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Przewodnicz ą ca 

Rady Miasta Katowice 

W zwi ązku z posiedzeniem Komisji Rozwoju Miasta, które odb ędzie si ę  w dniu 19 lipca 2016r. w 

załączeniu przekazuj ę  informacj ę  na temat ilo ści pozwole ń  na budowę , rozbiórk ę  i zg ł osze ń  wraz z wykazem 

wi ększych inwestycji w zakresie budownictwa mieszkaniowego, biurowego u us ługowego na terenie miasta 

Katowice. 

Z powa żaniem, 

iceprezy nt 

Mia 	towice 
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11111" d!a odmiany 

Urzad Miasta Katowice 

40-098 Katowice,  ul, M łynska 4 
www.towice.eu  

Tel. +48  32  259 32 34. 
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Informacja dotycząca zada ń  realizowanych przez Wydzia ł  Budownictwa Urz ędu Nliata 
Katowice — pozwolenia na budow ę, rozbiórkę, zgłoszenia oraz przegląd zada ń  

w zakresie budownictwa mieszkaniowego, us ługowego i biurowego 
na terenie miasta Katowice w roku 2015 i I pó łroczu 2016 
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Ilość  wydanych  decyzji o pozwoleniu na budow ę  

  

2015 

1522 

75 

1400 

I półrocze  2016 

652 

30 

718 

   

Ilość  wydanych  decyzji o pozwoleniu na rozbiórk ę  

Zgłoszenia zamiaru  przyst ąpienia do wykonywania 
robót budowlanych,  rozbiórki, zmiany sposobu 
użytkowania obiektu  budowlanego lub  ich części 

  

     

      

W okresie obj ętym informacj ą  o „ruchu budowlanym na terenie miasta Katowice" 13 razy 
zmieniano Prawo budowlane. Tylko w roku 2015 tych zmian by ło 10. 

Najważniejsza zmiana Prawa budowlanego obowi ązująca od 28 czerwca 2015r. to 
możliwość  budowy szeregu obiektów na zg łoszenie. 

Zgłoszeniu podlegaj ą  w szczególno ści: wolnostoj ące budynki mieszkalne jednorodzinne, 
których obszar oddzia ływania mie ści się  w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane, 
wolnostoj ące budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oran żerie 
(ogrody zimowe) o pow. zabudowy do 35m 2  (przy czym łączna liczba tych obiektów nie mo że 
przekraczać  dwóch na każde 500m 2  działki), wolnostoj ące parterowe budynki stacji 
transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o pow. zabudowy do 35m 2, 
zbiorników na nieczysto ści ciekłe o pojemności do 10m3, docieplenie budynków o wys. do 25m, 
budowa instalacji elektroenergetycznych, kanalizacyjnych i ciepinych wewn ątrz budynku. 

Po tej zmianie Prawa budowlanego nie wymaga natomiast pozwolenia ani zg łoszenia 
budowa ogrodzeń  do wys. 2,20m, wiat przystankowych i peronowych, pochylni przeznaczonych 
dla osób niepełnosprawnych , miejsc postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk 
włącznie, wiat o pow. zabudowy do 50m 2  sytuowanych na działce, na której znajduje si ę  budynek 
mieszkalny, przy czym łączna liczba tych wiat nie może przekraczać  dwóch na każde 1000m2 

 powierzchni działki oraz ocieplenie budynków do wys. 12m, oczek wodnych i basenów 
przydomowych o pow. do 50m 2, budowa obiektów ma łej architektury na dzia łkach prywatnych. 

Wprowadzona zmiana Prawa budowlanego umo żliwiająca budowę  jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych na podstawie zg łoszenia nie spotka ła się  ze szczególnych 
zainteresowaniem inwestorów, gdy ż  mniej niż  10% budów jest realizowanych na zg łoszenie z 
projektem budowlanym. 

Wydział  Budownictwa realizuje swoje zadania w zakresie realizacji budownictwa przez 
inwestorów głównie w oparciu o przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
i ustawy Prawo budowlane oraz w oparciu o przepisy rozporz ądzeń  wykonawczych do w/wym 
ustaw wydanych przez w łaściwych ministrów. 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okre śla zasady kszta łtowania 
przez Prezydenta Miasta polityki przestrzennej na terenie miasta w szczególno ści przez 
opracowywanie planów miejscowych, a w przypadku terenów, dla których brak jest tych planów 
umożliwienie budowy przez wydawanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, 
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względnie decyzji o warunkach zabudowy. 

Projekty tych decyzji mog ą  sporządzać  wyłącznie architekci wzgl ędnie  urbani ści . lakie 
osoby są  zatrudnione  w  wydziale i sporządzaj ą  projekty w/w decyzji. 

Decyzje o lokalizacji celu publicznego i decyzje  o  warunkach zabudowy wydane przez 
Prezydenta Miasta wi ążą  organ (starostę) wydaj ący pozwolenie na budow ę . 

Do zadań  Wydziału Budownictwa należy m.inn. wydawanie pozwoleń  na budowę  
i rozbiórkę  obiektów, przyjmowanie zg łoszeń  zamiaru wykonania robót budowlanych  oraz robót 
rozbiórkowych . 

Ustawa Prawo budowlane wy łączyła  z  kompetencji Prezydenta sprawy zwi ązane 
z przebiegiem budowy, oddaniem do u żytku obiektów budowlanych, jak równie ż  sprawy zwi ązane 
z utrzymaniem obiektów budowlanych, katastrofami budowlanymi i odpowiedzialno ścią  zawodową  
w budownictwie. Sprawy te nale żą  do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Katowicach. 

Przed wydaniem decyzji  o  pozwoleniu na budowę  jest sprawdzane: 

1.  zgodność  projektu budowlanego  z  ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego albo decyzji  o  warunkach zabudowy lub decyzji  o  lokalizacji celu publicznego 
w przypadku braku planu miejscowego, a tak że wymaganiom ochrony środowiska 

2. zgodność  projektu zagospodarowania działki lub terenu  z  przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi 

3. kompletność  projektu budowlanego i posiadanie opinii, uzgodnie ń , pozwoleń  i sprawdzeń  oraz 
informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także przynależność  projektanta 
do właściwej izby samorządu zawodowego 

Pozwolenie na budowę  musi  zostać  wydane  w  terminie  do  65 dni  od  dnia  złożenia  wniosku. 
W przeciwnym wypadku na ka żdy dzień  zwłoki organ wyższego stopnia  wyznacza karę  
w wysokości 500 zł  na  każdy dzień  zwłoki. 

Do tej  pory nie  zdarzy ł  się  przypadek  przekroczenia  wyznaczonego  terminu dla wydanych 
pozwoleń . ł  

Na  stronie  internetowej Urzędu Miasta Katowice,  w  Katalogu Usług platformy SEKAP, 
w  zakładce Budownictwo znajduje  się  szczegó łowa informacja o załatwianiu spraw związanych 
z budownictwem, stosowane druki wniosków, terminy za łatwiania spraw, op łaty itp. 

NACZ  E-1-_-  
Nydzia łu  Bu 

Roma  Olszewski 
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Większe zespo ły mieszkaniowe 

-  pozwolenia na budow ę  wydane w roku 2015 i 1 pó ł roczu  2016 

Lp. Adres budowy 
Ilość  

budynków 
Ilość  

mieszka ń  

Pow. 
użytkowa 

(m 2) 
Inwestor 

1 ul.Pstrągowa 8 8 1140 osoba fizyczna 

2 ul.Słoneczna/Ściegiennego 5 199 18375 Hollybrook Sp. z o.o. 

3 ul.Bażantów 5 40 3380 PB Dombud S.A. 

4 ul.Marcina 7 1 30 933 osoba fizyczna 

5 ul.Soboci ńskiego 1 40 3624 	BD Inwestor Sp. z o.o. 

6 ul. Kępowa 4 62 4724 	PB Latusek Sp. z o.o. 

7 ul. Ba łtycka 1 19 1320 JW Construction Holding S.A. 

8 ul. Panewnicka 2 30 2134 PHU Exland Sp. z o.o. 

9 ul. Niska/Tetmajera 5 5 1125 Osuch Real Estate 

10 ul. Dereni 14 14 2030 osoba fizyczna 

I I ul. Lotnisko 1 50 3081 Atal S.A. 

12 ul.Kaskady 53 53 13048 Fortuna Green Sp. z o.o. 

13 ul. Bażantów Murapol  Projekt  Sp.  z o.o. 2 164 7868 

14 ul. Mleczna 73 	73 9149 Millenium P.P łoskoń ,  K.Laso ń  
Sp.  j. 

15 ul. Bażantów 34 80 8056 PB Dombud S.A. 

16 ul.Złota 1 65 8487 Sport Investent Group  Sp. z 
O.O. 

17 ul. Kijowska/Książęca 2 192 12823 Franciszkańskie TDJ  ESTATE 
Sp. z o.o. 

18 ul.Bażantów 1 48 4513 Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 

19 ul. Morawska 3 6 1067 Zielone Tarasy  AERO 9  Sp.  z 
O.O. r  20 ul.Armii  Krajowej 6 12 2218 osoba  fizyczna 

21 ul.Fabryczna 9a 	 1 12 920 	ESUS  — Eugeniusz  Suchanek 

22 ul.Karoliny 1 91 5457 ACTIV INVESTMENT  Sp. z 
o.o. 

1 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

32 

_33 

ul.Pijarska 

ul. Bażantów 

ul.Domeyki 

ul. Koszarowa 

ul.S ławka 

ul. Ma ła/Krucz 

ul. Bytkowska 

ul.Kokociniec 

31 i ul.Sielawy 

ul. Fabryczna 

ul.Kijowska 

34 ul.Kaskady 

ul.Tunelowa 

36 	ul.Karoliny 

ul. Bytkowska 

ul.Tunelowa 

ul.Radockiego 

35 

37 

38 

39 

1 40 2549 Millenium Inwestycje Sp. z 

Murapol  Projekt Sp. z o.o. 

o.o. 

2 97 4597  

1 20 1430 Katowicka Spó łdzielnia 
Mieszkaniowa 

1 24 1760 Multivilla Sp. z o.o. 

3 165 9093 KTBS 

1 6 752  osoba fizyczna 

1 65 5568 Wawel-Service Sp. z o.o. 

1 30 694 osoba fizyczna 

13 25 2800 PB DOMBUD S.A. 

9b 2 18 1515 osoba fizyczna 

6 246 16763 Franciszka ńskie TDJ  ESTATE 
Sp. z o.o. 	S.K.A. 

12 12 1523 MOJ S.A. 

3 18 2305 MP Project Invest Sp. z o.o. 

3 197 14138 Activ Investment Sp. z o.o. 

2 243 14239 Murapol S.A. 

2 36 3339  MP  Project Invest Sp. z o.o. 

1 59 4067 Murapol S.A. 

Budynki biurowe, us ługowe  i inne 

- pozwolenia  na  budow ę  wydane w roku  2015  i I  pó łroczu 2016 

Lp Adres  budowy 
Ilość  

budynkó14 ,  
Pow.  użytkowa 

(nn
2)  Inwestor 

Budynki  biurowe 

1 1075 TKS  Sp.  z o.o. 

INVEST  3 TDJ ESTATE Sp. z 
o.o.  SKA 

Brema Sp. z o.o. 

Webolit  Nieruchomo ści Sp. z 
o.o. sp.k. 

1 
	

ul.Boya Żele ńskiego 

al.Roździeńskiego 1 

3 
	

al. Roździeńskiego 

4 	ul.Porcelanowa 19 

2 70826 

1 	9240 

1 	 • 	959 
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Lp 

2 

3 

ul.Armii Krajowej 

U  I.Piotrowicka 

u I.Szewska 

ul. U łańska 

strefa Rondo-Rynek 

ul. Francuska 

ul.Wrocławska 

ul.Leopolda 

ul.Markiefki 

Adres 

ul.Ossowskiego/Michejdy 

budowy 
IlośC 	Pow. u żytkowa 

budynków 	(nr) 

Budynki us ługowe 

Inwestor 

1 1025 osoba fizyczna 

1 

1 

1 

1 

1101 

1973 

4030 

1030 

Silesia Development 

Krokus Sp. z o.o. 

DL Invest Group V Sp. z  o.o. 4 

5 

6 

KMD Sp. z o.o. 

Miasto Katowice 

osoba fizyczna 

LIDL Polska Sp. z o.o. 

Telvis PUP Sp. z o.o. 

87 

100 

191 

81 

(zespół  hal rekreacyjno-sportowych z 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

550 

3007 

2547 

2047 

7 

8 

9 

„ O 

11 

12 

Szpital Zakonu Bonifratrów Sp. z 
o.o. 

1491 

2052 ul.Armii Krajowej 

ul.Marmurowa 

ul.Mikołowska 

ul. Pijarska 

ul.Chorzowska 

ul. Kościuszki 

al.Roździeńskiego 

ul.Bocheńskiego 

ul. Kołodzieja 

ul. Francuska 

zapleczem) 

ul.Siemianowicka 
(zespół  26 garaży) 

Bud-Art Jacek Jarczyk 

1 	559 osoba fizyczna 

osoba fizyczna 13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

1 

911 

899 Millenium Inwestycje Sp. z o.o. 

Maksimum Sp. z o.o. Holding 
S.K.A. 

Galeria Katowice — Projekt 
ECHO-120 Sp. z o.o. S.K.A. 

AD/Development Sp. z o.o. 
Dąbrówka 1 sp.k. 

NRC Sp. z o.o. 

1 776 

2 120070 

3046 

Budynki 

1 

2 

1 

o  innym 

4 

2637 

I9 1456 

przeznaczeniu 

5719 

Fundacja Na Rzecz Edukacji 

osoba fizyczna 

Tauron Ciepło Sp. z o.o. 2 1 835 
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Ilość  
budynków 

1 

2 

1 

Pow.  użytkowa 
(m 2) 

837 

1230 

9888 

3 	1815 

o  an Olsz  wski 

N A C 
Wydzia ł  

1K 
ictwa 

Lp 	 Adres budowy 

r 3  ul.Pod M łynem 
(hala magazynowa z bud. biurowym) 

4 

5 	ul.Francuska 70A 
(budynek Sądu Rejonowego) 

ul.Milowicka 7A 
(hale magazynowe) 

ul. Porcelanowa 
(hala magazynowa) 

ul.Milowicka 
(hala magazynowa) 

ul.Boya Żeleńskiego 107 
(hala magazynowa) 

pętla tramwajowa Brynów 
(węzeł  przesiadkowy) 

ul.Nadgórników 9 
(obiekt kultu religijnego) 

ul. Szo pien  icka/Surowcowa/Ba 
gienna 
(hala magazynowa z  budynkiem 
biurowym) 

ul. Boche ńskiego 69 
(hala magazynowa) 

ul.Starowiejska 3 
(bud. zamieszkania  zbiorowego -
akademik) 

ul.Owsiana 
(budynek magazynowo-biurowy) 

Inwestor 

Cromo-Stal Sp. z o.o. 

Marecki Strefa P łyt Sp. z o.o. 

Skarb Państwa — Sąd Okręgowy 
w K-cach) 

MPGK Sp. z o.o. 

u1.73 Pu łku Piechoty 
(hale magazynowe) 

1 	2553 

1 
	

703 

1 
	

2181 

Emiter  Sp. z o.o. 

Interhall Sp. z o.o. 

Famur  S.A. 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

850 

2125 

647 

4808 

8838 

740 

Miasto  Katowice 

Świadkowie  Jehowy w Polsce 

Farmacol  Sp. z o.o. S.K.A. 

NRC  Sp.  z o.o. 

AGC  Bytom Sp. z o.o. 

osoba  fizyczna 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 
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