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BRM.0012.8.2.2015.ŁB 
 
 
 
Protokół nr 2 z posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta Katowice. 
 
 
Data posiedzenia: 24.02.2015 r. 

Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice, ul. Młyńska 4. 

Godzina rozpoczęcia obrad Komisji: 13:00 

Godzina zakończenia obrad Komisji: 14:40 

 
Prowadzący obrady: Przewodniczący Komisji Rozwoju Miasta Pan Marek Chmieliński 
 
 
Biuro Rady Miasta: Łukasz Borgieł  
 
W posiedzeniu Komisji uczestniczyło 11 radnych (wszyscy członkowie Komisji). 

 

Goście obecni na posiedzeniu: 
 

 1  Wiceprezydent Miasta Katowice Pan Krzysztof Mikuła 
 2  Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś 
 3  Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
 4  Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego Pani Edyta Godula 
 5  Główny Specjalista w Wydziale Planowania Przestrzennego Pani Grażyna 

Szymańska 
 
 

Punkt 1. 
 

Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński powitał zaproszonych gości                 
oraz pozostałych członków Komisji, po czym zapoznał zebranych z planowanym 
porządkiem obrad posiedzenia, który został jednogłośnie przyjęty przez Komisję: 
 

1. Rozpoczęcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 
 
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 
3. Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie planowania przestrzennego w 

mieście Katowice tj.: wprowadzenie do Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego, organizacja procesu planowania oraz procent 
pokrycia planami powierzchni Miasta wraz z załącznikami. 
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4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice: 

4.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 
Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach. 

4.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 
Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. 

4.3 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec-
Józefowiec w Katowicach. 

+ prezentacja rozwiązań projektu m.p.z.p. obszaru Subcentrum Południe w 
Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki i 
Kolejowej. 
 

4.4 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie 
zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach. 

+ pismo Przewodniczącego KZK GOP z dnia 4.02.2015 r. 

+ stanowisko Prezydenta Miasta Katowice 
 

5. Korespondencja i komunikaty: 

5.1 Pismo w sprawie Targów Transportu Publicznego Silesia                                        
KOMUNIKACJA 2015 - do wiadomości Komisji 
 

6. Wolne wnioski. 
 
7. Zakończenie posiedzenia.  

 

Punkt 2. 
 

Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec wniosku Pana radnego 
Damiana Stępnia dotyczącego braku jego wypowiedzi w protokole z posiedzenia Komisji w 
dniu 20.01.2015 r. stwierdził, że przedmiotowy protokół zostanie uzupełniony o brakująca 
wypowiedź i poddany pod głosowanie na następnym posiedzeniu Komisji.  
 

Punkt 3.   
 

Informacja Prezydenta Miasta Katowice o stanie planowania przestrzennego w 
mieście Katowice tj.: wprowadzenie do Studium Uwarunkowań i Kierunków 
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Zagospodarowania Przestrzennego, organizacja procesu planowania oraz procent 
pokrycia planami powierzchni Miasta wraz z załącznikami. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził, że wszyscy członkowie 
Komisji otrzymali przedmiotową informacje i mieli okazje się z nią wcześniej zapoznać, po 
czym poprosiła Panią Naczelnik o krótkie wprowadzenie do omawianego tematu. 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
przedstawiła członkom Komisji informację na następujące tematy: 
 
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 
jest dokumentem kształtującym politykę przestrzenną. Dokument ten ma charakter aktu 
kierownictwa wewnętrznego tzn. jego zapisy są wiążące dla organów gminy realizujących 
politykę przestrzenną, prowadzoną m.in. poprzez sporządzanie i uchwalanie miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Rada gminy uchwala plan miejscowy (prawo 
miejscowe) po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń Studium. Zapisy Studium służą 
zachowaniu jednolitości ustaleń sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Studium nie jest aktem prawa miejscowego, 
dlatego w razie braku planu miejscowego dla określonego terenu możliwe jest wydawanie 
decyzji o warunkach zabudowy albo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
Zapisy Studium nie mają charakteru wiążącego w stosunku co do treści ww. decyzji. 
Niezależnie od ustaleń Studium (i planów miejscowych) rozstrzygnięcia co do 
kształtowania przestrzeni i realizacji procesów inwestycyjnych mogą być także 
dokonywane w drodze decyzji administracyjnych przepisów odrębnych tzw. „specustaw” 
regulujących procedury lokalizacyjne określonych rodzajów inwestycji infrastruktury 
użyteczności publicznej (np. dróg publicznych, lotnisk, kolei).  

Zasadniczy status Studium dla kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej 
gminy ustalony jest przepisami prawa o charakterze ustrojowym oraz kompetencyjnym. 
Na ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice – II edycja składa się z część tekstowa i graficzna. W części tekstowej zawierają 
się uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego. Część graficzna zawiera 
kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz kierunki rozwoju układu drogowego, a 
także zakres granic obszarów i obiektów objętych ochroną.  

Generalnym celem polityki przestrzennej dla miasta Katowice, uchwalonym w 
Studium, jest ukształtowanie zrównoważonej, efektywnej i czytelnej struktury przestrzennej 
Miasta oferującej wszechstronne zaspokojenie potrzeb mieszkańców i dogodną dostępność 
usług, tworzącej zdrowe, bezpieczne i estetyczne środowisko zamieszkania, zapewniającej 
możliwości rozwoju nowoczesnej, zdywersyfikowanej gospodarki miasta, w tym 
wzmocnienie pozycji Katowic jako głównego centrum administracyjno - usługowego 
Metropolii Silesia oraz służącej podniesieniu rangi i atrakcyjności Katowic wraz z 
Metropolią Silesia w układzie krajowych i europejskich wielkich ośrodków miejskich.  
 
2. Organizacja pracy w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.  

Miejska Pracowania Urbanistyczna (MPU) powołana została Zarządzeniem 
Wewnętrznym nr 207A Prezydenta Miasta Katowice z dnia 22 czerwca 2011 r. i stanowi 
referat w strukturze wewnętrznej Wydziału Planowania Przestrzennego (WPP).  
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Aktualnie zadania z zakresu planowania przestrzennego w ramach Miejskiej Pracowni 
Urbanistycznej wykonywane są przez zespoły urbanistyczno – projektowe oraz głównego 
specjalistę na samodzielnym stanowisku ds. systemów informatycznych i archiwum.  

Zespoły urbanistyczno – projektowe zajmują się opracowywaniem projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zmian planów miejscowych 
(mpzp), w tym prowadzeniem procedur formalno – prawnych, oraz nadzorem nad 
projektami planów i opracowaniami specjalistycznymi wykonywanymi przez wykonawców 
zewnętrznych. Do zadań tych zespołów należy także rejestracja i analiza wpływających 
wniosków w sprawie sporządzenia i zmian miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Zespoły wykonują analizy urbanistyczne, w tym przede wszystkim analizy 
zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego bądź ich zmian wraz z przygotowaniem projektów uchwał. W zespołach 
opracowuje się koncepcje zagospodarowania i studia na potrzeby miejscowych planów. 
Ponadto w ramach prac zespołów urbanistyczno – projektowych sporządzane są na 
potrzeby prowadzonych planów opracowania specjalistyczne obejmujące: opracowania 
ekofizjograficzne, prognozy skutków finansowych uchwalenia planów, wnioski o zgodę na 
zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, a także przeprowadzane są 
procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach których w 
zespołach opracowuje się prognozy oddziaływania na środowisko. 

Główny specjalista ds. systemów informatycznych i archiwum zajmuje się obsługą 
informatyczną tworzenia mpzp, prowadzeniem rejestrów graficznych; przygotowywaniem 
informacji na strony internetowe Urzędu Miasta Katowice, merytorycznym udziałem w 
procesie opracowywania i wdrażania projektu Miejskiego Systemu Zarządzania Katowicką 
Infrastrukturą Informacji Przestrzennej (MSZKIIP) w Wydziale Planowania 
Przestrzennego.  

W związku z wakatami na stanowiska w zespołach projektowych oraz na stanowisko 
kierownika Miejskiej Pracowni Urbanistycznej obecnie, pracownią kieruje Naczelnik 
Wydziału Planowania Przestrzennego. 
 
3. Organizacja procesu planowania. 
Proces planowania przestrzennego realizowany jest w Wydziale Planowania 
Przestrzennego w oparciu o obowiązujące przepisy z zakresu planowania przestrzennego, w 
tym w szczególności:  
- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 199 tekst jednolity) - w zakresie procedury formalno – prawnej sporządzania 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,  
- ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 
środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 tekst jednolity z późn. zm.) - w zakresie 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,  
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 
z późn. zm.) – w zakresie wyłaniania wykonawcy zewnętrznego na opracowanie projektów 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

Proces związany ze sporządzaniem planu rozpoczyna się od wykonania analizy 
zasadności przystąpienia do sporządzania planu oraz stopnia zgodności przewidywanych 
rozwiązań z ustaleniami Studium. Ponadto ustala się niezbędny zakres prac planistycznych, 
przygotowuje się materiały geodezyjne. Analizy te wykonywane są w ramach prac 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przed przygotowaniem projektu uchwały. Następnie 
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projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu przedstawiany jest Radzie 
Miasta Katowice celem rozpatrzenia. Uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
planu podejmuje Rada Miasta Katowice.  

Po podjęciu przez Radę Miasta Katowice uchwały w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia planu (jak również zmiany planu), opracowanie projektu następuje w 
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej bądź jest powierzone firmie zewnętrznej wyłonionej w 
przetargu, z którą zawiera się umowę cywilno – prawną. Przygotowanie dokumentacji 
zamówienia publicznego oraz rozstrzygnięcie przetargu obejmuje okres ok. 3 miesięcy. 
Wynika on z obowiązujących procedur określonych w ustawie Prawo zamówień 
publicznych. 

Opracowanie projektu planu podzielone jest na kilka etapów, które w przypadku 
projektów sporządzanych przez wykonawców zewnętrznych są odbierane i sprawdzane 
przez inspektorów Miejskiej Pracowni Urbanistycznej Wydziału Planowania 
Przestrzennego pod względem formalnym i merytorycznym. Wydział Planowania 
Przestrzennego nadzoruje wykonanie umowy zgodnie z harmonogramem określającym w 
umowie zakres i terminy wykonywania prac oraz stanowiskiem Prezydenta (jako organu 
sporządzającego plan). Równolegle ze sporządzaniem projektu planu miejscowego 
przeprowadzane są czynności w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, 
w tym uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko i opracowanie 
prognozy oddziaływania na środowisko. 

Cały proces związany ze sporządzeniem mpzp, od analizy przed przystąpieniem do 
jego wejścia w życie, obejmuje okres ok. 2 lat, jeżeli nie następuje ponowienie procedury. 
Zdarza się to jednak rzadko i raczej dotyczy niewielkich obszarowo planów. Czas 
potrzebny na sporządzenie planu przede wszystkim zależy od powierzchni planu, ale także 
od stopnia złożoności problemów występujących w przestrzeni, uwarunkowań prawnych, 
potrzeb społecznych. Często wymaga wielokrotnego uzgadniania oraz wykładania projektu 
planu, co znacznie wydłuża czas jego opracowania.  

W przypadku zmian miejscowych planów czas ten przeważnie jest krótszy w zależności 
od zakresu zmian. 
 
4. Stopień pokrycia miasta planami.  

Miasto Katowice zajmuje ogółem powierzchnię 16.450 ha, w tym prawie 50% 
powierzchni miasta zajmują tereny leśne.  

W analizowanym okresie Rada Miasta Katowice podjęła 10 uchwał, w tym: 7 w 
sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 3 w 
sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów. 

Łączna powierzchnia 10 planów miejscowych i zmian planów miejscowych 
uchwalonych od stycznia 2014 r. do lutego 2015 r. wynosi ponad 1 % powierzchni miasta. 
Ze względu na fakt, że części planów stanowią zmiany obowiązujących planów 
miejscowych - pokrycie miasta planami miejscowymi wzrosło nieznacznie i wynosi ok. 
3593 ha, co nie przekłada się na znaczny wzrost procentowy powierzchni miasta, który 
obecnie wynosi 22%.  

Obecnie, w trakcie realizacji są prace nad 20 miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego, z czego w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej 
opracowywanych jest 7 projektów planów miejscowych oraz nadzorowanych jest 13 
projektów planów zleconych wykonawcom zewnętrznym. Obszar objęty uchwałami w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia planu w trakcie realizacji -obejmuje powierzchnię 
ok. 5984 ha co stanowi ok. 36% powierzchni miasta. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński podziękował Pani Naczelnik za 
przedstawienie przygotowanej informacji, a następnie wobec braku pytań i uwag ze strony 
pozostałych członków Komisji stwierdził, iż Komisja Rozwoju Miasta przyjęła 
przedmiotową informację do wiadomości. 
 
Punkt 4.  
 

Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Katowice. 
 

4.1 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach. 

 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
poinformowała, że o przystąpienie do sporządzenia zmiany przedmiotowego planu 
wnioskuje Pan Prezydent i jest to zgodne z wnioskiem o zmianę zapisów ww. planu 
miejscowego, umożliwiającą lokalizację nowej siedziby prokuratury w rejonie ul. 
Kolońskiej, z którym zwróciła się Prokuratura Okręgowa. Obowiązujący plan dopuszcza na 
wnioskowanym terenie zabudowę usługowo-produkcyjną o niskiej i średniej intensywności 
zabudowy z dużym udziałem zieleni. Powyższe zasady zabudowy wynikały z ustaleń 
obowiązującego (na czas sporządzenia ww. planu) Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. W „Studium…”- II edycja ustalona 
została możliwość zwiększenia intensywności zabudowy na terenach w rejonie Autostrady 
A4 i ul. Bocheńskiego z uwagi na korzystne położenie i potencjał inwestycyjny tych 
terenów. 

Aby przedsięwzięcie Prokuratury Okręgowej mogło zostać zrealizowane, niezbędne 
jest wprowadzenie do planu zmian w zakresie zasad zagospodarowania terenu, w tym w 
szczególności zwiększenie intensywności zabudowy. Zmiana planu dotyczy wszystkich 
terenów przeznaczonych w obowiązującym ww. planie do zainwestowania (nie dotyczy 
terenów istniejących ogrodów działkowych), umożliwiając racjonalne wykorzystanie 
powierzchni wnioskowanej nieruchomości, a także pozostałych terenów przeznaczonych w 
planie do zabudowy. 

Celem opracowania zmiany planu jest zwiększenie możliwości zainwestowania na 
terenach położonych w granicach zmiany planu, które pozwolą na ich efektywne 
wykorzystanie, umożliwiając realizację planowanej inwestycji, przy uwzględnieniu 
zachowania zasad ładu przestrzennego. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński zapytał jak omawiany plan miejscowy, 
który powstał w 2007 roku, wpłynął na rozwój tego obszaru miasta? 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
poinformowała, że przedmiotowy plan został przygotowany w związku z licznymi 
wnioskami inwestorów, którzy chcieli pozyskać tereny pod przyszłe inwestycje na 
omawianym obszarze, co w późniejszym czasie korzystnie wpłynęło na rozwój tego rejonu 
Katowic. 
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Radny Michał Luty zapytał o ewentualne występowanie szkód górniczych  w rejonie ulicy 
Kolońskiej? 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek  
powiedziała, że jest to teren po górniczy i należy się liczyć z pewnymi pozostałościami po 
eksploatacji prowadzonej przez kopalnię Kleofas. 
 
Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że w dotychczasowym planie tereny zielone zajmują 
około 45 %, a następnie zapytała ile ten wskaźnik wyniesie po zmianie zapisów planu? 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
poinformowała, że po przyjęciu planowanych zmian tereny zielone będę zajmowały od 20 
do 30 % powierzchni planu w zależności od  rodzaju zabudowy. 
 
Radna Bożena Rojewska zapytała czy ww. 45 % powierzchni planu ujęte są ogródki 
działkowe? 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
odpowiedziała, że ogródki działkowe nie są ujęte w tych 45%, gdyż wskaźnik ten dotyczy 
jedynie działek budowlanych. 
 
Radny Borys Pronobis zapytał kiedy do Urzędu Miasta Katowice wpłynął wniosek 
prokuratury ws. dokonania zmian w przedmiotowym planie miejscowym? 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
poinformowała, ze wniosek prokuratury wpłynął około 3-ech miesięcy temu. 
 
Radny Damian Stępień zapytał czy na obszarze objętym omawianym planem, poza 
działaniami prokuratury, są planowane jakieś inne inwestycje? 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
odpowiedziała, że na dzień dzisiejszy nie posiada wiedzy o innych planowanych 
inwestycjach na tym obszarze. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych głosów            
w dyskusji poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie: 

„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice    w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 
Ossowskiego-Bocheńskiego w Katowicach , w głosowaniu przy 10 głosach „za”,           
1 głosie „wstrzym.”, 0 głosów „przeciw” pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
uchwały.”  
 

4.2 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach. 
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
poinformowała, że o przystąpienie do sporządzenia zmiany przedmiotowego planu 
wnioskuje Pan Prezydent. Wniosek o zmianę zapisów ww. planu miejscowego jest 
wynikiem konsultacji społecznych, dotyczących budowy kompleksu sportowego przy ul. 
Asnyka w Katowicach, przeprowadzonych przez Wydział Promocji. W toku konsultacji 
zgłoszony został wniosek dotyczący zaadaptowania, zlokalizowanego w części nasypu 
wokół istniejącego boiska, obiektu schronu na cele ogólnodostępne np. Izbę Pamięci 
Piotrowic. Rozważana jest także możliwość nadbudowy obiektu. Schron zlokalizowany jest 
w strefie, dla której według ustaleń obowiązującego planu miejscowego brak możliwości 
realizacji wnioskowanych działań adaptacyjnych. 

W obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice” – II edycja dla terenu objętego granicami niniejszej 
uchwały wskazano kierunki polityki przestrzennej: w przeważającej części obszary 
zabudowy mieszkaniowej niskiej, obszary zieleni urządzonej i usług rekreacji, w 
niewielkim zakresie obszary dróg i placów publicznych. 

Łączna powierzchnia obszaru objętego zmianą tekstu ustaleń planu wynosi ok. 30,0 
ha. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dokonano analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia planu i stopnia zgodności 
przewidywanych rozwiązań z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja. Dokonana analiza 
zasadności przystąpienia do sporządzenia zmiany planu wykazała ponadto, że zasadne 
byłoby także rozważenie zmian w zakresie przyjętych w planie zasad dotyczących 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zakresie zachowania jej 
dotychczasowego charakteru. Przygotowano materiały geodezyjne do opracowania planu 
oraz ustalono niezbędny zakres prac planistycznych. Celem zmiany planu miejscowego jest 
zmiana ustaleń tekstowych, w szczególności w zakresie poszerzenia przeznaczenia 
uzupełniającego o możliwość realizacji usług kultury oraz zasad zagospodarowania terenów 
objętych uchwałą. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński zapytał, kto jest obecnie właścicielem 
schronu znajdującego się na omawianym terenie? 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
odpowiedziała, że miasto Katowice zwróciło się z zapytaniem w tej kwestii do Wojewody 
Śląskiego, ale należy domniemywać że wspomniany schron jest własnością skarbu 
państwa. 
 
Radny Krzysztof Pieczyński zapytał jakie są obecnie prowadzone działania w sprawie 
budowy kompleksu sportowego przy ul. Asnyka w Katowicach. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś poinformowała, że do 
kierowanego przez nią Wydziału wpłynęły z Wydziału Sportu i Turystyki, wynikające z 
przeprowadzonych konsultacji społecznych, wytyczne dotyczące opracowania koncepcji 
zagospodarowania przestrzennego tego terenu. Pani Naczelnik dodała, że obecnie 
przygotowywana jest specyfikacja techniczna na przygotowanie i zlecenie takiego 
opracowania, a wstępna koncepcja zagospodarowania przedmiotowego obszaru powinna 
być gotowa do końca I kwartału bieżącego roku. 
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Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych głosów            
w dyskusji poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie: 

„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, 
Śląskiej i Kościuszki w Katowicach , w głosowaniu przy 11 głosach „za” jednogłośnie 
pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.”  

 
4.3 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec w Katowicach. 

 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
powiedziała, że o przystąpienie do sporządzenia zmiany przedmiotowego planu wnioskuje 
Pan Prezydent i jest to zgodne z wnioskiem o zmianę zapisów ww. planu miejscowego, o 
którą wystąpiła spółka ACE Instal, która nabyła nieruchomość przy ul. Modelarskiej z 
zamiarem jej przeznaczenia na działalność usługową. Spółka przeniosła swoją siedzibę w 
celu prowadzenia i rozwijania działalności w mieście Katowice – aby zwiększyć 
zatrudnienie niezbędne jest powiększenie siedziby spółki. W obowiązującym planie 
miejscowym przedmiotowa nieruchomość położona jest w granicach terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zabudowy usługowej 
użyteczności publicznej oraz terenów zabudowy produkcyjno-usługowej . 

Ponadto Archiwum Państwowe odstąpiło od zamiaru przekształcenia części terenu 
zlokalizowanego w rejonie ul. Józefowskiej, będącego w trwałym zarządzie archiwum, na 
teren zabudowy mieszkaniowej i wnioskuje o zmianę przeznaczenia przedmiotowego 
terenu w obowiązującym planie na teren zabudowy usługowej użyteczności publicznej. 

Dokonana analiza wykazała zasadność objęcia zmianą planu nie tylko nieruchomości 
wskazanych w ww. wnioskach, ale całego obszaru obowiązującego ww. planu 
miejscowego. Oprócz wyżej wymienionych złożone zostały również wnioski o zmianę 
zapisów przedmiotowego planu miejscowego, dotyczące potrzeby dokonania drobnych 
korekt, w tym zmianę zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na wielorodzinną lub 
usługi. Objęcie granicami uchwały całego obowiązującego planu miejscowego umożliwi 
aktywizację gospodarczą na kilku nieruchomościach zlokalizowanych w tej części miasta. 

Pani naczelnik podsumowała, że celem zmiany planu miejscowego jest korekta ustaleń 
planu zgodnie z politykę przestrzenną ustaloną w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, przy uwzględnieniu zmian 
zachodzących w zagospodarowaniu przestrzennym i potrzeb zgłaszanych przez 
zainteresowane strony oraz przy zachowaniu mieszkaniowo-usługowego charakteru całej 
dzielnicy. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał czy  w granicach omawianego planu miejscowego 
znajduje się skrzyżowanie ulic Józefowskiej, Bytkowskiej i Agnieszki, bo jeśli tak to należy 
rozważyć możliwość jego przebudowy, gdyż w obecnym kształcie skrzyżowanie to jest 
niefunkcjonalne i nie rozwiązuje problemów komunikacyjnych w tym rejonie. 
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Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
odpowiedziała, że omawiany plan miejscowy obejmuje swoim zasięgiem przedmiotowe 
skrzyżowanie, dodając, że będzie ono modernizowane i zastosowane zostanie rozwiązanie 
skrzyżowania w formie ronda. 
 
Radny Witold Witkowicz zapytał czy znane są plany Archiwum Państwowego odnośnie 
zagospodarowania swojej działki, na której od wielu lat nie były prowadzone żadne 
działania? 
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek 
poinformowała, że według jej wiedzy obecna dyrekcja Archiwum Państwowego zamierza 
przeznaczyć ten teren na cele rozwojowe placówki. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych głosów            
w dyskusji poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie: 

„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy Wełnowiec - Józefowiec               
w Katowicach, w głosowaniu przy  10 głosach „za” jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała przedłożony projekt uchwały.”  
 

� Prezentacja rozwiązań projektu m.p.z.p. obszaru Subcentrum Południe                     
w Katowicach - część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki       
i Kolejowej. 

 
Pani Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego dokonała prezentacji 
multimedialnej rozwiązań projektu m.p.z.p. obszaru Subcentrum Południe  w Katowicach - 
część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic Kościuszki  i Kolejowej. 
 
Radny Arkadiusz Godlewski zapytał czy wykonano analizę komunikacyjną dla 
omawianego obszaru w kontekście budowy w tym miejscu centrum handlowego o 
wielkości zapowiadanej przez inwestora? Pan radny zapytał również o rozwiązania 
przedmiotowego planu w kontekście planowanej budowy linii tramwajowej na Osiedle 
Odrodzenia. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś powiedziała, że w kwestii 
rozwiązań komunikacyjnych miasto Katowice od samego początku współpracowało z 
inwestorem i wspólnie wypracowane zostało określone rozwiązanie. W kontekście 
wydłużenia linii tramwajowej do Osiedla Odrodzenia i budowy węzła przesiadkowego na 
Brynowie Pani K. Staś stwierdziła że powstanie przedmiotowego węzła w dalszym ciągu 
jest uzasadnione, gdyż będzie on powstrzymywał przed wjazdem do centrum miasta 
podróżujących samochodem jadące z kierunku Tychów lub Mikołowa.   
 
Naczelnik Wydziału Planowania Przestrzennego Pani Teresa Homan-Chanek odnoszą 
się do pytania Pana radnego A. Godlewskiego dodała, że nie ma obowiązku dokonywania 
szczegółowych analiz komunikacyjnych przy pracach nad powstaniem m.p.z.p. więc w tym 
konkretnym przypadku wspomniane analizy nie zostały przeprowadzone. 
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Radny Arkadiusz Godlewski stwierdził, że brak obowiązku wykonania przedmiotowych 
analiz komunikacyjnych nie oznacza, ze nie można ich wykona, gdyż to dało by pewną 
wiedzę i ułatwiło prace nad rozwiązaniami omawianego projektu m.p.z.p. 
 
Naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyna Staś poinformowała, że 
niebawem zostanie podpisana umowa n realizację wieloletniego planu rozwoju systemu 
transportowego i zakłada się, że kompleksowe badania ruchu dla całego miasta Katowice 
zostaną przeprowadzone do czerwca i zostaną zakończone budową modelu 
komunikacyjnego. 
 
Radna Bożena Rojewska stwierdziła, że w pierwszej kolejności należy ostatecznie 
wyznaczyć przebieg przedłużonej linii tramwajowej na południe Katowic i rozwiązać 
problemy komunikacyjne mieszkańców tej części miasta, a dopiero potem zajmować się 
budową następnego centrum handlowego. 
 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku dalszych pytań i uwag  
przeszedł do następnego punktu posiedzenia. 
 

4.4 Opiniowanie projektu uchwały Rady Miasta Katowice w sprawie zmiany Statutu 
Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego z siedzibą w Katowicach. 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński wobec braku uwag i pytań ze strony 
pozostałych członków Komisji poddał przedmiotowy projekt uchwały pod głosowanie: 

„Komisja Rozwoju Miasta  po zapoznaniu się z projektem uchwały Rady Miasta 
Katowice w sprawie zmiany Statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego 
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach oraz wysłuchaniu 
wyjaśnień Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta Pani Katarzyny Staś w głosowaniu 
przy  11 głosach „za” jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożony projekt 
uchwały.”  

 
Punkt 5. 
 

Korespondencja i komunikaty. 
 
5.1 Pismo w sprawie Targów Transportu Publicznego Silesia KOMUNIKACJA 
2015 - do wiadomości Komisji 

 
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński poinformował, że zainteresowani 
członkowie Komisji mogą zgłaszać chęć udziału w ww. targach w Biurze Rady Miasta. 
 
Punkt 6. 
 

Wolne wnioski.  
  
Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził brak wniosków zgłaszanych 
przez pozostałych członków Komisji. 
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Punkt 7. 
 

Zakończenie posiedzenia. 
 

Przewodniczący Komisji Pan Marek Chmieliński stwierdził wyczerpanie porządku 
posiedzenia, po czym podziękował zaproszonym gościom oraz pozostałym członkom 
Komisji za aktywny udział w posiedzeniu Komisji. 
 
Na tym Przewodniczący zamknął posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta. 
 
 

                                                                                                           Przewodniczący 
                                                                                                            Komisji Rozwoju Miasta 

 

                                                                                                                Marek Chmieliński 


