzględnienia w części uwagi nr 1.3      (jednogłośnie: 7 „za”), 
4) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 1.4    (głosy: 5 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
5) nie uwzględnienia w części uwagi nr 1.5      (głosy: 5 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
6) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 1.6    (głosy: 4 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
7) nie uwzględnienia w części uwagi nr 1.7      (głosy: 4 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
8) nie uwzględnienia w części uwagi nr 1.8      (głosy: 4 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
9) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 1.10  (jednogłośnie: 8 „za”), 
10) nie uwzględnienia w części uwagi nr 1.11    (głosy: 5 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
11) nie uwzględnienia w części uwagi nr 1.12    (głosy: 5 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
12) nie uwzględnienia w części uwagi nr 1.13    (głosy: 5 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
13) nie uwzględnienia w części uwagi nr 2.2      (jednogłośnie: 7 „za”), 
14) nie uwzględnienia w części uwagi nr 2.3       (jednogłośnie: 7 „za”), 
15) nie uwzględnienia w części uwagi nr 2.8       (jednogłośnie: 7 „za”), 
16) nie uwzględnienia w części uwagi nr 2.9       (jednogłośnie: 7 „za”), 
17) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 4.2      (jednogłośnie: 8 „za”), 
18) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 4.3      (jednogłośnie: 7 „za”), 
19) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 4.4      (jednogłośnie: 7 „za”), 
20) nie uwzględnienia w części uwagi nr 5           (głosy: 5 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
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21) nie uwzględnienia w części uwagi nr 6.1        (jednogłośnie: 7 „za”), 
22) nie uwzględnienia w części uwagi nr 6.2        (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 2 „przeciw”), 
23) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.5      (jednogłośnie: 7 „za”), 
24) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.6      (jednogłośnie: 7 „za”), 
25) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.7      (jednogłośnie: 7 „za”), 
26) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.8      (jednogłośnie: 7 „za”), 
27) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.9      (głosy: 5 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
28) nie uwzględnienia w części uwagi nr 6.10      (jednogłośnie: 8 „za”), 
29) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.11    (jednogłośnie: 8 „za”), 
30) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.12    (jednogłośnie: 8 „za”), 
31) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.14    (jednogłośnie: 8 „za”), 
32) nie uwzględnienia w części uwagi nr 6.15      (jednogłośnie: 8 „za”), 
33) nie uwzględnienia w części uwagi nr 6.16      (jednogłośnie: 8 „za”), 
34) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.19     (jednogłośnie: 8 „za”), 
35) nie uwzględnienia w części uwagi nr 8.1        (głosy: 5 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
36) nie uwzględnienia w części uwagi nr 8.2        (głosy: 5 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
37) nie uwzględnienia w części uwagi nr 8.4        (jednogłośnie: 6 „za”), 
38) nie uwzględnienia w części uwagi nr 8.5        (głosy: 4 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
39) nie uwzględnienia w części uwagi nr 8.8        (głosy: 5 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
40) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.1      (jednogłośnie: 7 „za”), 
41) nie uwzględnienia w części uwagi nr 9.2        (jednogłośnie: 7 „za”), 
42) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.3      (jednogłośnie: 7 „za”), 
43) nie uwzględnienia w części uwagi nr 9.4        (jednogłośnie: 7 „za”), 
44) nie uwzględnienia w części uwagi nr 9.7        (jednogłośnie: 7 „za”), 
45) nie uwzględnienia w części uwagi nr 9.8        (jednogłośnie: 7 „za”), 
46) nie uwzględnienia w części uwagi nr 9.9        (jednogłośnie: 8 „za”), 
47) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.10    (jednogłośnie: 7 „za”), 
48) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.11    (jednogłośnie: 7 „za”), 
49) nie uwzględnienia w części uwagi nr 9.12      (głosy: 4 „za”, 2 „wstrzym.”, 1 „przeciw”), 
50) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.13    (jednogłośnie: 8 „za”), 
51) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.14    (jednogłośnie: 8 „za”), 
52) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.15    (jednogłośnie: 8 „za”), 
53) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.17    (jednogłośnie: 8 „za”), 
54) nie uwzględnienia w części uwagi nr 9.18      (jednogłośnie: 8 „za”), 
55) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.19    (jednogłośnie: 8 „za”). 

 

Pani Radna RJP nr 22 E. Ptaszny, ze względu na ilość uwag do ww. projektu uchwały, zwróciła się  
z prośbą o przerwanie ich procedowania, w celu wcześniejszego udzielenia głosu grupie 
mieszkańców Katowic, w temacie kolejnego projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
uchwalenia 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 rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej. 
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Pan Radny A. Uszok poparł prośbę Pani E. Ptaszny i złożył wniosek formalny o udzielenie głosu 
mieszkańcom Katowic, w sprawie projektu uchwały dot. mpzp  południowych dzielnic miasta 
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – 
Staszic” – część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej   i  w dalszej 
kolejności powrót do procedowania nad uwagami dot. mpzp dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, 
Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty 
Baildon. 
 

Przewodniczący Komisji Pan  M. Chmieliński po uzyskaniu zgody Komisji, poinformował, że  aby 
zachować porządek procedowania, udzieli głosu przedstawicielom lokalnej społeczności, po 
wyczerpaniu ostatniej grupy uwag. 
 

Komisja kontynuowała procedowanie i podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
 

56) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.20    (jednogłośnie: 8 „za”), 
57) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.21    (jednogłośnie: 8 „za”), 
58) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.22    (jednogłośnie: 8 „za”). 

 

Przewodniczący Komisji Pan  M. Chmieliński zgodnie z wnioskiem formalnym Pana Radnego  
A. Uszoka (przyjętym jednogłośnie–8 „za”) zaproponował kilkuminutową przerwę w posiedzeniu  
i następnie udzielenie głosu przedstawicielom lokalnej społeczności w sprawie mpzp południowych 
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK 
„Murcki – Staszic” –część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
3. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 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 rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej. 

 

Przewodniczący Komisji Pan  M. Chmieliński wznowił posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i za 
zgodą Radnych, udzielił głosu przedstawicielom: RJP nr 22 Podlesie oraz Stowarzyszenia na rzecz 
zrównoważonego rozwoju dzielnic południowych Katowic 
 

Pani Radna RJP nr 22 E. Ptaszny na wstępie podziękowała za uwzględnienie swojej prośby. 
Odnosząc się do wypowiedzi Prezydenta W. Bojaruna wyraziła pogląd, iż procedura planistyczna 
nie do końca ma charakter demokratyczny, o czym świadczy ilość odrzuconych uwag. 
Zaapelowała również do Radnych o dogłębne przeanalizowanie uwag, przed podjęciem głosowań  
w trakcie sesji Rady Miasta. 
 

Przewodniczący Komisji Pan  M. Chmieliński wskazał, że takie wrażenie mogło powstać dlatego, że 
procedowane są tylko uwagi odrzucone. Uwagi uwzględnione przez Pana Prezydenta, nie 
podlegają opiniowaniu Komisji. 
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Pan M. Graca (Stowarzyszenie na rzecz zrównoważonego rozwoju dzielnic południowych 
Katowic) na wstępie podziękował za możliwość zabrania głosu na posiedzeniu Komisji. Następnie 
przedstawił stanowisko Stowarzyszenia dotyczące mpzp południowych dzielnic miasta Katowice, w 
obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”– część 
obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej.  
W jego przekonaniu przyczyną emocjonalnych dyskusji jest brak całościowego, kompleksowego 
mpzp dla południowych dzielnic i szerzej dla całego Miasta Katowice. Nadmienił, że w jego ocenie, 
plany są tworzone wybiórczo, a demokratyczny proces w większości sytuacji, jest po linii „dużego 
biznesu”; zwykli mieszkańcy rzadko w nim uczestniczą. 
 

Pan M. Graca postawił tezę, że uchwalenie ww. mpzp i powstanie nowej drogi, łączącej, jak się 
wyraził „łąkę z łąką”, przecinającej dwie dzielnice; pogłębi chaos zabudowy i otworzy możliwość 
spekulacyjnego obrotu gruntami wokół drogi. Wyraził pogląd, że podejmując takie działania, 
Miasto nie uwzględnia interesów obecnych i przyszłych mieszkańców.  
 

Pan Sz. Bratek dodał, że jako mieszkańcy dzielnic południowych chcą wykazać, że nie jest zasadne 
uchwalanie planu dla samej drogi. Zapytał także o przyczyny braku całościowego planu dla 
południowych dzielnic Miasta. 
 

Pan M. Graca w dalszej części wywodu stwierdził, że mieszkańcom Zarzecza i Podlesia wmówiono, 
że planowana droga jest potrzebna i poprawi sytuację komunikacyjną i komfort dojazdu do 
Centrum Katowic. W jego opinii jest to nieprawda. Powołał się przy tym na stosowne opracowanie 
prof. Kłoska. 
Stwierdził ponadto, że Miasto rozwija się chaotycznie i nie stawia w wystarczający sposób na 
transport miejski. Dodał, że w Zarzeczu i Podlesiu brakuje szkół, przedszkoli; w sposób szczególny 
mieszkańcom doskwiera brak dobrych rozwiązań w zakresie komunikacji publicznej oraz 
wspomniał o konieczności uwzględnienia otuliny wokół planowanej drogi. 
Nadmienił, że mpzp powinno być opracowane z uwzględnieniem Wieloletniego Planu Rozwoju 
Zintegrowanego Systemu Transportowego Miasta Katowice, który kładzie nacisk na transport 
publiczny. Dodał, że Stowarzyszenie prosiło o wgląd do tego dokumentu. 
 

Pan M. Graca odniósł się także krytycznie do uchwalonego Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice II edycji.  
Zapowiedział, że Stowarzyszenie będzie wnioskować o zmiany w tym dokumencie. 
Poinformował również, że na spotkaniu RJP nr 22 Podlesie z Panią Przewodniczącą Rady Miasta 
Katowice K. Siejną, Pani Przewodnicząca na pytanie o zasadność budowy drogi, wyraziła pogląd,  
że miasto nie chce  jej budować. Poprosił o wyjaśnienie tej wypowiedzi, gdyż jak stwierdził „nie 
bardzo rozumiemy ten dwugłos”. 
Na koniec zaapelował do Państwa Radnych, by nie głosowali przeciwko mieszkańcom dzielnic 
południowych i podeszli do tej kwestii bez politycznych wskazań, działając pro publico bono. 
 

Pani Radna RJP nr 22 E. Ptaszny zwróciła uwagę, że w jej ocenie spotkania, na których są 
procedowane istotne  kwestie, odbywają się zazwyczaj w niekorzystnych terminach (wakacje, 
ferie), kiedy wielu zainteresowanych mieszkańców wyjeżdża na urlopy. 
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Pan J. Wietecha  (Stow. na rzecz zrównoważonego rozwoju dzielnic południowych Katowic) 
stwierdził, że omawiany temat drogi w  Zarzeczu i Podlesiu; jest niezwykłej wagi. Wskazał, że to 
dzielnice o szczególnych walorach, w których można stworzyć arcydzieło urbanistyczne  
i zaapelował, by nie niszczyć ich, ww. drogą, a jeśli już miała by ona powstać, to wraz z otuliną.  
Na koniec  oznajmił, że mieszkańcy potrzebują komunikacji do centrum Miasta oraz oczekują 
opracowania kompleksowego, całościowego planu dla ww. dzielnic. 
 

Pan J___ W____ (mieszkaniec Katowic) oznajmił, że jest właścicielem nieruchomości przy ul. 
Sandacza  i ślad drogi będzie ingerować w jego posesję. Złożył petycję w tej sprawie, a także 
zażalenie do SKO. Dodał, że zwróci się w tej sprawie również do WSA w Gliwicach. 
 

Pan P___ W___ (mieszkaniec Katowic) poinformował, że planowana droga ma przebiegać kilka 
metrów od jego nieruchomości przy ul. Piwonii i ingerować będzie w sąsiednie nieruchomości, na 
budowę których zostały wzięte kredyty. Wyraził dezaprobatę dla tych planów informując, że obok 
są puste pola, którymi droga mogłaby przebiegać. 
 

Pani Radna RJP nr 22 E. Ptaszny zwróciła uwagę na problem z dowożeniem dzieci i młodzieży do 
szkół. Wskazała, że w Podlesiu jest tylko jedna linia autobusowa komunikacji miejskiej.  
 

Pan Naczelnik R. Olszewski zapytał przedstawicieli Stowarzyszenia o ich propozycje rozwiązania 
problemów komunikacyjnych i jak wyobrażają sobie skomunikowanie dzielnic, bez budowy dróg. 
 

Pan M. Graca odpowiedział, że Stowarzyszenie zleciło opracowanie wariantu drogowego 
skomunikowania południa Katowic z centrum. Miasto także zleciło opracowanie planu rozwoju 
systemu transportowego miasta Katowice. Dodał, że życzyłby sobie powstania planowanego 
centrum Park&Ride na ul. Uniczowskiej, przy stacji PKP Katowice- Podlesie, której wygląd obecnie 
pozostawia wiele do życzenia.  
Jeszcze raz podkreślił, iż w jego ocenie Miasto powinno położyć nacisk na transport publiczny. 
 

Pan J. Wietecha wskazał, że w jego ocenie łatwiej jest opracować plan całościowy teraz, póki na 
łąkach w Podlesiu jest niewielu mieszkańców; niż  np. za 5 lat. Dodał, że od decyzji Radnych zależy 
przyszłość dzielnicy, która planowaną drogą, może zostać zniszczona.  
Zakomunikował, że Stowarzyszenie jest przygotowane, aby za własne środki zaangażować się  
i aktywnie uczestniczyć w opracowaniach kompleksowego mpzp dla południa Katowic. 
 

Pan M. Graca dodał, że obecnie w Podlesiu dochodzi do kuriozalnych sytuacji, gdy deweloperzy 
kupują tereny wokół cieków wodnych i je przebudowują lub przekopują.   
 

Pan Radny M. Luty w nawiązaniu do wypowiedzi Pana Gracy dot. stacji PKP Podlesie, wspomniał  
o dawnych planach rozbudowy śladu kolei, by wzorem aglomeracji warszawskiej, rozdzielić ruch 
podmiejski i dalekobieżny; co stanowiłoby silny impuls rozwojowy dla całej aglomeracji. Pan Radny 
zwrócił się z zapytaniem, czy Stowarzyszenie podejmowało działania mające na celu zablokowanie 
rozwoju linii kolejowej E 65, m.in. poprzez interwencje u ówczesnej Pani Minister E. Bieńkowskiej. 
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Pan Sz. Bratek poinformował, że istotnie podejmowano interwencje u Minister E. Bieńkowskiej,  
w porozumieniu z Panią Poseł E. Kołodziej. Dodał, że plan zakładał rozbudowę trasy od Piotrowic 
do Tychów, ponieważ nie było technicznych możliwości rozbudowy trasy na wcześniejszych 
stacjach. Sformułowano wtedy zapytanie o ekonomiczną zasadność tego projektu.  
Wg analizy PKP, inwestycja byłaby nieracjonalna ekonomicznie, ponieważ przyspieszyła by czas 
przejazdu pomiędzy Piotrowicami a Tychami jedynie o 28 sekund, nie wspominając o kosztach 
ewentualnych odszkodowań. 
 

Pan J. Wietecha uściślił, że Stowarzyszenie protestowało nie tyle przeciwko samej rozbudowie 
torów,  co przeciwko ich wyprostowaniu przez środek dzielnicy, w celu uzyskania przyspieszenia 
dla składów Pendolino. 
 

Przewodniczący Komisji Pan  M. Chmieliński przekazał głos Panu Prezydentowi W. Bojarunowi. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun odnosząc się do wypowiedzi poddającej w wątpliwość demokratyzację 
procesu planistycznego stwierdził, że przykładem udziału społeczności lokalnej w procedurach jest 
właśnie to, że Komisja pochyla się nad mpzp o innych parametrach niż przewidzianych w jego 
wersji pierwotnej. Dodał, że planiści szukali rozwiązania kompromisowego i starali się wyważyć 
rozbieżne interesy i poglądy.  
Pan Prezydent poinformował, że całościowy, kompleksowy plan zagospodarowania dla południa 
Katowic, był jednym z ważniejszych wyzwań planistycznych po 2003 roku. Nie zyskał on takiego 
wymiaru, gdyż został „poszatkowany”, na skutek licznych protestów mieszkańców.  
Dodał jednocześnie, że Miasto ma świadomość, iż obecnie procedowany plan nie rozwiązuje  
w całości problemów komunikacyjnych.  
W odniesieniu do rozwiązań drogowych nadmienił, że Miasto chce uniknąć wdrożenia procedury 
ZRID. Pan Prezydent zaznaczył, że choć nie czuje się upoważniony do interpretacji wypowiedzi 
Pani Przewodniczącej K. Siejnej, być może w takim kontekście należy przedstawić jej wypowiedź. 
 

Pan J. Wietecha zapytał, czy jest jakakolwiek szansa by powstał całościowy plan w związku z 
planowaną drogą oraz, czy Miasto planuje poprawę rozwiązań komunikacyjnych poprzez budowę 
drogi, która połączy  południe z centrum Katowic. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun oznajmił, że istnieje wola przystąpienia do całościowego planu dla 
dzielnic południowych, po zakończeniu procedowania mpzp obejmującego przebieg drogi od 
rejonu ul. Sandacza do ul. Rolniczej oraz przedsięwzięcia związanego z ochroną dolin rzecznych. 
Pan Prezydent dodał, że rozwiązania komunikacyjne dla dzielnic Miasta, zawarte w  Wieloletnim 
Planie Rozwoju Zintegrowanego Systemu Transportowego Miasta Katowice są przedmiotem 
rozważań i niewątpliwie istnieje konieczność dobrego skomunikowania południa Katowic z 
Centrum.  
Wskazał, że pierwszym krokiem w tym kierunku, będzie budowa centrów przesiadkowych, 
dodając, że na samych centrach przesiadkowych Miasto z pewnością nie poprzestanie. 
  
Pan J. Wietecha i Pan M. Graca poprosili o  uwzględnienie w przyszłych planach; drogi z południa 
do centrum Katowic. Jednocześnie w odniesieniu do śladu drogi (Sandacza/Rolnicza) zaapelowali 
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do Władz Miasta, by nie podejmować decyzji co do samej drogi, lecz uwzględnić ją w całościowym 
planie wraz z otuliną. Dodali, że nie kwestionują jej zasadności, ponieważ  komunikacja wewnątrz 
dzielnic jest konieczna. 
 

Przewodniczący Komisji Pan  M. Chmieliński wobec braku dalszych głosów, zamknął dyskusję  
w temacie dotyczącym mpzp obejmującego przebieg drogi (rejon ul. Sandacza i ul. Rolniczej). 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Projekt uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna 
w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon. 
(CIĄG  DALSZY)  
 

Pan Przewodniczący M. Chmieliński następnie zaproponował kontynuowanie procedowania 
poprzedniego punktu dot. mpzp dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w 
Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon i przekazał głos Panu 
J. Pogodzie, który przystąpił do prezentacji kolejnych uwag i przypisanych im rozstrzygnięć Pana 
Prezydenta. 
 

Komisja podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
 

59) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 10.1    (głosy: 3 „za”, 1 „wstrzym.”, 2 „przeciw”), 
60) nie uwzględnienia w części uwagi nr 10.3      (głosy: 3 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
61) nie uwzględnienia w części uwagi nr 10.4      (głosy: 3 „za”, 2 „wstrzym.”, 1 „przeciw”), 
62) nie uwzględnienia w części uwagi nr 10.6      (głosy: 4 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
63) nie uwzględnienia w części uwagi  nr 10.7     (głosy: 4 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
64) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 10.8    (głosy: 4 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
65) nie uwzględnienia w części uwagi nr 11.1      (głosy: 4 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
66) nie uwzględnienia w części uwagi nr 11.3       (głosy: 4 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
67) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 11.5     (głosy: 4 „za”, 1 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
68) nie uwzględnienia w części uwagi nr 11.6       (głosy: 5 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
69) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 11.7     (głosy: 5 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
70) nie uwzględnienia w części uwagi nr 11.9       (jednogłośnie: 8 „za”). 

 
Komisja nie wydała pozytywnej opinii dotyczącej rozstrzygnięcia Pana Prezydenta polegającego 
na: 

1) nie uwzględnieniu w całości uwagi nr 10.5      (głosy: 3 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
2) nie uwzględnienia w części uwagi nr 11.4        (głosy: 3 „za”, 1 „wstrzym.”, 3 „przeciw”). 

 

Pan Radny A. Godlewski złożył wniosek formalny o ogłoszenie przerwy i wyznaczenie nowego 
terminu posiedzenia, na którym będzie kontynuowane procedowanie projektów przewidzianych  
w porządku obrad. 
 

Pan Przewodniczący M. Chmieliński  zgodnie z wnioskiem Pana Radnego przyjętym w głosowaniu: 
4 głosy „za”, 3 głosy „przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący”, ogłosił przerwę w posiedzeniu.  
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W czasie przerwy Radni dyskutowali nad terminem dodatkowego posiedzenia Komisji. 
 

Pan Radny D. Stępień złożył wniosek formalny, aby ogłoszona przerwa trwała 5 minut i po niej od 
razu kontynuować procedowanie. Wniosek został przyjęty w głosowaniu: 4 głosy „za”, 3 głosy 
„przeciw”, 1 głos  „wstrzymujący”. 
 

Po przerwie Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński ze względu na brak quorum (nieobecni 
Radni: Krystyna Panek, Arkadiusz Godlewski, Aleksander Uszok) zakończył posiedzenie Komisji  
i wyznaczył termin dodatkowego posiedzenia na dzień następny t.j. 20 lipca, na godz. 16.00.   
 
 
 

  Przewodniczący 
             Komisji Rozwoju Miasta 

 

             Marek  Chmieliński 
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Piotr Sawicki 


