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BRM.0012.8.8.2016.PS 
 

Protokół nr 19 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 

Data posiedzenia: 20.07.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad  Komisji:  16:00. 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  20:00. 
 

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

W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 9 radnych (na 11 ogółem). 
Radni nieobecni:  

1. Borys Pronobis, 
2. Bożena Rojewska. 

 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Wiceprezydent m. Katowice- Waldemar Bojarun, 
2. Radny Rady Miasta Katowice- Józef Zawadzki, 
3. Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego- Roman Olszewski, 
4. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Jerzy Pogoda,  
5. Przedstawiciel Wydziału Planowania Przestrzennego- Agnieszka Czapelka,  
6. Biuro Rozwoju Miasta sp. z o.o.-Magdalena Pilch, 
7. NSZZ „Solidarność” Baildon - Andrzej Karol. 
 
Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński powitał członków Komisji oraz gości. Następnie 
przekazał głos Panu Prezydentowi W. Bojarunowi. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun na wstępie podziękował z udział we wczorajszym posiedzeniu Komisji 
Rozwoju Miasta. Wskazał na dużą ilość uwag do planów, które muszą być poddane procedurze 
głosowania. Dodał, że wymogi formalne  muszą zostać zachowane, jednak będą czynione starania, 
aby podczas sesji spróbować znaleźć łatwiejszą formułę głosowań. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński zapoznał zebranych z planowanym porządkiem 
obrad. Komisja Rozwoju Miasta przyjęła jednogłośnie (9 głosów „za”) przedstawiony porządek: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 

1. 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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2. 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. 

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 ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej. 

3. Korespondencja i komunikaty. 
4. Wolne wnioski. 
5. Zakończenie posiedzenia. 

 
 
Punkt 2. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

1. 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. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński udzielił głosu Panu Radnemu M. Lutemu, który 
zapytał, czy możliwa jest sytuacja w której przedsiębiorca działający na terenie dawnej Huty 
Baildon, zamyka fabrykę i sprzedaje grunt na inne cele. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski oznajmił, że przedsiębiorca może „splajtować”, lecz nie zmienia to 
przeznaczenia gruntu.  
 

Pan J. Pogoda dodał, że projekt planu nie obejmuje obszaru dawnej Huty Baildon, ale nie 
powoduje to braku ważności planów obecnie obowiązujących. 
 

Pan Radny J. Zawadzki zapytał, czy na omawianym obszarze będą powstawać supermarkety. 
Wyraził pogląd, że dla mieszkańców istotniejsze byłoby stworzenie zakładu przemysłowego, gdzie 
znaleźliby zatrudnienie, niż budowa kolejnych galerii handlowych. 
 

Pan Prezydent W. Bojarun poinformował, że zapisy mpzp umożliwiają ewentualną budowę 
marketów w niektórych częściach obszaru Załęża. Dodał, że jest to jedynie założenie planistyczne,  
a nie decyzja o budowie. O tym, czy powstanie supermarket i czy się utrzyma, zadecyduje rynek 
kształtowany przez potrzeby mieszkańców.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński przegłosował wyrażenie zgody  (jednogłośnie 9  „za”) 
na udzielanie głosu w trakcie procedowania, Panu Andrzejowi Karolowi (NSZZ „Solidarność” 
Baildon) oraz przekazał głos Panu J. Pogodzie, który przystąpił do prezentacji kolejnych 
nieuwzględnionych uwag i przypisanych im rozstrzygnięć Pana Prezydenta. 
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UWAGI  ZGŁOSZONE W TRAKCIE WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W 
DNIACH 15.11.2013 r.- 9.12.2013 r. (ciąg dalszy) 
 

Komisja podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
 

1) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 12.1       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
2) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 12.2       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
3) nie uwzględnienia w części uwagi nr   12.3       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
4) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 12.4       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
5) nie uwzględnienia w części uwagi nr   12.5       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
6) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 12.6       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
7) nie uwzględnienia w części uwagi nr   12.7       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
8) nie uwzględnienia w części uwagi nr 13            (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
9) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 15.1       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
10) nie uwzględnienia w części uwagi nr   15.3       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
11) nie uwzględnienia w części uwagi nr   15.4       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
12) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 15.5       (głosy: 6 „za”, 2 „wstrzym.”, 1 „przeciw”), 
13) nie uwzględnienia w części uwagi nr   15.6       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
14) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 15.7       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
15) nie uwzględnienia w części uwagi nr  16            (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”). 

 
 
UWAGI  ZGŁOSZONE W TRAKCIE DRUGIEGO WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU W DNIACH 4.03.2016 r.- 24.03.2016 r. 
 

Komisja podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
 

1) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 1.1       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
2) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 2.1       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
3) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 2.2       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 

 

4) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 2.3       (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 4 „przeciw”), 
 

Pan A. Karol wskazał, że uwaga nr 2.3 dotyczy wniosku o wytyczenie połączenia terenu, na którym 
ustalono lokalizację obiektu wielofunkcyjnego kulturalno-sportowego, z ul. Marcina. 
 

5) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 3.1       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
6) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 4.1       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
7) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 5.1       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
8) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 5.2       (głosy: 5 „za”, 1 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
9) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.1       (głosy: 5 „za”, 1 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
10) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.2     (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
11) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6.3     (głosy: 5 „za”, 1 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
12) nie uwzględnienia w części uwagi nr 7.1       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
13) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 7.2     (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
14) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 7.3     (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
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15) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 8.2       (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
16) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9.1       (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
17) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 10         (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
18) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 11.1     (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
19) nie uwzględnienia w części uwagi nr   11.2     (głosy: 6 „za”, 2 „wstrzym.”, 1 „przeciw”), 
20) nie uwzględnienia w całości uwagi nr  11.3     (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
21) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 11.4      (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
22) nie uwzględnienia w części uwagi nr 11.5       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
23) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 11.6     (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
24) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 12.1     (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 4 „przeciw”), 
25) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 13.1     (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
26) nie uwzględnienia w części uwagi nr 13.2       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
27) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 13.4     (głosy: 7 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
28) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 13.5     (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
29) nie uwzględnienia w części  uwagi nr 14.2      (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
30) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 14.3      (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
31) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 14.4      (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
32) nie uwzględnienia w części uwagi nr 14.5       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
33) nie uwzględnienia w części uwagi nr 14.6       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
34) nie uwzględnienia w części  uwagi nr 14.7      (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
35) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 14.8      (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
36) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 14.9      (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
37) nie uwzględnienia w części uwagi nr 14.10     (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
38) rozstrzygnięcia uwagi nr 15  w ten sam sposób jak uwagę w ust.14 niniejszego paragrafu   

(głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
39) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 16         (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 

 

40) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 17.1      (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 4 „przeciw”), 
 

Pan A. Karol nadmienił, że uwaga nr 17.1 RJP nr 10 Dąb, wiąże się z problemami dotyczącymi 
braku miejsc parkingowych i postojowych dla mieszkańców dzielnicy, ze względu na zagęszczenie 
pojazdów będących własnością pracowników firm, mających siedzibę w biurowcach obok Kościoła 
w Dębie. 
 

Pan Radny M. Luty wskazał, że jest to poważny problem. W opinii Pana Radnego, należałoby 
postawić  znaki, zakazujące parkowania osobom nie będącym mieszkańcami danej ulicy. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski poinformował, że ten pomysł na Os. Tysiąclecia się nie sprawdził. 
Dodał, że rozwiązaniem na przyszłość będzie wyburzanie zdewastowanych budynków  i stawianie 
garaży piętrowych. Inną kwestią jest to, że zazwyczaj każdy mieszkaniec chce mieć swój pojazd jak 
najbliżej miejsca zamieszkania.  
 

Pan Radny M. Luty nadmienił, że trzeba szukać nowych rozwiązań. Dodał, że może należałoby 
wprowadzić kartę mieszkańca, która pozwoliłaby ograniczyć ten problem. 
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Pan Radny A. Godlewski stwierdził, że rozwój miasta nie polega na możliwości wjazdu prywatnym 
samochodem w dowolny punkt miasta. W opinii Pana Radnego, rozwiązaniem problemu jest 
postawienie na sprawną komunikację publiczną. Podał przykład miasta Helsinki, których Władze  
zaplanowały, że do  roku 2030 nie będzie prywatnych samochodów na ulicach, a jedynie transport 
publiczny, ruch pieszy i  rowerowy. 
 

Przewodniczący Komisji  Pan M. Chmieliński podziękował za głosy w dyskusji i przekazał głos Panu 
J. Pogodzie, w celu dalszej prezentacji uwag i  przypisanych im rozstrzygnięć Pana Prezydenta.  
 

41) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 17.2       (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
42) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 18.1       (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
43) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 18.2       (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
44) nie uwzględnienia w części uwagi nr 19            (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
45) nie uwzględnienia w części uwagi nr 20            (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
46) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 21.1       (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
47) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 21.2       (głosy: 5 „za”, 4 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
48) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 21.3       (głosy: 5 „za”, 1 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
49) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 24          (głosy: 5 „za”, 1 „wstrzym.”, 3 „przeciw”). 

 

Pan J. Pogoda poinformował Radnych, że w uzgodnieniu z Wydziałem Prawnym, będą czynione 
starania, by przed sesją Rady Miasta, niektóre uwagi o jednorodnym charakterze pogrupować, aby 
sama procedura głosowania przebiegała szybciej. 
 

Przewodniczący Komisji  Pan M. Chmieliński nadmienił, że na sesji zostanie przedstawione 
stanowisko Komisji w formie, jaka zostanie wypracowana, a następnie poddał pod głosowanie 
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. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem 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 głosowaniu: 5 głosów „za”, 1 głos „wstrzymujący”, 3 głosy „przeciw”, 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.  
 
 
2. 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. 

 
Pan Roman Olszewski Naczelnik Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego 
przedstawił erratę do projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, 
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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 projekcie uchwały 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, w nagłówku sprostowanie oczywistej omyłki: słowo 
„Prezydenta” zastąpić słowem „Rady”. 
 

Następnie Pan Naczelnik R. Olszewski wspomniał, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia 
planu dzielnic południowych, została podjęta w 2011 roku. W 2013 roku, ze względu na 
intensywną zabudowę  cieków w dzielnicach południowych i obawy, że zabudowywane będą także 
ślady dróg, zdecydowano oddzielnie prowadzić procedury dot. dróg. 
 

Pan Radny M. Luty zapytał, czy intensywna, niekontrolowana zabudowa wokół cieków, została  
w jakiś sposób zablokowana. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski odpowiedział, że Wydział Planowania Przestrzennego wyznaczał 
obszary wokół cieków, objęte ochroną. Po wpłynięciu stosownego wniosku do Wydziału 
Budownictwa, kierowano zapytanie do Wydziału Planowania Przestrzennego dotyczące stanu prac 
nad planem i następnie w niektórych przypadkach zawieszano postępowanie na okres 9 miesięcy. 
 

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

Pan J. Pogoda poinformował, że celem sporządzenia planu było umożliwienie realizacji inwestycji 
celu publicznego, związanej z poprawą standardów życia w zakresie obsługi komunikacyjnej. 
Dodał, że inwestycja ta ma stanowić element rozwoju podstawowego układu drogowo-ulicznego, 
niezbędny dla zapewnienia właściwego poziomu ruchu wewnętrznego.  
Ślad drogi, wytyczony na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz studium transportowego, przebiega głównie przez tereny niezabudowane  
i  ma pełnić rolę „łącznika wewnętrznego”. Plan był wykładany do publicznego wglądu dwukrotnie. 
  
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za przedstawienie informacji  i otworzył 
dyskusję. 
 

Pan Radny A. Uszok wskazał na konieczność zachowania standardów w zakresie nazewnictwa 
(zamienić określenie ścieżka rowerowa na: droga rowerowa lub pasy dla rowerów), które określają 
ich wytyczne dot. parametrów. 
 

Pan J. Pogoda oznajmił, że mpzp stanowi jedynie wytyczną dla prowadzonej inwestycji. Kwestia 
którą poruszył Pan Radny A. Uszok, będzie uwzględniana na etapie projektowania wykonawczego. 
 

Pan Radny W. Witkowicz nawiązując do dyskusji na posiedzeniu w dniu poprzednim (19 lipca), 
poruszył kwestię ewentualnego naruszenia działek zabudowanych, przez ślad drogi. Zapytał  
o możliwości korekty śladu. 
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Pan J. Pogoda oznajmił, że przebieg drogi wynika ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz studium transportowego. Nadmienił, że gdy ustalano 
przebieg drogi, w jej śladzie był jedynie obiekt gospodarczy (w ruinie), bez ustalonego stanu 
prawnego. Późniejsze prace budowlane, były prowadzone bez podstawy prawnej. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski nadmienił, że legalizacja jest podstawą do ewentualnego 
odszkodowania dla właścicieli. Koszt legalizacji w tym wypadku, prawdopodobnie przekroczyłby 
wartość budynku. 
 

Pan J. Pogoda wskazał, że termin odszkodowanie ma różny zakres znaczeniowy, inny w kontekście 
planistycznym, inny w ujęciu kodeksu cywilnego i w ustawie o gospodarce nieruchomościami.  
Dodał, że odszkodowanie w kontekście planistycznym przysługuje, jeśli nastąpi zmniejszenie 
wartości nieruchomości lub jeśli plan ogranicza możliwości korzystania z nieruchomości.  
W ujęciu KC, odszkodowanie przysługuje w zakresie poniesionej szkody,  a szkoda poniesiona 
może być tylko za to, co jest legalne. 
 

Pan Radny W. Witkowicz mając na uwadze inne nieruchomości zapytał, na ile możliwe jest 
odejście od wskazań studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, ze 
względu na interes społeczny.  
 

Pan J. Pogoda poinformował, że szlak planowanej drogi nie narusza innych parceli. Dodał, że nie 
ma możliwości by procentowo ocenić zgodność planu ze studium u. z. p.  Kwestie dot. przebiegu 
drogi były dokładnie analizowane i przyjęcie innego wariantu spowodowało by: pogorszenie 
warunków technicznych dot. budowy drogi i naruszenie większej ilości działek. 
Dodał, że brak jest innego, dogodniejszego rozwiązania komunikacyjnego i zbilansowanie interesu 
publicznego i prywatnego wydaje się najkorzystniejsze w tym kształcie. 
 

Pani Radna K. Panek zapytała o sposób rozwiązania sytuacji osób, które zaciągnęły kredyty na 
budowę i teraz ich własność ma być wyburzana. 
 

Pan Naczelnik R. Olszewski wskazał, że takie osoby otrzymają stosowne odszkodowania, zgodnie  
z zapisami art.36  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 

Pan J. Pogoda dodał, że jeśli chodzi o omawiany szlak drogi, przewidywane są dwa wyburzenia. 
Budynek mieszkalny (niezamieszkały) i kiosk drewniany „w ruinie”. 
 

Przewodniczący Komisji  Pan M. Chmieliński podziękował za głosy w dyskusji i przekazał głos 
Panu J. Pogodzie, w celu prezentacji nieuwzględnionych uwag i  przypisanych im rozstrzygnięć 
Pana Prezydenta.  
 
UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU W 
DNIACH 19.12.2013 r. – 23.01.2014 r.: 
 

Komisja podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
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1) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 1       (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
2) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 2       (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
3) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 3       (głosy: 6 „za”,  2 „wstrzym.”, 1 „przeciw”), 
4) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 4       (głosy: 6 „za”,  0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
5) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 5       (jednogłośnie: 9 „za”), 
6) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6       (głosy: 6 „za”,  0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
7) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 7       (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
8) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 8       (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
9) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 9       (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
10) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 10     (głosy: 6 „za”,  0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
11) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 11     (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
12) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 12     (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
13) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 13     (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
14) nie uwzględnienia w całości uwag nr 14,15,16 (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
15) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 17      (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
16) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 18      (głosy: 6 „za”,  3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
17) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 19       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
18) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 20       (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
19) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 21       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
20) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 22       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
21) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 23       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
22) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 24       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
23) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 25       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
24) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 26       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
25) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 27       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
26) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 28       (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
27) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 29,30  (głosy: 7 „za”, 0 „wstrzym.”, 2 „przeciw”), 
28) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 31       (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
29) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 32       (głosy: 5 „za”, 2 „wstrzym.”, 1 „przeciw”), 
30) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 33       (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
31) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 34       (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
32) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 35       (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
33) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 36       (głosy: 5 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
34) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 37       (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
35) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 38       (głosy: 5 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
36) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 39       (głosy: 5 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
37) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 40       (głosy: 5 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”). 

 
 
UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE DRUGIEGO WYŁOŻENIA PROJEKTU PLANU DO PUBLICZNEGO 
WGLĄDU W DNIACH 12.11.2015 r. – 10.12.2015 r.: 
 

Komisja podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
 

1) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 1               (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
2) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 3               (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
3) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 4,5,6,8,9   (głosy:6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
4) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 7, 19         (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
5) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 10             (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 



projekt  
 

Strona | 9  
 

6) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 11             (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
7) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 12             (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
8) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 13             (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
9) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 14             (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
10) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 15             (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
11) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 16             (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
12) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 17              (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
13) nie uwzględnienia w części uwagi nr 18               (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
14) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 20             (głosy: 6 „za”, 2 „wstrzym.”, 1 „przeciw”), 
15) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 21             (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
16) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 22             (głosy: 6 „za”, 1 „wstrzym.”, 2 „przeciw”), 
17) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 23             (głosy: 6 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
18) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 27             (głosy: 6 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”). 

 

Przewodniczący Komisji  Pan M. Chmieliński poddał pod głosowanie 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. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem 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, w głosowaniu:  
6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 3 głosy „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały.  
 
 
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 ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił przedstawiciela Wydziału Budownictwa  
i Planowania Przestrzennego- Pana J. Pogodę  o zabranie głosu. 
 

Pan J. Pogoda przedstawił rozwiązania ww. projektu. Poinformował, że przebieg śladu drogi  
(ul. Kościuszki do ul. Armii Krajowej), wynika z tych samych przesłanek (wskazanie w studiach: 
planistycznym i transportowym), jak w przypadku drogi w rejonie ulic  Sandacza i Rolniczej. 
Następnie przystąpił do prezentacji nieuwzględnionych uwag i przypisanych im rozstrzygnięć Pana 
Prezydenta. 
 

Komisja podtrzymała rozstrzygnięcia Pana Prezydenta odnośnie: 
1) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 1                 (głosy: 6 „za”, 1 „wstrzym.”, 1 „przeciw”), 
2) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 2                 (głosy: 6 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
3) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 3                 (głosy: 6 „za”, 2 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
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4) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 4                 (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
5) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 5                 (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
6) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 6                 (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
7) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 7                 (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
8) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 8                 (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
9) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 10,11,12   (głosy: 6 „za”, 0 „wstrzym.”, 3 „przeciw”), 
10) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 13               (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
11) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 14               (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
12) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 17,18         (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”), 
13) nie uwzględnienia w całości uwagi nr 21               (głosy: 6 „za”, 3 „wstrzym.”, 0 „przeciw”). 

 

Przewodniczący Komisji  Pan M. Chmieliński poddał pod głosowanie 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. 
 

Komisja Rozwoju Miasta po zapoznaniu się z projektem 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, w głosowaniu:  
6 głosów „za”, 0 głosów „wstrzymujących”, 3 głosy „przeciw”, pozytywnie zaopiniowała 
przedłożony projekt uchwały.  
 

Punkt 3. 
Korespondencja i komunikaty. 
BRAK 
 
 

Punkt 4. 
Wolne wnioski. 
BRAK 
 
 

Punkt 5. 
Zakończenie posiedzenia 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku obrad, podziękował 
gościom oraz członkom Komisji za udział i zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
 
 
 
 

  Przewodniczący 
             Komisji Rozwoju Miasta 

 

             Marek  Chmieliński 
 
 

protokołował  
Piotr Sawicki 


