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1. OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

1.1. Podstawą  sporządzenia  studium uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego  jest 
Uchwała Nr LV/1170/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice" 
– II edycja. Studium zastępuje dotychczasową politykę przestrzenną miasta określoną w załączniku do 
Uchwały Nr XLV/420/97 Rady Miasta Katowice z dnia 25 sierpnia 1997 r. z później wprowadzonymi  
zmianami.

1.2. Zawartość  studium. Zgodnie  z  art.  9  ust.  2  ustawy  z  dnia  27  marca  2003  r.  o  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 
2004  r.  w  sprawie  zakresu  projektu  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy,  studium  zawiera  część  tekstową  i  graficzną:  -  uwarunkowania 
zagospodarowania przestrzennego, przedstawione w formie tekstowej i graficznej (część I, załącznik 
nr  1  do  uchwały),  -  ustalenia  określające  kierunki  zagospodarowania  przestrzennego  w  formie 
tekstowej (część II, załącznik nr 2) oraz rysunki studium: rysunek nr 1 Kierunki zagospodarowania 
przestrzennego (załącznik nr 3), rysunek nr 2 Kierunki rozwoju transportu (załącznik nr 4) i rysunek 
nr 3  System zieleni  i  przestrzeni  publicznych  (załącznik  nr  5),  a  także  uzasadnienie  zawierające 
objaśnienia przyjętych rozwiązań oraz syntezę ustaleń projektu studium.

1.3. Podstawy określenia polityki przestrzennej. Zgodnie z art. 9 ust. 1 przytoczonej ustawy, studium 
określa politykę przestrzenną miasta. Podstawę określenia tej polityki stanowią: Strategia Rozwoju 
Miasta "Katowice 2020"  (Uchwała Nr LII/1068/05  Rady Miasta Katowice z 19 grudnia 2005  r.)  oraz 
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (istniejące i przewidywane w horyzoncie 2030 r.), 
w tym zasady i ustalenia koncepcji  przestrzennego zagospodarowania kraju oraz strategii  rozwoju 
i planu zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego (zgodnie z art. 9 ust. 2 cyt. ustawy, przy 
sporządzaniu studium uwzględnia się zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania 
kraju,  ustalenia  strategii  rozwoju  i  planu  zagospodarowania  przestrzennego  województwa  oraz 
strategii rozwoju gminy). Polityka przestrzenna uwzględnia także wyniki uzgadniania i opiniowania 
oraz konsultacji społecznej projektu studium, w tym w ramach strategicznej oceny oddziaływania na 
środowisko projektu dokumentu. Zgodnie z tymi wynikami oraz w oparciu o uwagi metodyczne, tekst  
ustaleń poddano korektom redakcyjnym, mającym na celu uproszczenie i uporządkowanie zapisów 
studium,  w  tym  dotyczących  spraw  mających  podstawowe  znaczenie  dla  właściwego  stosowania 
ustaleń  dokumentu  w  praktyce  (kryteria  zgodności  planów  miejscowych  ze  studium  w  zakresie 
kierunków przeznaczenia terenów i wskaźników urbanistycznych).

1.4. Spójność  studium  ze  strategią  rozwoju  miasta.  Cele  polityki  przestrzennej  sformułowano 
w nawiązaniu do -  przyjętych w strategii  rozwoju miasta -  celów i  priorytetów rozwoju w sferze 
społecznej,  gospodarczej,  jakości  środowiska  i  infrastruktury,  określonych  w  układzie  pięciu  pól 
strategicznych:  metropolitalność,  jakość  życia,  centrum,  przedsiębiorczość,  transport  i  logistyka. 
Strategia  rozwoju  miasta  kreuje  wizję  Katowic  jako  miasta  metropolitalnego,  we  współdziałaniu 
z innymi  centralnymi  miastami  Aglomeracji  Górnośląskiej,  będącego  krajowym  ośrodkiem  badań 
naukowych i rozwojowych w zakresie zaawansowanych technologii, a także centrum biznesowym oraz 
finansowym aglomeracji i Polski Południowej, jako jednego z biegunów Europola Katowice - Ostrawa - 
Kraków.

1.5. Podstawowe założenia przyjęte w polityce przestrzennej. Kierunki polityki przestrzennej oparto na 
scenariuszu  zrównoważonego  rozwoju  miasta,  którego  podstawę  stanowi  wariant  optymistyczny 
prognozy demograficznej sporządzonej na potrzeby studium. Założono w nim wyższe od przyjętych 
w prognozie  demograficznej  Głównego  Urzędu  Statystycznego  wskaźniki  dzietności  oraz  dodatnie 
salda mieszkańców czasowych i migracji. Przesłankę tych założeń stanowiły impulsy rozwojowe z lat  
2006 – 2009 i spodziewane trwałe odwrócenie kierunku niekorzystnych tendencji rozwojowych miasta, 
w  tym  demograficznych  i  społeczno  –  gospodarczych,  w  wyniku  oczekiwanego  wzrostu 
konkurencyjności Katowic wobec innych ośrodków, w tym metropolii krajowych i zagranicznych, jako 
rezultatu realizacji strategii rozwoju miasta. 
Zgodnie  z  paradygmatem  zrównoważonego  rozwoju,  przyjęto,  że  skala  rozwoju  miasta  (w  tym 
mierzona liczbą nowych mieszkań i wzrostem powierzchni biurowo – usługowej) powinna pozostawać 
w proporcji do popytu wynikającego ze zmian poziomu zaludnienia i liczby miejsc pracy w mieście 
i metropolii.  W  związku  z  tym,  kierunki  zmian  w  zagospodarowaniu  przestrzennym  i  wskaźniki 
urbanistyczne,  a  także  kierunki  i  skalę  rozwoju  układu  drogowego  i  systemów  infrastruktury 
technicznej oparto na sporządzonym bilansie potrzeb rozwojowych miasta w zakresie nowych terenów 
przeznaczonych do urbanizacji, w kontekście perspektyw rozwoju demograficznego i gospodarczego 
do roku 2030.  Zidentyfikowana w ten sposób znaczna nadpodaż terenów rozwojowych i programu 

użytkowego  zamierzeń  inwestycyjnych  w  stosunku  do  realnych  potrzeb  miasta  w  perspektywie 
najbliższych 20 lat, dała podstawy do przyjęcia kierunków rozwoju zgodnych z zasadami ekorozwoju 
i ładu  przestrzennego,  w  tym  kształtowania  miasta  zwartego,  bez  potrzeby  sięgania  po  tereny 
niekorzystne  lub  niewskazane  ze  środowiskowego  i  infrastrukturalnego  punktu  widzenia, 
umożliwiających  jednocześnie  uformowanie  ciągłego  przestrzennie,  wielofunkcyjnego  systemu 
obszarów  o  funkcji  przyrodniczo-krajobrazowej  i  rekreacyjnej.  Pozwoliło  to  także  na  przyjęcie 
w większości  umiarkowanych  wartości  wskaźników  urbanistycznych,  redukujących  przewidywaną 
w zamierzeniach  inwestycyjnych  intensywność  planowanej  zabudowy  (w  niektórych  przypadkach 
osiągającą ekstremalne wartości, zwłaszcza w śródmieściu).

1.6. Wpływ uwarunkowań na politykę przestrzenną.  Planistyczną podstawę ustaleń studium stanowią 
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, rozpoznane w zakresie zgodnym z wymaganiami 
ustawy o planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym oraz innych ustaw (m.in.  prawo ochrony 
środowiska i prawo wodne oraz ustawa o ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami). Szczególny 
wpływ  na  politykę  przestrzenną  wywierają  uwarunkowania  zewnętrzne  związane  z  funkcjami 
i pozycją miasta w metropolii oraz konkurencją innych ośrodków (powodujące konieczność stworzenia 
przestrzennych możliwości dla lokalizacji funkcji o randze metropolitalnej, zwłaszcza w śródmieściu 
oraz  rozwój  efektywnego  i  zrównoważonego  systemu  komunikacji,  z  uwzględnieniem  powiązań 
z otoczeniem i zamierzeń innych ośrodków metropolii, zwłaszcza sąsiedzkich, a także wymagające 
podniesienia konkurencyjności Katowic jako miejsca zamieszkania i pracy oraz radykalnej poprawy 
wizerunku miasta). 
Wśród  uwarunkowań  wewnętrznych,  zasadnicze  znaczenie  ma  proces  wielokierunkowej  ewolucji 
struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej,  cechującej  się  znacznym udziałem niezagospodarowanych 
dotychczas  terenów budowlanych i  różnego rodzaju nieużytków,  stanowiących potencjalne zasoby 
rozwojowe miasta. Ewolucja struktury polega w głównej mierze na cząstkowych przekształceniach 
terenów  poprzemysłowych,  niepowiązanych  z  formowaniem  czytelnych  struktur  urbanistycznych 
i związków z otoczeniem, nadmiernej intensyfikacji zabudowy i jej realizacji na terenach z ułomnym 
układem urbanistyczno - drogowym, a także na tworzeniu nowych centrów usługowo – handlowych 
w przypadkowych  lokalizacjach.  Konieczne  okazało  się  w  związku  z  tym  przyjęcie  odpowiednich 
kierunków  przekształceń  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej,  przeciwdziałających  chaosowi 
i konfliktom przestrzennym oraz umożliwiających racjonalne zagospodarowanie terenów rozwojowych 
i  ukształtowanie  prawidłowej  sieci  ośrodków usługowych.  Ważną  rolę,  zwłaszcza  w kształtowaniu 
układu  drogowego,  odgrywają  także  stałe  cechy  struktury  przestrzennej  miasta,  w  tym  głównie 
wielkość i  położenie kompleksów leśnych ograniczających swobodę decyzji  planistycznych.  Istotne 
uwarunkowanie rozwoju miasta, głównie jego południowej części, stanowi nadal eksploatacja złóż 
węgla kamiennego oraz jej dotychczasowe i prognozowane skutki na powierzchni terenu.
Wpływ  na  politykę  przestrzenną  miały  także  zmiany  przepisów,  także  tych  jedynie  pośrednio 
dotyczących spraw planowania i zagospodarowania przestrzennego, jakie nastąpiły od 2007 r., a więc 
w okresie sporządzania studium, a także obserwowane w tym czasie fluktuacje w szeroko rozumianym 
otoczeniu społeczno – gospodarczym.

1.7. Kierunki  przeznaczenia  terenów  i  wskaźniki  urbanistyczne.  Przyjęte  kierunki  przeznaczenia 
terenów wynikają  z  rozpoznanych  potrzeb rozwojowych miasta  i  uwarunkowań  zagospodarowania 
przestrzennego  oraz  ogólnych  zasad  racjonalnego  kształtowania  struktury  funkcjonalno  – 
przestrzennej, ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zgodnie z nimi, 
przyjęto  założenie  niedopuszczalności  lokalizacji  zabudowy  mieszkaniowej  na  terenach 
o niekorzystnych  warunkach ekofizjograficznych (w rejonach narażonych na emisje hałasu,  pyłów, 
gazów  i  promieniowania,  występowania  skutków  eksploatacji  węgla  kamiennego,  narażonych  na 
niebezpieczeństwo powodzi lub podtopień, na gruntach niespełniających standardów jakości ziemi), 
a także  w  rejonach  izolowanych  w  strukturze  urbanistycznej  oraz  niedogodnych  ze  względu  na 
niedostateczną  dostępność  infrastruktury  społecznej,  komunikacyjnej  i  infrastruktury  technicznej 
(w tym trudnych do obsługi systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków).

Biorąc za podstawę wymogi ładu przestrzennego oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości 
środowiska zamieszkania za niezbędne uznano powstrzymanie zagęszczania zabudowy mieszkaniowej 
i likwidacji terenów zieleni w obrębie ukształtowanych osiedli, lokalizowania intensywnej zabudowy 
na  terenach  bez  obsługi  komunikacyjnej  i  o  ograniczonych  możliwościach  poprawy  tego  stanu 
w bliskiej  perspektywie  oraz  w  rejonach  cechujących  się  ukształtowaną,  niską  intensywnością 
zagospodarowania,  a  także  realizacji  zabudowy  bez  odpowiedniego  udziału  terenów  biologicznie 
czynnych. Podstawę umożliwiającą właściwe przekształcenia terenów stanowią przyjęte w studium 
wskaźniki i parametry urbanistyczne w zakresie intensywności i wysokości zabudowy, udziału zieleni 
oraz miejsc parkingowych. Wskaźniki  te,  po ich uproszczeniu i  ograniczeniu do zakresu służącego 
kształtowaniu zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, odnoszą się do wyodrębnionych na 
rysunku studium obszarów.
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Jednocześnie, mając na uwadze podniesienie efektywności  inwestycji  na obszarach wymagających 
przekształceń i rewitalizacji,  odznaczających  się  równocześnie  dobrą  dostępnością  pod  względem 
komunikacji i infrastruktury technicznej oraz strategicznym znaczeniem dla osiągnięcia wielu spośród 
celów  polityki  przestrzennej  i  pożądanych  kierunków  zmian  w  strukturze  przestrzennej  miasta, 
przyjęto możliwość stosowania w ich obrębie relatywnie bardziej intensywnych wskaźników zabudowy 
i  mniejszego  udziału  terenów  zieleni.  Wpływ  na  ustalenia  studium  w  zakresie  kierunków 
przeznaczenia  terenów  i  wskaźników  urbanistycznych  miały  także  w  niektórych  przypadkach 
sporządzone  koncepcje  urbanistyczno-architektoniczne  oraz  wydane  już  decyzje  administracyjne 
o warunkach  zabudowy  i  w  sprawie  pozwolenia  na  budowę  dla  zaawansowanych  projektów 
inwestycyjnych. Modyfikacja ustaleń studium w tym zakresie była niezbędna z uwagi na konieczność 
uzyskania zgodności ze studium sporządzanych aktualnie projektów planów miejscowych.

1.8. Kierunki  przeznaczenia  terenów  w  obszarach  konfliktów  funkcjonalno  –  przestrzennych. 
Szczególnie  ważne  w  sporządzaniu  studium  było  ustalenie  właściwej  polityki  przestrzennej  dla 
obszarów cechujących się występowaniem konfliktów funkcjonalno – przestrzennych ze względu na 
wzajemnie sprzeczne interesy władających gruntami, ujawnione zamierzenia inwestycyjne nie dające 
się pogodzić z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także dla obszarów, co do których panują różne 
poglądy na ich kierunkowe przeznaczenie. Do najbardziej istotnych zagadnień w tej mierze należało 
określenie kierunków przeznaczenia terenów i lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego dla 
podlegającego  restrukturyzacji  obszaru  byłej  Huty  Baildon,  perspektywicznych  kierunków 
przeznaczenia terenów tworzących rolniczą przestrzeń produkcyjną w Podlesiu i Zarzeczu, a także 
przyjęcie rozwiązań chroniących doliny przed presją przeznaczania ich pod zabudowę.

1.9. Kierunki  przeznaczenia  terenów  oraz  lokalnych  zasad  zagospodarowania  przestrzennego  dla 
podlegającego restrukturyzacji  obszaru byłej  Huty Baildon.  Ustalenia studium dla obszaru byłej 
Huty Baildon wynikają z konieczności pogodzenia sprzecznych interesów różnych właścicieli terenów 
i jego bezpośredniego otoczenia (konflikt pomiędzy dążeniem do zachowania funkcji przemysłowej 
[możliwość  dalszego  funkcjonowania  i  rozwoju  poprzez  określenie  przemysłowego  kierunku 
przeznaczenia obszaru] a nadania całemu obszarowi usługowego kierunku przeznaczenia). Rejon ten 
wypełnia  definicję obszaru problemowego w rozumieniu ustawy o planowaniu i  zagospodarowaniu 
przestrzennym  i  wymaga  w  związku  z  tym  sporządzenia  planu  miejscowego.  Biorąc  pod  uwagę 
wzmiankowane  konflikty,  w  studium  zawarto  rozwiązania  umożliwiające  określenie  w  planie 
miejscowym ustaleń zabraniających użytkowania terenów i obiektów w sposób szkodliwy dla zdrowia 
ludzi i środowiska oraz dopuszczających budowę, rozbudowę lub przebudowę obiektów budowlanych 
i urządzeń pod warunkiem ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wystąpienia poważnych 
awarii,  niepowodujących jednocześnie konieczności  likwidacji  przemysłowego przeznaczenia części 
obszaru. Istotne znaczenie mają w tym przypadku uwarunkowania prawne – zgodnie z obowiązującym 
systemem  ochrony  środowiska,  regulacja  technologicznych  aspektów  funkcjonowania  zakładów 
produkcyjnych  nie  należy  do  zakresu  ustaleń  dokumentów  planistycznych  (całokształt  zagadnień 
związanych z oddziaływaniem na środowisko planowanych przedsięwzięć uregulowany jest w ramach 
ustaw i przepisów wykonawczych z zakresu ochrony środowiska).

1.10. Kierunki  przeznaczenia  obszarów  rolniczej  przestrzeni  produkcyjnej.  Zgodnie  z  rozpoznanymi 
uwarunkowaniami, przyjęto, że większość gleb ze względu na ich skażenie metalami ciężkimi i brak 
możliwości  prowadzania racjonalnej gospodarki  rolnej powinna być przeznaczona na inne funkcje. 
Wyjątek w tej mierze stanowią jedynie tereny w południowo – zachodniej części miasta (Podlesie 
i Zarzecze), użytkowane rolniczo, określone pierwotnie w projekcie studium jako rolnicza przestrzeń 
produkcyjna. W rejonie tym występuje istotny konflikt pomiędzy silną presją na przeznaczenie tych 
terenów  pod  zabudowę  mieszkaniową  a  ich  wciąż  żywą  funkcją  rolniczą  (nadal  funkcjonują  tu 
rodzinne gospodarstwa rolne, korzystające ze wsparcia w ramach unijnej polityki rolnej). Przyznać 
należy, z jednej strony, że znaczny już stopień urbanizacji Podlesia i Zarzecza stawia pod znakiem 
zapytania  zasadność  utrzymywania  relatywnie  niewielkich  enklaw  rolniczych,  utrudniających 
racjonalne  kształtowanie  struktury  urbanistycznej  tej  części  Katowic.  Nie  ulega  też  jednak 
wątpliwości,  że tereny te jako mieszkaniowe są zbędne z punktu widzenia potrzeb miasta w tym 
zakresie  oraz  niewskazane  dla  rozwoju  zabudowy  na  większą  skalę  z  uwagi  na  obowiązek 
sfinansowania  przez  miasto  rozwoju  infrastruktury  (dróg  publicznych,  sieci  wodociągowej 
i kanalizacyjnej). Ponadto, co istotne, przyjęcie ustaleń zmierzających do przeznaczenia terenów na 
cele  nierolnicze  mogłoby  prowadzić  do  pozbawienia  właścicieli  istniejących  gospodarstw  rolnych 
możliwości korzystania z dostępnych instrumentów wsparcia oraz utrudnić prowadzenie działalności  
wskutek zaostrzenia konfliktów funkcjonalno-przestrzennych. Wyniki konsultacji społecznej projektu 
studium, choć niejednoznaczne w tym zakresie, wyraźnie wskazały jednak na potrzebę przewidzenia 
w przyszłości możliwości zmiany kierunku przeznaczenia obszarów rolniczej przestrzeni produkcyjnej. 
Przyjęto w związku z tym, że ustalenia studium powinny umożliwić podjęcie decyzji o przeznaczeniu 
tych  obszarów (w całości  lub  w części)  pod  zabudowę mieszkaniową  w  planie  miejscowym,  pod 

warunkiem zgodnego wniosku w tym zakresie wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych. W tym celu, 
tereny  te  zaliczono  do  "obszarów  rolnych,  stanowiących  rezerwy  rozwojowe  na  cele  zabudowy 
mieszkaniowej",  dla  których  wskazane  jest  sporządzenie  planu  miejscowego,  kompleksowo 
rozwiązującego kwestię przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów.

1.11. Zabudowa dolin. Ze względu na wielostronne, środowiskowe i strukturalne funkcje dolin (w zakresie 
ochrony  przyrody  [korytarze  ekologiczne  zapewniające  spójność  obszarów  czynnych  biologicznie 
i ciągłość  ekosystemów],  zasobów  wodnych  i  przed  powodzią  oraz  topoklimatyczne,  ekologiczne 
i krajobrazowe) w ustaleniach studium za podstawę przyjęto ochronę dolin przed zabudową. Polityka 
ta  jest  ponadto  zgodna  z  uchwałą  Rady  Miasta  w  sprawie  ochrony  dolin.  Przyjęto,  że  kierunki  
zagospodarowania powinny zapewnić zachowanie i wzmacnianie ogólnośrodowiskowych funkcji dolin, 
w  dostosowaniu  do  lokalnie  występujących  wartości  przyrodniczych.  Tereny  stale  lub  okresowo 
podmokłe oraz będące siedliskiem roślin i zwierząt podlegających ochronie powinny być zachowane 
w możliwie  naturalnej formie,  a  o  dopuszczalności  ich  ekstensywnego  wykorzystania  do  celów 
rekreacyjnych  powinny  decydować  specjalistyczne  badania  i  analizy.  W  związku  z  tym, 
że zasadniczym warunkiem utrzymania funkcji doliny jako korytarza ekologicznego jest zachowanie 
przestrzennej  ciągłości  ekosystemów  w  formie  pasma  terenów  niezabudowanych  i  czynnych 
biologicznie o szerokości co najmniej kilkudziesięciu metrów, przyjęto, że ewentualne przeznaczenie 
pod zabudowę fragmentów dolin jest możliwe jedynie w bardzo ograniczonym zakresie, który nie 
naruszy zasad ochrony środowiska, ochrony przed powodzią i bezpieczeństwa powszechnego.

1.12. Kierunki  przeznaczenia  rodzinnych  ogrodów  działkowych.  W  stosunku  do  rodzinnych  ogrodów 
działkowych polityka przestrzenna, wychodząc z założenia, że zidentyfikowane potrzeby rozwojowe 
miasta nie wymagają sięgania po tereny zagospodarowane obecnie jako ogrody działkowe, zapewnia 
ich zachowanie z wyjątkiem przypadków, w których uszczuplenie powierzchni ogrodów działkowych 
będzie niezbędne dla realizacji  inwestycji  celu publicznego. Dla jednoznacznego zagwarantowania 
zachowania  ogrodów  działkowych  w  obrębie  wszystkich  obszarów  (ogrody  działkowe  zostały 
zgeneralizowane na rysunku studium) do lokalnych zasad zagospodarowania wprowadzono zalecenie 
utrzymania tych ogrodów w planach miejscowych.

1.13. Obszary  rozmieszczenia  obiektów  handlowych  o  powierzchni  sprzedaży  powyżej  2000  m2. 
Kształtowanie  sieci  ośrodków  usługowych.  Polityka  przestrzenna  w  zakresie  rozmieszczenia 
obiektów  handlowych,  przewidująca  w  pierwotnych  założeniach  ścisłą  kontrolę  rozwoju  takich 
obiektów i preferencje dla ich lokalizacji  w centrum, z jednoczesnym blokowaniem rozwoju tych 
obiektów  w  lokalizacjach  konkurencyjnych,  na  skutek  diametralnej  zmiany  uwarunkowań  w  tym 
zakresie (uwarunkowania prawne, przemiany struktury sieci handlowej w mieście i otoczeniu) została 
zliberalizowana. W świetle rozpoznanych zamierzeń ośrodków ościennych, przyjęto, że utrzymanie 
przez Katowice pozycji głównego ośrodka usługowego w metropolii, wymaga dalszego zróżnicowania 
i specjalizacji oferty handlowej i usługowej. Uznano także, że niezbędne jest zrównoważenie w skali  
całego  miasta  struktury  sieci  handlowej,  poprawa  dostępności  handlu  i  usług,  a  także  wsparcie 
procesów rewitalizacji  poprzez umożliwienie sytuowania na obszarach rewitalizowanych tego typu 
usług. W związku z tym, kierunki rozwoju sieci handlowej, przewidują – prócz zasady, że obszarem 
koncentracji  nowych  inwestycji  o  tym  charakterze  powinno  być  przede  wszystkim  śródmieścia, 
a zwłaszcza  ścisłe  centrum  -  możliwość  lokalizacji  takich  obiektów  w  ośrodkach  niższego  rzędu 
o randze  ponadlokalnej,  jednak  wyłącznie  na  podstawie  planów  miejscowych.  Z  problematyką 
właściwej  dostępności  usług  wiąże  się  wyznaczenie  w  studium  pomocniczego  w  stosunku 
do śródmieścia  obszaru  Subcentrum –  Południe,  zapewniającego  obsługę  południowo  –  zachodniej 
części  miasta (dla  około 100  tys.  mieszkańców).  Z  zasadności  wsparcia  procesów restrukturyzacji 
i rewitalizacji  terenów poprzemysłowych wyrasta przyjęte w studium zróżnicowanie przeznaczenia 
terenów w północnej części miasta (Katowice - Północ "Eko-Miasto") na obszarze byłych ZM Silesia 
i hałd  pohutniczych  (w kierunku  zabudowy  wielofunkcyjnej,  w  ograniczonym  zakresie  także 
z udziałem funkcji mieszkaniowej).

1.14. Zasady  ochrony dziedzictwa kulturowego,  zabytków i  dóbr  kultury  współczesnej.  Rozwiązania 
w zakresie  ochrony dziedzictwa kulturowego,  zabytków i  dóbr  kultury współczesnej  są  zgodne ze 
wskazaniami wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dla wsparcia działań mających na celu ochronę 
dziedzictwa kulturowego oraz stworzenie spójnego produktu turystycznego ("Lokalny Szlak Zabytków 
Techniki"),  kierunki  ochrony  zabytków  zostały  uzupełnione  o  możliwość  obejmowania  wybranych 
obszarów ochroną w formie parków kulturowych. Dla obszarów takich istnieje możliwość przyjęcia 
specyficznych,  lokalnych  zasad  zagospodarowania  służących  ochronie  krajobrazu  kulturowego, 
w powiązaniu  z  nadaniem  obiektom  dziedzictwa  przemysłowego  nowych,  społecznie  użytecznych 
funkcji.  Dotyczy  to  m.in.  obszarów  wymagających  przekształceń,  rehabilitacji  lub  rewitalizacji, 
mieszczących  zabytki  stanowiące  o  przemysłowej  historii  miasta  (opracowanie  Zintegrowanego 
Programu  Rewitalizacji  Nikiszowca  oraz  studium  możliwości  przekształceń  zagospodarowania 
przestrzennego otoczenia Osiedla Nikiszowiec).
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XV. UZASADNIENIE

1.15. Warunki prowadzenia eksploatacji górniczej oraz przeciwdziałanie jej skutkom na powierzchni 
terenu.  Perspektywy dalszej eksploatacji  węgla kamiennego w obrębie miasta wymagają, aby jej 
skutki  ujawniające  się  na powierzchni,  poprzez ich  staranną kontrolę,  nie  ograniczały możliwości 
zagospodarowania  terenów  i  nie  powodowały  zniszczeń  zabudowy  i  infrastruktury  technicznej. 
Ustalenia  studium  zapewniają  możliwość  eksploatacji  złóż  zgodnie  z  wydanymi  koncesjami, 
a jednocześnie tworzą podstawy do skutecznego negocjowania z przedsiębiorcami górniczymi zakresu 
skutków przyszłej eksploatacji (w studium uwzględniono prognozę wpływów eksploatacji górniczej na 
powierzchnię terenu do końca obowiązywania koncesji,  tj.  do roku 2020).  Studium zawiera w tej 
dziedzinie rozwiązania możliwe - w świetle ograniczeń prawnych - do zastosowania w dokumentach 
planistycznych (niezgodne z przepisami jest ustalanie w tych dokumentach dopuszczalnych kategorii  
szkód  górniczych).  W  studium  określono  wartościowe  elementy  i  cechy  środowiska  oraz 
uwarunkowania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  powszechnego,  które  powinny  być 
uwzględnione w planowanej działalności zakładu górniczego i których ochrony można wymagać przy 
wydawaniu koncesji, tak by elementy te nie uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu. Przyjęto ponadto  
zasady pozwalające na przeciwdziałanie innym niekorzystnym skutkom eksploatacji (np. powstawaniu 
obniżeń  powodujących  tworzenie  się  zalewisk  i  zagłębień  bezodpływowych  oraz  sposobom 
prowadzenia rekultywacji wyprzedzającej).

1.16. Kierunki  rozwoju  systemów  komunikacji.  Przyjęte  w  studium  kierunki  rozwoju  układu 
komunikacyjnego  nadają  priorytet  transportowi  szynowemu.  Potrzeba  ta  wynika  z  przesłanek 
funkcjonalnych  i  środowiskowych.  Katowice,  a  zwłaszcza  część  śródmiejska,  stanowią  główny 
w metropolii ośrodek codziennych migracji, co przy niedostatecznie rozwiniętym układzie drogowym 
oraz prognozowanym wzroście natężenia ruchu indywidualnego uzasadnia przyjęty kierunek rozwoju 
komunikacji  szynowej  –  tramwajowej  i  kolejowej,  w  połączeniach  wewnątrz-  i  międzymiejskich, 
zgodny z ogólnymi tendencjami w tej dziedzinie, a także z opracowaniem "Diagnoza stanu systemu 
transportowego oraz plan rozwoju transportu zbiorowego w obszarze działania KZK GOP" (2007). 

Taki  kierunek  rozwoju  komunikacji  pozwoli  na  ograniczenie  skali  niezbędnej  rozbudowy  układu 
drogowego,  minimalizując  koszty  środowiskowe  i  ekonomiczne tych  inwestycji.  W wyniku  analizy 
potencjalnych skutków prawnych i  finansowych, zracjonalizowano i  ograniczono zasięg  pierwotnie 
planowanego rozwoju sieci tramwajowej (eliminacja linii do Ligoty i Giszowca oraz alternatywnych 
tras do Ochojca i  Zawodzia),  a także,  mając na uwadze trudne do oszacowania skutki  finansowe 
rezerwowania terenów pod linie tramwajowe w planach miejscowych, planowane trasy określono jako 
rekomendowane, z możliwością modyfikacji na dalszych etapach planowania i projektowania.

Studium zakłada także znaczącą rozbudowę układu drogowego. Podstawą rozwiązań w tym zakresie są 
zidentyfikowane braki w sieci drogowej (niedostateczne powiązania drogowe na kierunku południe – 
północ  [pomiędzy  Śródmieściem  a  dzielnicami  południowo  –  zachodnimi])  oraz  prognozy  ruchu 
uwzględniające zamierzenia inwestycyjne i chłonność terenów przeznaczonych do zagospodarowania. 

Studium zawiera plany budowy nowych połączeń drogowych w zakresie niezbędnym dla rozwiązania 
problemów  komunikacyjnych.  Wykorzystano  w  tym  przypadku  niektóre  rozwiązania  określone 
w dotychczas  sporządzonych  koncepcjach  (m.in.  "Analiza  podstawowego  układu  komunikacyjnego 
miasta Katowice i możliwości oraz uwarunkowania jego planistycznego kształtowania" [2006]). Kształt 
planowanego  układu  drogowego  uwzględnia  także  wyniki  opiniowania  i  konsultacji  społecznych 
projektu  studium  oraz  strategicznej  oceny  oddziaływania  projektu  dokumentu  na  środowisko 
(onieczność odstąpienia od planowania niektórych dróg, zwłaszcza odcinków przebiegających przez 
Lasy  Murckowskie  -  zrezygnowano z  odcinków dróg potencjalnie  najbardziej  kolizyjnych  z  celami  
i przedmiotami ochrony przyrody [naruszających cenne siedliska lub ostoje zwierząt]). Niektóre trasy 
planowanych dróg, przyjęte w studium, nie posiadają alternatywy. Dotyczy to zwłaszcza planowanych 
dróg  zbiorczych  w  południowo  –  zachodniej  części  miasta,  gdzie  -  przy  rozważeniu  czynników 
funkcjonalno – przestrzennych, planistycznych i ekofizjograficznych - wykorzystano dla właściwego 
przeprowadzenia dróg o odpowiednich do ich klasy parametrach technicznych jedyne dostępne pasy 
terenów wolnych od zabudowy i przesądzeń lokalizacyjnych. Realizacja planowanych dróg zbiorczych 
w tej części Katowic jest szczególnie istotna ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego i  warunków prawidłowego funkcjonowania infrastruktury miejskiej  (m.in.  komunikacji  
publicznej), stanowi także niezbędny warunek możliwości dalszego rozwoju zabudowy mieszkaniowej.

Niektóre  rozwiązania  w  zakresie  kształtowania  układu  drogowego  zmodyfikowano  w  wyniku 
konsultacji  społecznej  projektu  studium.  W  przypadku  trasy  zachodniej  obwodnicy  miasta, 
wywołującej  rozbieżne  opinie,  przyjęto  wariant  mniej  uciążliwy  dla  środowiska  zamieszkania; 
zrezygnowano  z  podtrzymywania  planowanego  układu  dróg  lokalnych  w  południowo  –  zachodniej 
części  Katowic  oraz  z  wyznaczania  przebiegu  drogi  stanowiącej  element  wschodniej  obwodnicy 
Chorzowa (przyjęto na zasadzie postulatu kierowanego do uwzględnienia w planach wyższego rzędu, 
że z uwagi na regionalny charakter drogi, jej trasa powinna być ustalona w dokumencie planistycznym 
wyższej  rangi  [np.  plan  zagospodarowania  przestrzennego obszaru  metropolitalnego]).  Odstąpiono 

ponadto od określania horyzontów czasowych dla poszczególnych etapów rozwoju układu drogowego, 
określając  jedynie,  na  zasadzie  rekomendacji,  przedsięwzięcia  priorytetowe  oraz  ogólny  podział 
inwestycji  drogowych  na  etapy,  wskazujące  na  pożądaną  kolejność  realizacji  z  punktu  widzenia 
kierunków rozwoju przestrzennego miasta.

W zakresie  parkowania  przyjęta  polityka  ograniczania  parkowania  ma  przeciwdziałać  zatłoczeniu 
motoryzacyjnemu  Śródmieścia  oraz  ułatwić  kształtowanie  właściwych  nawyków  komunikacyjnych, 
skłaniających do korzystania z transportu zbiorowego.

1.17. Infrastruktura  techniczna.  Kierunki  rozwoju  infrastruktury  technicznej  nie  przewidują  istotnych 
zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu tych systemów. Istniejące źródła i kierunki zaopatrzenia 
miasta  w  energię  elektryczną  i  cieplną,  gaz  i  wodę,  a  także  sposób  gospodarowania  odpadami 
komunalnymi  uznano  za  wystarczający  dla  planowanej  skali  rozwoju  miasta.  W zakresie  systemu 
gospodarki ściekowej, kierunki rozwoju wynikają z programu "Masterplan – uporządkowanie gospodarki 
ściekowej  w  mieście  Katowice",  jako  podstawy  porządkowania  gospodarki  ściekowej  na  terenie 
miasta.

2. SYNTEZA USTALEŃ STUDIUM

2.1. Zakres ustaleń studium.  Ustalenia studium (kierunki zagospodarowania przestrzennego) określają, 
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, politykę przestrzenną w zakresie: 
kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz przeznaczeniu terenów, parametrów i wskaźników 
urbanistycznych,  obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni  sprzedaży powyżej 
2000 m2 oraz przestrzeni publicznej, obszarów i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dóbr  kultury  współczesnej,  ochrony  środowiska  i  jego  zasobów,  ochrony  przyrody  i  krajobrazu 
kulturowego, kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, kierunków 
rozwoju  systemu  transportu  i  infrastruktury  technicznej,  obszarów:  inwestycji  celu  publicznego, 
wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji, problemowych i strategicznych, a także 
obszarów planów miejscowych. Układ treści ustaleń studium jest zdeterminowany wymaganiami cyt. 
ustawy.  W syntezie  problematykę  tę  przedstawiono w miarę  możliwości  w ujęciu  przekrojowym, 
w nawiązaniu do kolejności celów polityki przestrzennej.

2.2. Cele  polityki  przestrzennej.  Generalnym  celem  polityki  przestrzennej  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  oraz  wzmocnienia  pozycji  miasta  jako  centrum  administracyjno-
usługowego Metropolii Silesia, - służącej podniesieniu rangi i atrakcyjności Katowic wraz z Metropolią 
Silesia w układzie krajowych i europejskich wielkich ośrodków miejskich.

2.3. Cele składowe polityki przestrzennej - kierunki zmian w strukturze przestrzennej, obejmują: - 
krystalizację struktury funkcjonalno – przestrzennej, - integrację przestrzenną i funkcjonalną tkanki  
miejskiej, - wzrost kapitału urbanistycznego, - wysoką jakość przestrzeni miejskiej i środowiska oraz – 
równoważenie struktury przestrzennej i procesów rozwoju przestrzennego.

2.4. Krystalizacja  struktury  funkcjonalno  -  przestrzennej  opierać  się  będzie  na:  -  uformowaniu 
sprawnego układu drogowy o hierarchicznej strukturze; - wzmocnieniu roli śródmieścia jako centrum 
metropolii  oraz  transformacji  ścisłego  centrum  w  celu  wykreowania  atrakcyjnej,  centralnej 
przestrzeni publicznej, - a także na ukształtowaniu hierarchicznej i zrównoważonej sieci handlowo – 
usługowej.

2.5. Integracja przestrzenna i funkcjonalna tkanki miejskiej obejmuje: - stworzenie zintegrowanego, 
intermodalnego  systemu  transportu  zbiorowego;  -  rozbudowę  lokalnych,  międzydzielnicowych 
powiązań  drogowych  oraz  rozwój  sieci  tras  rowerowych  i  pieszych,  w  tym  w  celu  integracji 
południowej i północnej części śródmieścia; - ukształtowanie systemu terenów parkowych i sportowo - 
rekreacyjnych  oraz  innych  przestrzeni  publicznych;  -  rewitalizację  zdegradowanych  terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usługowej i restrukturyzację terenów produkcyjno - składowych. W zakresie 
transportu i infrastruktury technicznej konieczne są wspólne rozwiązania w ramach metropolii.

2.6. Wzrost kapitału urbanistycznego polegać będzie na zwiększeniu podaży nowoczesnej powierzchni 
biurowej  i  rozwoju  wyspecjalizowanych  nieruchomości  związanych  z  branżami  gospodarki 
preferowanej w strategii  rozwoju miasta (centra i  parki  naukowo -  technologiczne,  parki  biznesu 
i przemysłowe) oraz zasobów mieszkaniowych. Istotne będzie także zagospodarowanie nieruchomości 
zabytkowych,  w  tym  poprzemysłowych,  na  cele  współczesnych  funkcji,  pobudzanie  inwestycji 
prywatnych  w  obszarach  wymagających  przekształceń  i  rehabilitacji,  zagospodarowanie  terenów 
poprzemysłowych  i nieefektywnie  użytkowanych,  a  także  podnoszenie  wartości  nieruchomości 
w strategicznych obszarach rozwojowych i innych podlegających przekształceniom, w tym poprzez 
wysoką jakość rozwiązań urbanistycznych i projektów architektonicznych.
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2.7. W zakresie zwiększania zasobów mieszkaniowych i  kierunków rozwoju zabudowy mieszkaniowej 
zakłada  się  zróżnicowanie  oferty  mieszkaniowej  w  celu  zwiększenia  atrakcyjności  rynku 
mieszkaniowego w skali metropolii i kraju (w tym zwłaszcza zwiększenie oferty dla ludzi młodych,  
utrzymanie relatywnie niższych cen mieszkań, wspieranie budowy osiedli cechujących się najwyższą 
jakością rozwiązań urbanistyczno - architektonicznych) – poprzez rozwój zabudowy o zróżnicowanej 
intensywności  i  standardzie  oraz  formie  organizacji  budownictwa,  a  także  przez  powiązanie 
planowania przestrzennego ze strategią mieszkaniową miasta, programem rewitalizacji i programami 
rozwoju,  zwłaszcza  na  terenach  stanowiących  własność  gminy  oraz  położonych  w  strategicznych 
obszarach rozwojowych (Nowy Nikiszowiec) i innych objętych Lokalnym Programem Rewitalizacji.

2.8. Osiągnięcie wysokiej jakości przestrzeni miejskiej i środowiska wymagać będzie zróżnicowanych 
działań,  polegających  w  sensie  ogólnym  na  kształtowaniu  czytelnych,  funkcjonalnych 
i zrównoważonych struktur przestrzennych (w tym na porządkowaniu istniejącej struktury, zwłaszcza 
w obrębie śródmieścia) oraz pozwalających na osiągnięcie wymaganych standardów jakości wszystkich 
elementów  środowiska  (nowoczesna  infrastruktura  komunalna  i  systemy  przesyłu  informacji, 
zrównoważone i  przyjazne dla  środowiska  rozwiązania  z  zakresu  inżynierii  środowiska).  Z  punktu 
widzenia poszczególnych dziedzin gospodarki przestrzennej, do istotnych działań należą: 

– rozbudowa  bazy  obiektów  kultury  wysokiej  oraz  ogólnodostępnych  obiektów  sportu  i  rekreacji, 
a także wzrost dostępności terenów zieleni; 

– kształtowanie  systemu  witalnych,  atrakcyjnych  przestrzeni  publicznych,  o  wysokich  walorach 
estetycznych  oraz  krajobrazu  (harmonijnej  sylwety  miasta  o przemyślanym  rozmieszczeniu 
elementów  kompozycyjnych  i  dominant,  z  poszanowaniem  i podkreśleniem  indywidualnych  cech 
fizjonomicznych) oraz zachowanie wartościowej, zabytkowej zabudowy i układów urbanistycznych; 

– stworzenie  nowoczesnego  i  przyjaznego  dla  środowiska  systemu  transportu  zbiorowego  (punkty 
i węzły przesiadkowe, parkingi, ograniczenie ruchu w centrum miasta).

2.9. Równoważenie struktury przestrzennej i procesów rozwoju przestrzennego wymaga dostosowania 
intensywności  zabudowy  do  przepustowości  układu  drogowego,  równomiernego  rozmieszczenia 
programu inwestycyjnego,  utrzymania i  kształtowania zwartej,  a jednocześnie ziarnistej  struktury 
przestrzennej, zapewniającej prawidłowe warunki funkcjonowania węzłowych elementów struktury 
ekologicznej  (kompleksy  leśne  i  powiązane z  nimi  tereny zieleni  rekreacyjnej,  ciągłość  korytarzy 
ekologicznych). Istotna jest ochrona i kształtowanie terenów aktywnych biologicznie, w tym zieleni 
o funkcji  rekreacyjnej  w  obrębie  obszarów  zabudowy  mieszkaniowej,  a  także  niedopuszczanie 
do rozwoju zabudowy w lokalizacjach konfliktowych ze środowiskowego punktu widzenia.

2.10. Kierunki  zmian  w  przeznaczeniu  terenów.  Realizacja  celów  polityki  przestrzennej  wymaga 
ukształtowania  właściwej  struktury  funkcjonalno  -  przestrzennej,  stanowiącej  układ  czytelnie 
wyodrębnionych  obszarów  o  funkcjach  wiodących.  Związane  z  tym  zmiany  w  zagospodarowaniu 
przestrzennym i decyzje w zakresie planowania rozwoju miasta powinny zapewnić warunki wzajemnie 
niekonfliktowego  rozwoju  podstawowych  form  wykorzystania  przestrzeni,  ochronę  walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych, zachowanie wartości dziedzictwa kulturowego oraz poprawę ładu 
przestrzennego i estetyki zagospodarowania przestrzeni. W celu osiągnięcia pożądanych przekształceń 
struktury przestrzennej miasta wyróżniono następujące obszary, oznaczone na rysunku studium nr 1 
symbolami literowo – cyfrowymi:

wyszczególnienie pow. (ha)
centralny ośrodek usługowy (CU1 – CU4) 195
wielkopowierzchniowe centra handlowo-usługowe (Uc1 – Uc3) 100
zabudowa usługowo-mieszkaniowa (Um1 – Um3) 390
zabudowa usługowa z zielenią urządzoną (U/Zu1 – U/Zu4) 569
intensywna zabudowa mieszkaniowo-usługowa i wielofunkcyjna (MUw1 - MUw5) 628
zabudowa mieszkaniowo-usługowa niska (MUn1 – MUn3) 608
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna średniowysoka i wysoka (MW1 – MW3) 350
zabudowa mieszkaniowa niska (MN1 – MN4) 1150
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MJ) 870
zabudowa usługowa (U1 – U3) 93
zabudowa usługowo-produkcyjna (UP1 – UP3) 428
zabudowa produkcyjno - usługowa, infrastruktury technicznej i komunalnej (Pu1, PU2) 767
zieleń urządzona i usługi rekreacji (Zu/U) 218

zieleń o funkcji rekreacyjnej (Zu) 1248
cmentarze (ZC) 108
obszary leśne (ZL) 6600
zieleń o funkcji przyrodniczo-ekologicznej (ZE) 478
obszary rolne - rezerwy rozwojowe na cele zabudowy mieszkaniowej (Rm) 100
lotnisko (KL) 88
intermodalny węzeł transportowy (KK/U) 34
obszary kolejowe (KK) 314
drogi publiczne (KD) 1140

Część  obszarów  podzielono  dodatkowo  (indeks  cyfrowy)  według  wskaźników  dotyczących 
zagospodarowania  i  użytkowania  terenów.  Dla  obszarów ustalono kierunki  przeznaczenia  terenów 
(podstawowe i  dopuszczalne  -  wzbogacające  i  uzupełniające  przeznaczenie  podstawowe),  zasady 
zagospodarowania i użytkowania terenów oraz ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów, a także, 
jeśli było to uzasadnione charakterem obszarów, zasady kształtowania i ochrony ładu przestrzennego, 
politykę  parkingową  oraz  wytyczne  do  planów miejscowych,  w tym główne  zadania  wymagające 
rozwiązania. 

Ustalono także parametry i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów (wskaźniki 
urbanistyczne): wskaźnik intensywności   w obszarze, wskaźnik zabudowy, wskaźnik udziału terenu 
biologicznie  czynnego,  maksymalną  wysokość  zabudowy  (liczba  kondygnacji  nadziemnych 
z uwzględnieniem  ograniczeń  wynikających  z  dokumentacji  rejestracyjnej  lotniska  Muchowiec), 
a także  wskaźniki  parkingowe  (dla  różnych  sposobów  użytkowania  terenów  wraz  z  zasadami 
różnicowania tych wskaźników w zależności od dostępności komunikacyjnej terenów, w tym stanu 
obsługi  transportem  zbiorowym)  oraz  standardy  dostępności  do  terenów  zieleni.  Wskaźniki 
urbanistyczne w zakresie parametrów zabudowy są wartościami średnimi dla obszaru wydzielonego na 
rysunku studium, kontrolnymi i  rekomendowanymi dla nowych inwestycji.  W planach miejscowych 
parametry  i wskaźniki  odniesione  do  poszczególnych  terenów  zamierzeń  inwestycyjnych  (działek 
budowlanych) należy ustalać w taki sposób, aby w ramach obszarów wydzielonych na rysunku studium 
nie spowodować przekroczenia ich wartości (ze szczegółowymi zastrzeżeniami).

2.11. Kierunki  rozwoju  systemu transportu.  Efektywny  i  zrównoważony  system transportowy.  Główne 
zasady rozwoju i kształtowania efektywnego i zrównoważonego systemu transportowego polegają na 
przyjęciu  priorytetu  dla  transportu  zbiorowego,  a  w  jego  ramach  –  dla  transportu  szynowego 
(tramwaj, szynobusy, kolej regionalna). W tym celu przewiduje się rozbudowę sieci tramwajowej oraz 
przestrzenną  i  funkcjonalną  integrację  różnych  środków  transportu.  Obejmuje  ona  utworzenie 
Katowickiego  Węzła  Komunikacyjnego  w  rejonie  dworca  kolejowego  (intermodalny,  główny 
w metropolii węzeł przesiadkowy, integrujący wszystkie środki transportu zbiorowego z transportem 
indywidualnym) oraz budowę sieci węzłów i punktów przesiadkowych z parkingami typu "park & ride",  
a w śródmieściu także typu "park & walk", lokalizowanych przy głównych przystankach komunikacji  
publicznej (wyznaczone w studium lokalizacje parkingów mogą ulegać modyfikacji).

2.12. Układ drogowy. Rozwój układu drogowego opierał się będzie na budowie czytelnego szkieletu dróg 
wysokiej  klasy,  tworzących ramowy układ  (wokół  śródmieścia),  z  promieniście  rozchodzącymi  się 
z jego narożników drogami zapewniającymi powiązania z zewnętrznym układem drogowym. Ramowy 
układ głównych tras drogowych, wraz z autostradą A4, usprawni przejazd przez miasto z pominięciem 
centrum, a jednocześnie uczytelni strukturę przestrzenną Katowic. Wewnątrz ramy ulice będą miały 
klasę  funkcjonalną  nie  wyższą  niż  zbiorcza  oraz  wprowadzane  będą  rozwiązania  służące 
uprzywilejowaniu  transportu  zbiorowego  (z  zasadą  nadrzędności  komunikacji  tramwajowej  nad 
autobusową)  oraz  udogodnienia  dla  ruchu  rowerowego  i  pieszego.  W  studium określono  kierunki  
rozwoju  podstawowego  układu  drogowego  (w podziale  na  etapy,  definiujące  priorytety  realizacji 
i z wyróżnieniem dróg wymagających opracowania koncepcji lub studium wykonalności) oraz ustalono 
klasyfikację funkcjonalną dróg od klasy zbiorczej wzwyż (drogi główne, główne ruchu przyspieszonego 
i  ekspresowe  oraz  autostrada,  uwzględniono  również  wybrane  drogi  klasy  lokalnej  istotne  dla 
zapewnienia  zrównoważonej  struktury  układu drogowego).  Głównymi  celami  znaczącej  rozbudowy 
układu drogowego (łączna długość nowych i planowanych do przebudowy dróg wynosi około 110 km) 
są:  wzrost  funkcjonalności  układu  (właściwa  hierarchia  i  czytelność  sieci)  i  jego  niezawodności, 
poprawa  powiązań  wewnątrzmiejskich  (głównie  na  kierunku  północ  –  południe)  i  z  zewnętrznym 
układem  dróg  krajowych,  uwolnienie  zwartych  obszarów  zabudowy  od  ruchu  tranzytowego  oraz 
uspokojenie  ruchu  w obszarach  gęstej  zabudowy,  a  także  zapewnienie  warunków  dla  obsługi 
komunikacją zbiorową oraz dostępności do obszarów rozwojowych i wymagających rewitalizacji.
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Zasadniczymi elementami układu drogowego będą: rama obwodnicowa śródmieścia (tworzona przez 
drogi klasy głównej lub wyższej [Chorzowska – Al. Roździeńskiego - Al. Murckowska – Pszczyńska –  
73 Pułku  Piechoty  -  Kolejowa  –  Bocheńskiego  –  Bracka]  wraz  z  autostradą  A4)  z  promieniście 
rozchodzącymi  się  z  węzłów drogowych  powiązaniami  pozamiejskimi  (Drogowa  Trasa  Średnicowa, 
Chorzowska,  Al.  Roździeńskiego,  Bagienna,  autostrada  A4,  Bielska,  Kościuszki,  Stęślickiego 
i Bohaterów Monte Cassino). Istotne są także drogi usprawniające powiązania pomiędzy południową 
i północną  częścią  miasta:  zachodnia  obwodnica  oraz  połączenie  Kolejowa  -  Cegielnia  Murcki  - 
Bielska.

Do priorytetowych inwestycji drogowych zaliczono przebudowę lub budowę dróg:
Przebudowa Kościuszki (od wysokości wylotu ul. Żurawiej) – Kolejowej – 73 Pułku Piechoty, jako 
drogi krajowej nr 81 (wraz z realizacją węzła na Giszowcu, węzła „Kościuszki – Armii Krajowej  
i węzła  na  skrzyżowaniu  ulic  Kościuszki  -  Kolejowa)  oraz  odcinka  DK  86  od  węzła  "Kolista" 
do węzła "Murckowska" klasa GP
Budowa połączenia ul. Rzepakowej z ul. Ziołową (docelowo z ul. Cegielnia Murcki), klasa G
Budowa przedłużenia ul. Grundmanna  - Żeliwna (Z) - autostrada A4 / Bocheńskiego – wraz ze 
zjazdem na ul. Pukowca
Budowa połączenia ul. Bocheńskiego z ul. Kolejową, klasa G
Budowa przedłużenia ul. Stęślickiego na północ do Al. Korfantego śladem ul. Norwida, klasa G
Budowa przedłużenia ul. Bagiennej do ul. Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach (Drogowa Trasa 
Średnicowa), klasa GP
Budowa układu drogowego na terenie po kopalni „Katowice”
Przebudowa układu drogowego dla obszaru „Rondo – Rynek”

Do  pozostałych,  głównych  elementów  układu  drogowego  o  znaczeniu  ponadmiejskim  i  miejskim, 
wymagających przebudowy lub budowy należą (dla niektórych dróg określono trasy alternatywne):

73 Pułku Piechoty (DK86) – południowe obejście Janowa - węzeł "Janów", klasa GP, etap II
Cegielnia Murcki (przebudowa) - Szarych Szeregów – Bielska, klasa G, etap II
Bohaterów Monte Cassino – Telewizyjna (Siemianowice Śl.), klasa G, etap II
Złota – Bytkowska, klasa Z, etap I (alternat. wariant zachodni w Chorzowie)
Drogowa Trasa Średnicowa (klasa GP, etap I): wariant sosnowiecki (Bończyka – Obrzeżna Półn. 
[Mysłowice] – Dąbrowa Górn.) lub jaworznicki (Obrzeżna Zach. – węzeł Ćmok – węzeł Jęzor)
zachodnia obwodnica: Owsiana – wsch. obejście Starych Panewnik – półn. obejście oczyszczalni 
ścieków w Rudzie Śl. (alternat. od południa) - Gościnna – węzeł Batory (Ruda Śl., Chorzów), klasa 
G, etap II wraz z odcinkiem Wybickiego – Gościnna (Ruda Śl., Chorzów)
Bielska – Mikołowska (Tychy), klasa G, etap II

Wyznaczono również elementy układu drogowego o znaczeniu dzielnicowym i lokalnym, wymagające 
przebudowy lub budowy, a także niektóre rozwiązania usprawniające ruch o znaczeniu miejscowym. 
Szczególne znaczenie mają w tym zakresie drogi w rejonie Piotrowic, Zarzecza, Podlesia, Kostuchny 
i Murcek (m.in. zachodnia obwodnica Zarzecza i Podlesia), połączenie ul. Śląskiej z Kościuszki i Armii  
Krajowej oraz Francuskiej z 73 Pułku Piechoty, rozbudowa układu drogowego w Śródmieściu, w tym 
przedłużenie  ul.  Grundmanna  do  autostrady  A4,  nowe  drogi  na  terenach  poprzemysłowych  KWK 
Katowice, ZC Silesia  i  Huty Szopienice, a także przebudowa sieci  drogowej w południowej części 
Zawodzia i w rejonie Załęskiej Hałdy.

2.13. Wskaźniki  i  parametry  dotyczące  liczby  miejsc  parkingowych.  Do  czasu  przyjęcia  polityki 
parkingowej zaleca się stosowanie w planach miejscowych ustalonych zasad dotyczących lokalizacji 
parkingów oraz limitowania liczby miejsc parkingowych (minimalne i maksymalne wskaźniki miejsc 
parkingowych).  Maksymalną,  rekomendowaną liczbę  miejsc  parkingowych ustalono dla  znaczących 
terenów inwestycyjnych w strefie limitowanego parkowania, obejmującej część Śródmieścia.

2.14. Rozbudowa sieci tras i dróg rowerowych wraz z infrastrukturą. Zakłada się znaczącą rozbudowę 
tras i dróg rowerowych wraz z infrastrukturą (miejsca parkingowe i stojaki dla rowerów). System tras 
i dróg  rowerowych  powinien  zapewnić  bezpieczne  poruszanie  się  w  dogodnych  warunkach 
środowiskowych, a także dostępność dla ruchu rowerowego centrum miasta, innych skupisk miejsc 
pracy  i  usług  oraz  terenów  rekreacyjnych.  Liczba  miejsc  parkingowych  dla  rowerów  powinna 
uwzględniać  powierzchnię  i  funkcje  poszczególnych  obiektów.  Należy  rozważyć  wprowadzenie 
systemu rowerów publicznych.

2.15. Modernizacja  i  rozbudowa  linii  tramwajowych.  Planuje  się  utworzenie  rusztowego  układu  linii 
tramwajowych.  W  okresie  początkowym  przewiduje  się  modernizację  linii,  głównie  w  centrum. 
W kolejnych etapach – budowę linii tramwajowych: w ul. Grundmanna, Plac Wolności – Mikołowska -  
Poniatowskiego - Powstańców - Damrota - lotnisko Muchowiec / os. Zgrzebnioka, z rejonu terenów po 
KWK Katowice na Zawodzie, w relacji  Szopienice – Nikiszowiec – Giszowiec (w tym z możliwością 
odtworzenia  kolejki  Balkan)  oraz  linii  prowadzących  na  osiedla  Witosa  i  Odrodzenia  (Bażantów), 
a także  realizację  linii  Chorzowska  –  Stęślickiego  –  Al.  Korfantego  i,  w  dalszej  kolejności,  jej 
przedłużenie  do  Siemianowic  Śl.  Rozwój  sieci  tramwajowej  może być  modyfikowany  (w aspekcie 
przestrzennym i czasowym) w zależności od aktualnych uwarunkowań i koncepcji rozwoju; dopuszcza 
się także odstąpienie od realizacji linii lub ich odcinków. 

2.16. Transport kolejowy. Przewiduje się poprawę dostępności zewnętrznej Katowic komunikacją kolejową 
(modernizacja linii kolejowych, budowa połączenia z MPL Pyrzowice) oraz osiągnięcie europejskich 
standardów w transporcie kolejowym (wzrost szybkości i częstotliwości kursów). Zakłada się również 
rozwój  kolejowych połączeń pasażerskich (w tym w postaci  szynobusów)  wewnątrz  miasta,  także 
z wykorzystaniem  linii  nieczynnych  i  przemysłowych  oraz  wzrost  liczby  przystanków  kolejowych, 
lokalizowanych w rejonach koncentracji miejsc pracy i usług oraz zamieszkania.

2.17. Zakłada się modernizację lotniska Muchowiec do standardu lotniska miejskiego (dla obsługi małych 
samolotów w lotach pasażerskich i biznesowych).

2.18. Wzmocnienie roli śródmieścia jako centrum metropolii. Obszar śródmieścia - intensywnej zabudowy 
z  przewagą  lub  znaczącym  udziałem  usług,  zwłaszcza  o  znaczeniu  metropolitalnym,  mieści  się 
w trójkącie  (pow.  około  15 km2),  którego  wierzchołki  wyznaczają:  strategiczny  obszar  rozwojowy 
Katowice – Północ Eko-Miasto (Wełnowiec) oraz połączone al. Górnośląską - rejony os. Witosa i węzła 
Murckowska. Zakłada się działania w zakresie kształtowania nowej sylwety śródmieścia, regeneracji 
urbanistycznej  terenów poprzemysłowych oraz nieefektywnie  lub chaotycznie zagospodarowanych, 
rehabilitacji  zdekapitalizowanej i  zaniedbanej zabudowy, zwiększenia powierzchni terenów zieleni 
i rekreacyjnych,  a  także  liczby  powiązań  drogowych  w  relacji  północ  –  południe.  Niezbędna  jest 
wszechstronna  transformacja  ścisłego  centrum (pow.  250  ha),  wyznaczonego  ul.  Stęślickiego  - 
Grundmanna - (tereny kolejowe) - Graniczną - Dudy-Gracza - Katowicką i Misjonarzy Oblatów. Zmiany 
w zagospodarowaniu centrum powinny urzeczywistnić wizję rozwoju miasta, zgodnie ze strategią jego 
rozwoju i  konkursem urbanistyczno -  architektonicznym na koncepcję zagospodarowania centrum, 
jako  "wizytówki  miasta  i  regionu  przechodzącego  metamorfozę,  stanowiącego  nowoczesną 
i atrakcyjną przestrzeń, o harmonijnej kompozycji urbanistycznej". Strategiczne znaczenie mieć będą 
inwestycje  na  rewitalizowanym  terenie  po  KWK  Katowice,  realizacja  Katowickiego  Węzła 
Komunikacyjnego, rehabilitacja i integracja głównych przestrzeni publicznych, inwestycje komercyjne 
w  strefie  Rynek  -  Rondo  oraz  w  zakresie  obiektów  handlowo  –  usługowych  i  kampusu 
uniwersyteckiego.  Część  śródmieścia  zajmuje  obszar  problemowy  (szczególnych  zjawisk  z zakresu 
gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych), skupiający się wokół terenów 
kolejowych i Katowickiego Węzła Komunikacyjnego, dla którego konieczne jest opracowanie koncepcji 
funkcjonalno  -  przestrzennej  rozbudowy  układu  drogowego  oraz  określenie  zasad  realizacji 
zintegrowanego  węzła  komunikacji,  w  powiązaniu  z  lokalizacją  zabudowy  usługowo  –  handlowej 
w rejonie dworca kolejowego (o randze regionalnego centrum handlowego), także z uwzględnieniem 
możliwości zagłębienia układu torowego [tunel kolejowy w rejonie dworca]).

2.19. W Śródmieściu, a także w innych częściach miasta (rejon al. Górnośląskiej, Janów, Ligota, Ochojec) 
koncentrować się będzie rozbudowa infrastruktury funkcji metropolitalnych (funkcje akademickie, 
obsługa kongresów, konferencji  i  wystaw [Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Spodek], kultury 
wysokiej o randze ponadlokalnej [siedziba i sala NOSPR, Muzeum Śląskie, Teatr Śląski, Filharmonia 
Śląska, Pałac Młodzieży, Centrum Nauki], baza hotelowa, nowoczesna powierzchnia biurowa, ochrona 
zdrowia,  infrastruktura  sportu,  rekreacji  i  rozrywki,  budownictwo  mieszkaniowe  o  wysokim 
standardzie).

2.20. Hierarchiczna  sieć  ośrodków  usługowo  –  handlowych,  obszary  rozmieszczenia  obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.  Handel detaliczny i usługi  dla ludności 
powinny skupiać  się  w ośrodkach (miejscach położonych centralnie  w stosunku do  obsługiwanego 
obszaru) oraz w centrum miasta i w całym obszarze rozwoju funkcji metropolitalnych. Hierarchiczny 
układ ośrodków usługowo - handlowych obejmuje sześć poziomów: ośrodek metropolitalny (centrum – 
obszary  centralnego  ośrodka  usługowego  i  rozwoju  funkcji  metropolitalnych),  ośrodek  regionalny 
w Dębie (Silesia City Center i część terenów Huty Baildon), ośrodki ogólnomiejskie – wyspecjalizowane 
centra handlowe położone poza centralnymi miejscami struktury przestrzennej), międzydzielnicowe 
ośrodki  wielofunkcyjne  (w tym planowane:  Subcentrum -  Południe  [ośrodek usługowo –  handlowy 
w rejonie skrzyżowania ul. Kościuszki i Kolejowej, dla obsługi około 100 tys. mieszkańców dzielnic 
południowych i  zachodnich]  i  ośrodki  w strategicznych obszarach  rozwojowych Załęże  i  Katowice 
Północ Eko – Miasto), a także ośrodki lokalne i podstawowe w centrach dzielnic i osiedli, dostępne 
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pieszo. Określono lokalizację poszczególnych ośrodków, zasięg obsługi, cechy ośrodków oraz typową 
powierzchnię  użytkową  handlu  i  usług.  Wielkopowierzchniowe  obiekty  handlowe,  o  dominującym 
udziale  handlu  detalicznego,  mogą  być  lokalizowane  w  wyznaczonych  obszarach  rozmieszczenia 
obiektów o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 jedynie na podstawie planu miejscowego.

2.21. Obszary  przestrzeni  publicznej.  Obszary  przestrzeni  publicznej  obejmują  centralne  miejsca 
w strukturze  urbanistycznej  miasta,  dzielnic  i  osiedli,  w których  koncentrują  się  lub  powinny się 
skupiać  funkcje  o  charakterze  publicznym.  Zagospodarowanie  terenów  i  sposób  kształtowania 
zabudowy oraz  dobór  funkcji  użytkowych  powinny  przyczyniać  się  do  kreacji  nowych  przestrzeni 
publicznych i harmonijnie nawiązywać do przestrzeni już istniejących. Dla poszczególnych dzielnic 
określono  obszary  przestrzeni  publicznych (OP1 –  OP18),  wymagające  zachowania (głównie  place, 
ulice i inne miejsca o utrwalonym układzie i ugruntowanej tożsamości kulturowej i społecznej) lub 
ukształtowania (nadania  nowego charakteru użytkowego i  układu przestrzennego, w szczególności 
w zakresie  ulic,  placów,  zieleni  i  innych  miejsc  o  dominującym  ruchu  pieszym,  z  możliwością 
realizacji  budynków  użyteczności  publicznej)  oraz  zasady  ich  zagospodarowania.  W  planach 
miejscowych  istnieje  możliwość  zmiany  granic  obszarów  przestrzeni  publicznych  wskazanych 
w studium oraz wyznaczania dodatkowych obszarów o znaczeniu lokalnym w osiedlach i zespołach 
mieszkaniowych.

2.22. Kształtowanie systemu obszarów o funkcji przyrodniczo – krajobrazowej i rekreacyjnej. Ciągły 
przestrzennie,  wielofunkcyjny  system  obszarów  o  wiodącej  funkcji  przyrodniczo-krajobrazowej 
i rekreacyjnej składa się z wzajemnie uzupełniających się podsystemów: terenów o wiodącej funkcji 
przyrodniczo  –  krajobrazowej  (obszary  i  obiekty  objęte  ochroną  na  podstawie  ustawy o  ochronie 
przyrody, obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej [korytarze ekologiczne, lokalne biocentra, 
pozostałe  obszary  leśne  i  zieleni  o  funkcji  przyrodniczo  –  ekologicznej]),  które  w  ograniczonym 
zakresie mogą pełnić również funkcje rekreacyjne oraz terenów o wiodącej funkcji rekreacyjnej (lasy 
zagospodarowane rekreacyjnie, parki, ogrody działkowe, inne tereny zieleni urządzonej z usługami 
sportu i rekreacji, w tym na terenach usługowych i mieszkaniowych z przestrzeniami publicznymi), 
tworzące, w miarę możliwości, ciągłą sieć powiązaną trasami pieszymi i rowerowymi. 

2.23. Zakłada się poprawę dostępności terenów zieleni rekreacyjnej poprzez zwiększenie ich powierzchni 
i liczby, zwłaszcza w północnej części miasta, a także rehabilitację obiektów istniejących. W skali  
miasta istotne znaczenie mieć powinna możliwość przeznaczenia na cele rekreacji terenów w rejonie  
ul.  Owsianej  i  Polany  Giszowiec,  kreacja  założenia  ogrodowo  -  parkowego  na  terenach  po  KWK 
Katowice,  a  także  zagospodarowanie  na  cele  rekreacji  niektórych  odcinków  dolin  w  sąsiedztwie 
zabudowy mieszkaniowych oraz terenów w rejonie stawów w Szopienicach. Tereny rekreacji powinny 
tworzyć  hierarchiczny  układ  terenów  zieleni,  właściwie  rozmieszczonych  w  stosunku  do  skupisk 
ludności, obejmujących parki miejskie, dzielnicowe, mini – parki lub skwery (zieleńce), a także place 
zabaw i małe boiska w osiedlach mieszkaniowych oraz ścieżki piesze i rowerowe. Przyjęto, że łączna 
powierzchnia terenów zieleni  przeznaczonych do wypoczynku codziennego w skali  miasta powinna 
wynosić 25 - 42,5 m2/osobę. Określono standardy dostępności do terenów zieleni (rodzaj parku i cechy 
charakterystyczne  [rodzaj  użytkowania,  obsługiwany  obszar,  lokalizacja],  pożądane  parametry 
[wielkość pow., wskaźnik powierzchni na tys. osób]).

2.24. Zachowuje się rodzinne ogrody działkowe, za wyjątkiem przypadków, w których uszczuplenie ich 
powierzchni będzie niezbędne dla realizacji inwestycji celu publicznego (m.in. budowa dróg i sieci 
infrastruktury  technicznej).  W  przypadkach  zaprzestania  dotychczasowego  sposobu  użytkowania 
ogrodów  działkowych,  należy  tworzyć  w  ich  miejsce  publicznie  dostępne  tereny  o  funkcji 
rekreacyjnej.

2.25. Porządkowanie  struktury  funkcjonalno  –  przestrzennej.  Wyznaczono  obszary  o  szczególnym 
zakresie  koniecznych zmian przestrzennych i  funkcjonalnych,  wymagające:  -  przekształceń (PR1 – 
PR26),  w  tym  obszary  wymagające  kompleksowych  przekształceń  struktury  funkcjonalnej 
i przestrzennej wraz z ukształtowaniem przestrzeni publicznych oraz powiązań pieszych i rowerowych 
z  otoczeniem  (PR1  –  PR17),  -  rehabilitacji  (RH1  –  RH8a,  8b)  oraz  –  rekultywacji  (obszary 
poprzemysłowe  i  zdegradowane,  RK1  –  RK7).  Wydzielono  ponadto  obszary  rewitalizacji  typu 
miejskiego  i  poprzemysłowego.  Szczególne  znaczenie  dla  pożądanych  zmian  w  strukturze 
przestrzennej  mają  obszary  strategiczne  (w tym poprzemysłowe),  skupiające  tereny  wymagające 
przekształceń  i  rehabilitacji,  a  jednocześnie  cechujące  się  korzystnymi  uwarunkowaniami 
przestrzennymi, zwiększającymi szanse osiągnięcia znaczących rezultatów w realizacji strategicznych 
celów  rozwoju  miasta:  Transformacja  Centrum  (ST1),  Janów  [Nowy  Nikisz]  (ST2),  Załęże  (ST3), 
Subcentrum - Południe (ST4), Katowice-Północ Eko-Miasto (ST5), Załęska Hałda (ST6).

W ramach porządkowania struktury funkcjonalno – przestrzennej przewiduje się eliminację konfliktów 
i  niedopuszczanie  do  powstawania  nowych  (eliminacja  funkcji  przemysłowych  z  obszarów 
mieszkaniowych,  zakaz  zagęszczania  zabudowy  kosztem  zieleni  w  ukształtowanych  osiedlach, 

ograniczenie  nadmiernej  intensyfikacji  zabudowy,  zakaz  lokalizacji  zabudowy  w  rejonach 
o niekorzystnych warunkach ekofizjograficznych [doliny, rejony narażone na oddziaływanie hałasu, 
nakaz uwzględniania jakości  gleb i gruntów przy przeznaczaniu terenów poprzemysłowych na cele 
mieszkaniowe]),  racjonalizację  wykorzystania  przestrzeni  (zagospodarowanie  nieużytków  i  luk 
w zabudowie,  przebudowa  i  wymiana  zabudowy),  kształtowanie  prawidłowych  struktur 
urbanistycznych (integracja restrukturyzowanych terenów z tkanką miejską,  formowanie czytelnej 
siatki  dróg),  zwłaszcza  w  poprzemysłowych  obszarach  strategicznych.  Zakłada  się  ponadto 
zmniejszenie powierzchni terenów przemysłowych (przemysłu potencjalnie uciążliwego oraz zakładów 
górniczych) na rzecz wzrostu powierzchni terenów produkcji nieuciążliwej i usług, handlu hurtowego 
oraz  funkcji  transportowo  -  logistycznych  (w  tym  w  formie  parków  biznesu,  technologicznych 
i przemysłowych). W ramach porządkowania struktury funkcjonalno – przestrzennej istotne znaczenie 
mają  obszary  inwestycji  celu  publicznego  o  znaczeniu  ponadlokalnym  (określone  w  planie 
zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego oraz programach rozwojowych) i lokalnym (zawarte 
w Wieloletnim Planie  Inwestycyjnym Miasta  Katowice),  a  także  tereny  innych  przedsięwzięć,  nie 
ujętych dotychczas w programach inwestycyjnych.

2.26. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Obowiązek sporządzenia planów miejscowych 
dotyczy  terenów  górniczych.  Prócz  tego,  za  celowe  uznano  stopniowe  sporządzenie  planów 
miejscowych dla całego obszaru miasta. Określono obszary priorytetowe (MP1 – MP16), wymagające 
stworzenia  podstaw  prawnych  realizacji  polityki  przestrzennej,  zadania  wymagające  rozwiązania 
w planach  miejscowych  oraz  kryteria  zgodności  planów  z  ustaleniami  studium.  W  planach 
miejscowych  należy  zapewnić  zagospodarowanie  terenów  zgodnie  z  kierunkami  przeznaczenia 
terenów  oraz  stosowanie  parametrów  i  wskaźników  urbanistycznych  ustalonych  w  studium. 
Z zabudowy  należy  wyłączyć  obszary  objęte  ochroną  na  podstawie  ustawy  o  ochronie  przyrody, 
o podwyższonej  wartości  przyrodniczej  oraz  tereny  zieleni  o  funkcji  przyrodniczo-ekologicznej. 
Niezbędne  jest  uwzględnianie  ograniczeń  związanych  ze  zlikwidowanymi  szybami,  szybikami 
i upadowymi, w strefie o szerokości uzgodnionej z okręgowym urzędem górniczym. Celowe jest także 
ustanowienie stref technicznych magistralnych elementów infrastruktury technicznej i wprowadzenie 
w  ich  obrębie  ograniczeń  w zagospodarowaniu  terenów.  W  przypadku  kolejowych  terenów 
zamkniętych,  przez które nie przebiegają czynne linie  kolejowe, uzasadnione jest  ich wyłączenie 
z wykazu terenów zamkniętych.

Zmiany w zagospodarowaniu terenów dokonywane na podstawie decyzji o warunkach zabudowy nie 
powinny naruszać ustaleń studium. Wnioski o zmiany przeznaczenia terenów (poprzez sporządzenie 
planu miejscowego), sprzeczne z ustaleniami studium, mogą być uwzględnione jedynie w przypadku, 
jeśli,  niezbędna dla  ich realizacji  zmiana  fragmentu  studium,  nie  będzie  naruszać  zasad polityki  
przestrzennej.

2.27. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.  Przedmiotem 
ochrony  są  obiekty  i  obszary  wpisane  do  rejestru  zabytków,  objęte  ochroną  indywidualną  oraz 
wskazane w planach miejscowych (obiekty i strefy ochrony konserwatorskiej), a także dobra kultury 
współczesnej.  Lista  obiektów oraz  stref  konserwatorskich  (i  ich  granice)  wskazanych  do  ochrony 
w planach miejscowych może być modyfikowana. Ustalono zasady ochrony obiektów, stref ochrony 
konserwatorskiej i obserwacji archeologicznej, a także działania w zakresie dokumentacji zabytków 
i dóbr kultury.  Wykorzystanie wartości kulturowych. Istotnym kierunkiem zachowania dziedzictwa 
kulturowego  jest  rewitalizacja  zespołów  urbanistycznych  i  zapewnienie  właściwej  opieki  nad 
zabytkami,  zwłaszcza  dziedzictwa  przemysłowego,  poprzez  nadanie  im  nowych,  społecznie 
użytecznych  funkcji.  Wymaga  to  stosowania  zróżnicowanych  instrumentów polityki  przestrzennej, 
w tym tworzenia parków kulturowych, zapewniających integrację działań ochronnych z aktywizacją 
społeczno-ekonomiczną. Rewitalizacja zespołów i obiektów zabytkowych związanych z przemysłową 
historią  miasta  powinna  pozwolić  na  utworzenie  kompleksowego  produktu  turystycznego  (Lokalny 
Szlak Zabytków Techniki), obejmującego co najmniej: osiedla Nikiszowiec z zabytkowymi obiektami 
KWK Wieczorek i Giszowiec oraz odtworzenie kolei wąskotorowej Balkan na odcinku Szyb Wilson -Szyb 
Pułaski  [w dalszej  perspektywie – z możliwością przedłużenia linii  tramwajowej Balkan do rejonu 
nowego  Muzeum  Śląskiego],  a  także  obiekty  byłej  KWK  Katowice.  Dla  dawnej  Huty  Uthemann 
w Szopienicach niezbędne jest przyjęcie ustaleń umożliwiających realizację idei Postindustrialnego 
Parku  Kulturowego  poprzez  wykorzystanie  terenów  i  obiektów  dawnej  walcowni  i  dyrekcji  Huty 
Uthemann na cele turystyki, kultury i innych usług społecznych.

2.28. Obszary i  obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody.  Użytkowanie obszarów 
objętych ochroną prawną dopuszcza się tylko w ograniczonym zakresie, umożliwiającym zachowanie 
ich  walorów  przyrodniczych,  przy  respektowaniu  obowiązujących  na  tych  terenach  zakazów 
i nakazów. Zagospodarowanie i użytkowanie otoczenia należy kształtować w sposób nienaruszający 
równowagi  przyrodniczej  w  obrębie  obszarów  chronionych.  W  sąsiedztwie  drzew  stanowiących 
pomniki  przyrody  należy  ustalać  zakaz  wprowadzania  takich  form  zagospodarowania  i  zmian 
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użytkowania gruntów, a także prowadzenia robót, które mogą stanowić zagrożenie dla zachowania 
drzew. Obszary cenne pod względem przyrodniczym, dotychczas nie objęte ochroną, powinny być 
chronione przed zainwestowaniem oraz niekorzystnym oddziaływaniem innych czynników związanych 
z użytkowaniem terenów, mogących zagrażać walorom przyrodniczym tych obszarów.

2.29. Ochrona  krajobrazu. Zagospodarowanie  obszarów  o  wysokich  walorach  krajobrazowych  należy 
kształtować  z  uwzględnieniem  potrzeby  ochrony  krajobrazu,  tworzenia  harmonijnej  kompozycji 
i właściwej  ekspozycji  zieleni.  W  procesie  przekształceń  terenów  poprzemysłowych  oraz  innych 
terenów,  które  wpływają  niekorzystnie  na  percepcję  krajobrazu,  należy  przyjmować  rozwiązania 
służące  kształtowaniu  krajobrazu  w  sposób  harmonijny  i  zrównoważony,  polegający  m.in.  na 
zapewnieniu odpowiedniego udziału terenów zieleni, w tym o charakterze osłonowym i ozdobnym na 
granicy  terenów  przemysłowych  i  składowych  z  terenami  mieszkaniowymi  i  usługowymi,  a  także 
w rejonach  eksponowanych  z  tras  komunikacyjnych.  Tereny  pogórnicze  położone  wewnątrz 
kompleksów leśnych powinny być w pierwszym rzędzie rekultywowane w kierunku leśnym lub zieleni 
urządzonej. Zagospodarowanie przekształconych odcinków dolin powinno, prócz odtworzenia ciągłości  
korytarzy ekologicznych, zapewnić swobodny dostęp do wód i zieleni w celach rekreacyjnych.

2.30. Zasady ochrony zasobów środowiska: wód, powietrza i gleb, a także rolniczej i leśnej przestrzeni 
produkcyjnej - w znacznej mierze wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących. W zakresie 
ochrony wód podziemnych, szczególnej ochrony przed zanieczyszczeniem wymaga obszar zasilania 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 331 "Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica" oraz zasoby wód 
w rejonach nadających się do lokalizacji studni awaryjnych. W stosunku do wód powierzchniowych 
ochroną należy obejmować koryta cieków i ich biologiczną otulinę, w tym poprzez ustalanie zakazu 
zabudowy w odległości co najmniej 5 m od brzegu cieków; ochronie powinny podlegać także wody 
stojące mające duże znaczenie przyrodnicze lub pełniące funkcje rekreacyjne. Podstawowe znaczenie 
dla ochrony wód ma realizacja systemu kanalizacji sanitarnej, a w południowo – zachodniej części 
miasta także systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych. W dziedzinie ochrony powietrza 
niezbędna  jest  realizacja  Programu  ochrony  powietrza  aglomeracji  górnośląskiej,  konieczność 
dotrzymania standardów w zakresie stężeń pyłu zawieszonego i węglowodorów oraz kształtowanie 
i ochrona  topoklimatycznych  funkcji  dolin  (przewietrzanie).  Większość  gleb  na  terenie  miasta, 
ze względu  na  skażenie  metalami  ciężkimi  i  brak  możliwości  prowadzenia  racjonalnej  gospodarki 
rolnej, powinna być przeznaczona na inne funkcje. Większe kompleksy gleb użytkowanych rolniczo 
w Zarzeczu  i  Podlesiu  określono  jako  "obszary  rolnicze  stanowiące  rezerwę  na  cele  zabudowy 
mieszkaniowej  jednorodzinnej".  Ustalenia  studium  zakładają  w  ich  obrębie  priorytet  ochrony 
warunków kontynuacji produkcji rolniczej, jednak z możliwością przeznaczenie tych terenów na cele  
zabudowy  mieszkaniowej  –  wyłącznie  w  planie  miejscowym,  pod  warunkiem  zgodnego  wniosku 
właścicieli gospodarstw rolnych. Możliwa jest ponadto zmiana sposobu użytkowania gruntów rolnych 
na  cele  leśne  i  zieleni  urządzonej  oraz  ekstensywnie  zagospodarowanych  terenów  sportowo  - 
rekreacyjnych. W zakresie ochrony lasów, zakłada się utrzymanie w maksymalnie możliwym stopniu 
zwartości kompleksów leśnych, w tym zwłaszcza obejmujących obszary chronione oraz cenne siedliska 
roślin  i  zwierząt.  Przeznaczanie  lasów,  zwłaszcza  ochronnych,  na  inne  cele  należy  ograniczyć 
do przypadków  niezbędnych,  związanych  z  realizacją  celów  publicznych,  potrzebą  zapewnienia 
bezpieczeństwa ludzi i mienia, racjonalnej gospodarki leśnej lub ochrony środowiska. Konieczne jest 
ograniczanie  presji  ze  strony  przemysłu  wydobywczego  i  czynników  potencjalnie  zagrażających 
stanowi lasów. Dopuszcza się możliwość zwiększenia skali rekreacyjnego wykorzystania lasów. 

2.31. Złoża  kopalin  i  warunki  ich  eksploatacji.  W  planach  miejscowych  należy  zapewnić  możliwość 
wydobycia surowców zgodnie z koncesjami udzielonymi dla ustanowionych terenów górniczych oraz 
ochronę złóż nieobjętych do tej pory koncesją. W związku z niepełnym udokumentowaniem złóż nie 
wyklucza się możliwości  poszerzania obszarów górniczych. Eksploatacja węgla kamiennego, w tym 
prowadzona  w  przyszłości  na  warunkach  nowych  koncesji,  powinna  być  planowana  i  realizowana 
z uwzględnieniem  minimalizacji  niekorzystnych  wpływów  na  powierzchnię  terenu.  Na  obszarach 
przeznaczonych  pod  zabudowę  nie  należy  dopuścić  do  wystąpienia  odkształceń  terenu 
przekraczających II kategorię (lub I kategorię dla terenów, które w poprzednich koncesjach miały 
takie ograniczenie), a poza tymi obszarami - III kategorię terenu, a także deformacji powodujących 
powstawanie zagłębień bezodpływowych i podtopień. Dla obiektów budowlanych o niższej kategorii 
odporności od kategorii prognozowanych wpływów oraz dla obiektów planowanych należy stosować 
profilaktyczne zabezpieczenia przed uszkodzeniami. Eksploatacja powinna być prowadzona w sposób 
niepowodujący  zniszczeń  lub  uszkodzeń  mogących  stwarzać  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa 
powszechnego,  wystąpienia  awarii  lub  ograniczenia  w  funkcjonowaniu  strategicznych  elementów 
infrastruktury  (w  szczególności:  drogi  krajowe,  linie  kolejowe  o  znaczeniu  państwowym, 
infrastruktura tramwajowa, magistralne elementy systemów przesyłu wody i gazu, główne kolektory 
kanalizacyjne), obiektów wpisanych do rejestru zabytków i objętych ochroną na podstawie ustaleń 
planów miejscowych.  Eksploatacja  nie  może  wywoływać  negatywnych  zmian w obrębie  obszarów 

o podwyższonej  wartości  przyrodniczej  (zwłaszcza  w  kompleksach  leśnych  i  dolinach),  warunków 
siedliskowych w obszarach występowania chronionych gatunków roślin, w tym znaczącego zakłócenia 
stosunków wodnych  (uniemożliwiającego  grawitacyjny  odpływ wód).  Należy  wykluczyć  stosowanie 
rekultywacji wyprzedzającej, zapobiegającej powstawaniu zalewisk, przy użyciu skały płonnej.

2.32. Zagrożenie wystąpienia powodzi. Zagrożenie powodzią dotyczy obszarów, które należy wykluczyć 
z możliwości zabudowy: obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi w dolinie Kłodnicy (tereny 
zagrożone powodzią o prawdopodobieństwie wystąpienia co najmniej raz na 100 lat) oraz obszary 
możliwych zagrożeń związanych z okresowymi podtopieniami i wysokim poziomem wód gruntowych 
w obrębie terasy zalewowej Mlecznej i jej dopływów. Tereny w dolinie Rawy powinny być zaliczane 
do obszarów wymagających szczególnej ochrony przed zalaniem z uwagi na ich zagospodarowanie, 
wartość społeczną, gospodarczą i kulturową. Niezbędne jest zwiększenie przepustowości koryta Rawy 
(dla  przepływów  o prawdopodobieństwie  wystąpienia  raz  na  200  lat)  lub  -  w  miejscach,  gdzie 
przepustowość  koryta  będzie  mniejsza  -  stosowanie  wałów  przeciwpowodziowych.  W  planach 
miejscowych, odpowiednio do rozpoznanego zagrożenia, należy wprowadzać ograniczenia lub warunki 
zagospodarowania terenu, zapewniające bezpieczeństwo ludzi i mienia. 

2.33. Zasady ochrony przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym. Ustalono zasady ochrony 
przed  hałasem,  w  tym -  zaliczania  w  planach  miejscowych  terenów do  poszczególnych  kategorii 
terenów  o  dopuszczalnych  poziomach  hałasu.  Należy  tworzyć  warunki  do  ochrony  zabudowy 
istniejącej i terenów chronionych przed hałasem, zgodnie z programem ochrony przed hałasem oraz 
nie  dopuszczać  do  zagospodarowania  na  funkcje  chronione  terenów  o  niekorzystnym  klimacie 
akustycznym.  Ochrona  przed  promieniowaniem elektromagnetycznym  wynika  z  przepisów  ogólnie 
obowiązujących. Należy ponadto unikać przeznaczania do zabudowy terenów znajdujących się pod 
liniami elektroenergetycznymi.

2.34. Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej. Nie wprowadza się istotnych zmian w zakresie źródeł 
i kierunków  zaopatrzenia  w  energię  elektryczną  i  cieplną,  gaz  oraz  wodę,  a  także  w  zakresie 
gospodarki  odpadami.  Rozbudowa  systemu  gospodarki  ściekowej  odbywać  się  będzie  zgodnie 
z przyjętym  programem  rozwiązywania  problemów  gospodarki  ściekowej  ("Masterplan  - 
uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice"), przewidującym realizację i modernizację 
sieci kanalizacyjnej w układzie pięciu zlewni, w tym budowę kolektora Bolina, wraz z modernizacją 
i racjonalizacją sieci oczyszczalni ścieków.
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