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BRM.0012.8.3.2016.PS 
 

 
Protokół nr 14 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 

Data posiedzenia: 29.03.2016 r. 
Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 
Godzina rozpoczęcia obrad Komisji:   13:00. 
Godzina zakończenia obrad Komisji:  14:15. 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński. 
 

Biuro Rady Miasta: Piotr Sawicki. 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (na 11 ogółem). 
 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

1. Pełnomocnik Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” - Biuro 
Projektu Przebudowy Centrum Katowic-Krzysztof Rogala, 

2. Naczelnik Wydziału Inwestycji –Adam Kochański, 
3. Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta-Katarzyna Staś,  
4. Przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowe Katowice-Tomasz Pelc,  
5. Przedstawiciel mediów-Justyna Przybytek, 
6. Przedstawiciel mediów-Grzegorz Żądło. 
 

Punkt 1. 
Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński powitał gości oraz członków Komisji po 
czym zapoznał zebranych z planowanym porządkiem obrad.  
Na wniosek Pana Radnego Aleksandra Uszoka (Prezesa Stowarzyszenia Rowerowe 
Katowice) Pan Przewodniczący zaproponował zmianę w porządku obrad, przez dodanie 
punktu 2a, w którym przedstawiciel Stowarzyszenia Rowerowe Katowice przedstawi 
prezentację koncepcji zaadoptowania terenów po dawnej kolei piaskowej, w celu 
stworzenia tras  rowerowych. 
Następnie poprosił o zabranie głosu Pana Radnego A. Uszoka, który w skrócie 
przedstawił zgromadzonym ww. projekt. 
 

Porządek przedstawiony przez Pana Przewodniczącego Komisji M. Chmielińskiego, 
został jednogłośnie (9 głosów „za”) przyjęty przez Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.  
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.  
2a.Prezentacja koncepcji zaadoptowania terenów po dawnej kolei piaskowej, w celu 

stworzenia tras   rowerowych (Stowarzyszenie Rowerowe Katowice). 
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat przebudowy śródmieścia Katowic-strefa 

Rondo-Rynek (ewentualna prezentacja-wyjście na Rynek). 
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4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
5. Korespondencja i komunikaty: 

1. Informacja Prezydenta Miasta z dnia 3.03.2016 r., dotycząca wniosku Komisji 
Rozwoju Miasta w sprawie stworzenia w ramach MPGK Sp. z o.o. zespołu do 
likwidacji dzikich wysypisk oraz miejsc stale zaśmiecanych na terenie miasta 
Katowice. 

2. Informacja Prezydenta Miasta z dnia 11.03.2016 r. dotycząca dyskusji publicznej 
nad projektem MPZP-obszar w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej, 
Mikołowskiej. 

6. Wolne wnioski.  
7. Zakończenie posiedzenia.  

 
 
 

Punkt 2. 
Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 
Radni członkowie Komisji Rozwoju Miasta przyjęli jednogłośnie (10 głosów „za”) 
protokół nr 13- BRM.0012.8.2.2016.PS  z posiedzenia Komisji w dniu  9.02.2016 r. 
 
 
 

Punkt 2a.   
Prezentacja koncepcji zaadoptowania terenów po dawnej kolei piaskowej,  
w celu stworzenia tras  rowerowych (Stowarzyszenie Rowerowe Katowice). 
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński ponownie poprosił o zabranie głosu Pana 
Radnego A. Uszoka, który na zaprezentował krótki film przybliżający ww. ideę.  
Następnie poprosił Komisję o wyrażenie zgody na udzielenie głosu Przedstawicielowi 
Stowarzyszenia Rowerowe Katowice, Panu Tomaszowi  Pelcowi. 
 

Pan T. Pelc przedstawił prezentację video, omawiając jednocześnie główne założenia 
koncepcji stworzenia tras rowerowych.  
Wykorzystanie infrastruktury poprzemysłowej (mosty, nasypy, wąwozy) w ww. celach nie 
jest pomysłem nowym. Podobne rozwiązania funkcjonują np. w Niemczech.  
Docelowo mogłaby powstać sieć velostrad, która łączyłaby miasta aglomeracji śląskiej. 
Byłaby ona wykorzystywana również przez rolkarzy, czy osoby  uprawiające nordic 
walking.  
Model testowy trasy miałby obejmować wiadukt nad autostradą A4, dalej okolice ulic: 
Bocheńskiego, Kolońskiej, Obroki; os. Witosa i dalej, aż do Chorzowa Batorego. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za przedstawione informacje 
i otworzył dyskusję. 
 

Pan Radny Michał Luty podniósł kwestię zapobieżenia ewentualnej rozbiórce wiaduktu 
nad autostradą A4, która rzekomo jest rozważana przez Główną Dyrekcję Krajowych Dróg 
i Autostrad. 



PROJEKT 
 

Strona | 3  
 

 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński zauważył, że teren musiałoby przejąć 
Miasto. 
 

Pan T. Pelc nadmienił, że wg jego informacji, Miasto dostało propozycję przejęcia tych 
gruntów wraz z wiaduktem nad autostradą A4.   
Dodał jednocześnie, iż Śląski Oficer Rowerowy uzyskał środki finansowe na 
przeprowadzenie audytu dotyczącego wytyczenia tras kolejowych, które można by 
wykorzystać.  
 

Pan Radny M. Luty zapytał, czy były przeprowadzone podobne prezentacje w innych 
potencjalnie zainteresowanych miastach. 
 

Pan T. Pelc poinformował, że Katowice są pierwsze jako stolica aglomeracji, natomiast 
temat jest znany również w innych miastach.  
Nadmienił, że wstępne rozmowy są prowadzone w Chorzowie, gdyż część terenu miasta 
Chorzowa, wchodzi w skład I modelowego etapu trasy, o którym była mowa wcześniej. 
 

Pan Radny Arkadiusz Godlewski na wstępie podziękował za prezentację i zainicjowanie 
dyskusji na temat dróg rowerowych jako istotnego elementu sieci transportowej w 
aglomeracji. Następnie zapytał, czy jest opracowana koncepcja dróg rowerowych na 
poziomie województwa. 
 

Pan T. Pelc poinformował, że jest takie opracowanie. Zawiera ono jednak łącznie drogi 
rowerowe o charakterze transportowym jak i turystyczno-rekreacyjnym. 
 

Pan Radny A. Uszok zaproponował złożenie wniosku do Prezydenta Miasta Katowice w 
brzmieniu jak poniżej: 
 

„Komisja Rozwoju Miasta zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą  
o udzielenie informacji w sprawie oferty CTL Maczki-Bór S.A. dotyczącej przejęcia 
przez miasto Katowice terenów po dawnej kolei piaskowej.  
Komisja Rozwoju Miasta prosi ponadto o ewentualne informacje dotyczące adaptacji 
ww. terenów na potrzeby stworzenia tras rowerowych”. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie: 11 głosów „za”. 
 

Pan Radny Borys Pronobis poparł omawianą inicjatywę, lecz wyraził obawę, czy nie jest 
za późno na jej realizację, gdyż uzyskał informację o rzekomej (lub planowanej) sprzedaży 
ww. terenów przez CTL Maczki Bór S.A.  
 

Pan Radny A. Uszok stwierdził, że w tej sytuacji przegłosowany wcześniej wniosek do 
Prezydenta Miasta Katowice,  tym bardziej wydaje się uzasadniony. 
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Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  poinformował, że omawiany temat będzie 
przedmiotem dalszego zainteresowania Komisji Rozwoju Miasta i wobec braku innych 
pytań i  uwag, zamknął dyskusję. 
 
 
Punkt 3. 
Informacja Prezydenta Miasta Katowice na temat przebudowy Śródmieścia 
Katowic-strefa Rondo-Rynek (ewentualna prezentacja-wyjście na Rynek). 
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński poprosił o zabranie głosu Pełnomocnika 
Prezydenta ds. Projektu Przebudowy Strefy „Rondo-Rynek” - Biuro Projektu 
Przebudowy Centrum Katowic, Pana Krzysztofa Rogalę. 
 

Pan Pełnomocnik K. Rogala poinformował zebranych, że I etap przebudowy Śródmieścia 
Katowice strefa Rondo-Rynek zakończył się w lipcu 2013 roku. II etap został formalnie 
zakończony 23 grudnia 2015 r.  
Dodał, że obecnie trwają prace dot. uruchomienia fontanny tzw. „Sztucznej Rawy”.  
Na bieżąco będą usuwane drobne usterki np. poczerniałe drewno na ławkach.  
 

Dwie odrębne inwestycje to: 
• Budowa tzw. budynku C4, usytuowanego pomiędzy budynkiem Banku Śląskiego,  

a przystankami tramwajowymi. Przeznaczenie ww. inwestycji to przede wszystkim 
gastronomia. Przewidywany termin zakończenia prac: 30 czerwca 2016 r., 

• rozbudowa dachów przy wiatach tramwajowych. 
 

Ponadto zaplanowano przebudowę ulicy Mickiewicza. Pan Pełnomocnik zasygnalizował 
konieczność przebudowy przystanków autobusowych i poszerzenie chodnika w rejonie 
targowiska oraz prace związane z kanalizacją teletechniczną. 
 

Kolejne planowane prace to: 
• uporządkowanie przestrzeni w rejonie Al. Korfantego nr: 4 ,6, 8. Zaplanowano  

przekształcenie tego pasażu w wewnętrzne podwórko wyłączone z ruchu oraz 
uporządkowanie parkingu, 

• umożliwienie dojazdu do budynku Miejskiego Przedszkola nr 45 i DH „Junior”. 
Obecnie dojazd odbywa się przez teren prywatny, dookoła parkingu nieczynnego 
hotelu „Silesia”. Ta sprawa wymaga uporządkowania. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  podziękował za przedstawione informacje 
i otworzył dyskusję. 
 

Pan Radny M. Luty poruszył kwestię chodnika na ul. Mickiewicza i zapytał jak daleko 
sięga własność miasta. 
 

https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2016-03-24_2.PDF
https://www.katowice.eu/radamiasta/Shared Documents/KOMISJA ROZWOJU MIASTA/Skan z_2016-03-24_2.PDF
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Pan Pełnomocnik K. Rogala poinformował, że to około 1,5 do 2 metrów od osi jezdni. 
Możliwe jest poszerzenie chodnika poprzez procedurę ZRID, do 6 - 8 metrów. 
  

Pani Radna Bożena Rojewska w kontekście targowiska przy ul. Mickiewicza, zapytała  
o możliwości poprawy wizerunku tej części miasta. 
 

Pan Pełnomocnik K. Rogala poinformował, że konieczne było by uchwalenie MPZP dla 
tego obszaru. 
  

Pan Radny Damian Stępień na początek odniósł się z uznaniem do korzystnych zmian 
jakie dokonały się na katowickim rynku na przestrzeni ostatnich lat.  
Następnie zapytał o możliwość likwidacji zakazu skrętu w lewo, w rejonie ul. Skargi  
i Mickiewicza między budynkiem PZU, a DH „Ślązak”. 
W związku z trwającą nową inwestycją na Rynku (Budynek C4) zapytał o jej wizualizację, 
a także o dalsze losy lodowiska na Rynku.   
Zasygnalizował również problem z parkowaniem w rejonie  Rynku,  z jakim zetknął się  
w trakcie kiermaszu bożonarodzeniowego. 
Na koniec zapytał o możliwość wolnego przejścia przez jezdnię na ul. 3 Maja (czy  
ul. 3 Maja ma status deptaku). 
 

Pan Radny M. Luty zapytał, czy w Budynku C4 będzie toaleta. 
 

Naczelnik Wydziału Inwestycji Pan Adam Kochański potwierdził fakt ogłoszenia 
przetargu na dobudowanie zadaszeń na wiatach tramwajowych. Poinformował także,  
iż przewidziano toaletę publiczną w jednej z części Budynku C4. 
 

Pan Pełnomocnik K. Rogala dodał, że istnieje koncepcja, by umożliwić swobodny 
przejazd, przez łącznik między ul. Skargi i ul. Mickiewicza. 
 

Pan Radny A. Godlewski zapytał na jakim etapie opracowywania, jest dokumentacja 
projektowa dotycząca ul. Mickiewicza. Dodał, że po przebudowie Al. Korfantego,  
ul. Mickiewicza zmieniła swój charakter i już nie jest ważną magistralą transportową.  
W ocenie Pana Radnego zasadne byłoby zawężenie ulicy, aby w ten sposób uzyskać 
przestrzeń na poszerzenie chodników, wprowadzenie zieleni miejskiej i w ograniczonym 
zakresie miejsca parkingowe. 
Kolejne pytanie Pana Radnego dotyczyło ceny za metr pawilonu na rynku. 
 

Pan Pełnomocnik K. Rogala oznajmił, że nie ma zatwierdzonej dokumentacji dot.  
ul. Mickiewicza. Decyzje o jej kształcie musi podjąć Pan Prezydent.  
Pan Pełnomocnik zwrócił uwagę, że funkcjonują tam ważne linie autobusowe (linia do 
Gliwic oraz linie wewnątrzmiejskie), w związku z powyższym muszą być dwa pasy ruchu, 
w kierunku na zachód. Nadmienił, że dopóki nie powstanie nowy dworzec autobusowy,  nie 
ma możliwości zamiany ul. Mickiewicza w deptak czy quasi deptak.  
Status ulicy wyznacza na chwilę obecną komunikacja publiczna. 
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Dodał, iż w przypadku, gdy na przeciążonej ul. Skargi zdarzy się wypadek, łącznik ulic 
Skargi/Mickiewicza jest jedynym „bypassem” przez który można „puścić” autobusy lub 
inne pojazdy. Ograniczenie ruchu na ul. Mickiewicza utrudniło by tą możliwość. 
 

Pan Radny A. Godlewski odnosząc się do wypowiedzi Pana Pełnomocnika zauważył,  
że zmienia się charakter miasta, powstaną m.in. węzły przesiadkowe; w jego ocenie 
należałoby się zastanowić jak odzyskać przestrzeń miejską dla mieszkańców i przemieścić 
funkcjonujące obecnie przystanki. 
 

Pan Pełnomocnik K. Rogala oznajmił, że o radykalnych zmianach w funkcjonowaniu 
komunikacji publicznej na ul. Mickiewicza można pomyśleć po uruchomieniu  dworca 
autobusowego przy ul. Sądowej. 
 

Pan Radny B. Pronobis zapytał czy właściciele nieruchomości będą partycypowali  
w kosztach uporządkowania przestrzeni pasażu przy al. Korfantego.  
Zapytał ponadto, czy w budynku C4,  który planowo ma być ukończony w czerwcu 2016 r. 
będzie czynna gastronomia w okresie wakacyjnym 2016. 
 

Pan Pełnomocnik K. Rogala poinformował, że teren jest własnością miasta. Właściciele 
nieruchomości stoją na stanowisku, iż to miasto powinno wyłożyć środki finansowe.  
Dodał, że miasto jest skłonne wyłożyć te pieniądze i zaprowadzić tam pewien porządek. 
 

Pan Naczelnik A. Kochański nawiązując do pytania Pana Radnego B. Pronobisa 
oznajmił, że termin czerwcowy nie zostanie utrzymany ze względu na zmianę funkcji w 
części obiektu, na toaletę publiczną. Dodał, że „nie może zafunkcjonować obiekt częściowo 
czynny, a częściowo będący placem budowy”. Ponadto stwierdził, że samo zakończenie 
robót, a kwestia wynajęcia, zasiedlenia i wyposażenia, to dwie odrębne sprawy.  
Nawiązując do pytania Pana Radnego A. Godlewskiego dot. ceny za metr  pawilonu na 
rynku, Pan Naczelnik  zobowiązał się udzielić informacji w terminie późniejszym.  
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński  wobec braku innych pytań i  uwag, 
zamknął dyskusję. 
 
 
Punkt 4. 
Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził brak projektów uchwał Rady 
Miasta. 
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Punkt 5. 
Korespondencja i komunikaty: 

 
1. Informacja Prezydenta Miasta z dnia 3.03.2016 r., dotycząca wniosku Komisji 

Rozwoju Miasta w sprawie stworzenia w ramach MPGK Sp. z o.o. zespołu do 
likwidacji dzikich wysypisk oraz miejsc stale zaśmiecanych na terenie miasta 
Katowice-dw. Komisji.  

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński udzielił głosu Panu Radnemu  
B. Pronobisowi, który nawiązując do informacji, iż Umowa z MPGK Sp. z o.o.  
w Katowicach nie obejmuje likwidacji dzikich wysypisk znajdujących się na terenach 
Miasta, ponowił pomysł stworzenia tzw. lotnego patrolu do ich likwidacji; w porozumieniu 
z PKP i Lasami Państwowymi. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński oraz Pan Radny M. Luty zwrócili uwagę, 
że funkcjonują właściwe służby powołane do wyegzekwowania od  prywatnych właścicieli 
obowiązku sprzątania na swoim terenie. Ewentualne dalsze działania musiałyby być 
poprzedzone zmianami w obowiązującym prawie. 
 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński podziękował za wniesione uwagi i 
zamknął dyskusję zaznaczając, że temat być może wróci na posiedzenia Komisji 
Infrastruktury i Środowiska. 
 

2. Informacja Prezydenta Miasta z dnia 11.03.2016 r. dotycząca dyskusji publicznej 
nad projektem MPZP -obszar w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej, 
Mikołowskiej -dw. Komisji. 

 
Punkt 6. 
Wolne wnioski. 
 
Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński udzielił głosu Panu Radnemu  
D. Stępniowi, który w nawiązaniu do dyskusji dotyczącej zagadnień omawianych w 
punkcie 3 porządku posiedzenia, zaproponował skierowanie wniosku do Prezydenta Miasta 
Katowice w sprawie organizacji ruchu między ulicami P. Skargi oraz A. Mickiewicza oraz 
w sprawie statusu ul. 3 Maja. 
 

„Komisja Rozwoju Miasta zwraca się do Prezydenta Miasta Katowice z prośbą  
o rozważenie możliwości zmiany organizacji ruchu między ulicami P. Skargi oraz  
A. Mickiewicza (droga między budynkiem PZU, a Domem Handlowym „Ślązak”) tak, 
aby umożliwić przejazd samochodom osobowym.  
Komisja Rozwoju Miasta prosi ponadto o przekazanie informacji o statusie ulicy 3 
Maja (czy jest deptakiem).” 
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Wniosek został przyjęty w głosowaniu: 8 głosów „za”, 0 głosów „przeciw”, 3 głosy 
„wstrzymujące”. 
 
 
 

Punkt 7. 
Zakończenie posiedzenia. 

 

Przewodniczący Komisji Pan M. Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku 
posiedzenia, podziękował gościom oraz członkom Komisji za udział w posiedzeniu.   
Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
                                                                                                  
 

Przewodniczący 
        Komisji Rozwoju Miasta 

 

           Marek  Chmieliński 
 
 
 
 
 
 
 

 
protokołował  
Piotr Sawicki 


