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SYNTETYCZNY OPIS WRAZ Z UZASADNIENIEM ROZWIĄZAŃ, W TYM UZASADNIENIE 

WYNIKAJĄCE Z ART. 15 UST. 1 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 

PRZESTRZENNYM 

 

I. Syntetyczny opis 

 

1. Cel opracowania 

Celem projektu planu jest:  

1) rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłej kopalni KWK „Katowice”; 

2) intensywny rozwój obszaru jako wielofunkcyjnej tkanki miejskiej z uwzględnieniem: 

a) kluczowych dla obsługi obszaru rozwiązań komunikacyjnych, 

b) ukształtowania struktury przestrzennej i funkcjonalnej oraz szczegółowych zasad 

zagospodarowania ośrodka usługowo-mieszkaniowego,  

c) układu nowych integrujących przestrzeni publicznych. 

Plan ma umożliwić przekształcenie terenów i utworzenie nowej spójnej północnej dzielnicy śródmiejskiej 

o charakterze metropolitalnym, w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „strefy kultury”. 

 

2. Zakres opracowania 

Zakres opracowania wynika bezpośrednio z uchwały Nr XVII/295/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 

października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach.  

 

3. Dyspozycje programowo-przestrzenne obszaru. 
 

3.1 Ustaleniami projektu planu są: 

1) granice obszaru objętego planem miejscowym; 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

3) numer i symbol przeznaczenia terenów, w tym terenów dróg; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy powyżej 20,0 m wysokości zabudowy; 

7) punkt zmiany rodzaju linii zabudowy; 

8) oś terenu drogowego; 

9) budynki zabytkowe objęte ochroną w planie; 

10) krzyże przydrożne objęte ochroną w planie; 

11) strefa ochrony konserwatorskiej SOK1; 

12) strefa ochrony konserwatorskiej SOK2; 

13) strefa dopuszczonej dominanty wysokościowej SOW1; 

14) symbole literowe określające przeznaczenie terenu: 

 UM - teren zabudowy usługowo - mieszkaniowej, 

 MW - teren zabudowy mieszkaniowej, 

 U - teren zabudowy usługowej, 

 ZP - teren zieleni parkowej, 

 KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 

 KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej, 

 KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 

 KDX - teren publicznego ciągu pieszo - jezdnego, 

 KX - teren publicznego ciągu pieszego, 

 KDP - teren placu publicznego. 

 

3.2 Układ funkcjonalno-przestrzenny wraz z powiązaniami zewnętrznymi  

 

1) Obszar objęty planem zajmuje powierzchnię 35,11 ha i położony jest w centralnej części miasta 

Katowice, w bezpośrednim sąsiedztwie Śródmieścia Katowic. 
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2) Granicę terenu objętego opracowaniem wyznaczają:  

-  od północy – ulicy Katowicka,  

-  od wschodu – ulica Leopolda Markiefki,  

-  od południa – ulica Nadgórników i ulica Góreckiego,  

-  od zachodu – ulica Olimpijska i ulica Ordona. 

3) Komunikacyjne powiązania zewnętrzne zapewniają:  

-  ulica Katowicka, 

-  ulica Leopolda Markiefki, 

-  ulica Olimpijska. 

4) Relacje komunikacją pasażerską zapewniają linie autobusowe w ul. Katowickiej i ul. Leopolda 

Markiefki.  

5) Obszar powiązany jest z otoczeniem sieciami infrastruktury obejmującymi:  

-  linie kablowymi SN 20kV,  

-  linie telekomunikacji przewodowej,  

-  gazociąge średniego ciśnienia, 

-  rozdzielczą sieć wodociągową,  

-  przesyłową sieć wodociągową, 

-  kolektory kanalizacji ogólnospławnej, sanitarnej i deszczowej.  

 

3.3 Dyspozycje układu funkcjonalno-przestrzennego obejmują:  

a) UM – teren zabudowy usługowo – mieszkaniowej, 

b) MW – teren zabudowy mieszkaniowej, 

c) U – teren zabudowy usługowej, 

d) ZP – teren zieleni parkowej, 

e) KDZ – teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 

f) KDL – teren drogi publicznej klasy lokalnej, 

g) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdowej, 

h) KDX – teren ciągu pieszo – jezdnego, 

i) KX – teren ciągu pieszego, 

j) KDP – teren placu publicznego. 

 

3.4 Zasady kompozycji przestrzennej 

 

Strukturę funkcjonalno – przestrzenną obszaru planu wyznaczają:  

1) istniejący układ komunikacyjny,  

2) projektowany układ komunikacyjny objęty zintegrowaną decyzją realizacji drogi: „układ 

komunikacyjny dla terenu budowy nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum 

Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach – Etap 2”, 

3) ustalenia Studium, uwzględniające w/w elementy, określające ponadto wskaźniki i parametry 

kształtowania zabudowy oraz nadające obszarowi metropolitalny charakter.  

 

Wymienione determinanty dzielą obszar planu na:  

1) część zachodnią, o ustabilizowanej funkcji mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej, 

położoną przy ul. Katowickiej, Ordona, Olimpijskiej i Skrzypka, gdzie rozwiązania projektowe w 

większości sankcjonują stan istniejący i umożliwić nieznaczne uzupełnienia zabudowy, 

2) część wschodnią stanowiącą: 

a) w obrębie ul. Markiefki zdegradowaną zabudowę centrum dzielnicy Bogucice, gdzie rozwiązania 

projektowe umożliwiają ochronę układu i zabudowy historycznej wraz z elementami 

komunikacyjnymi porządkującymi ten obszar, 

b) w pozostałej części osiedle zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lat 70 XX w. gdzie 

rozwiązania projektowe w większości sankcjonują stan istniejący, 

3)  część południową i centralną - tereny poprzemysłowe po kopalni „Katowice”, gdzie rozwiązania 

projektowe ustalają (w oparciu o istniejące rozwiązania projektowe)   nowy układ komunikacyjny 

integrujący poszczególne części obszaru opracowania w spójną jednostkę miejską, oraz możliwość 

realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.  

 

Najważniejsze zasady kompozycji przestrzennej obejmują:  
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1) wyznaczenie głównego układu komunikacyjnego w liniach rozgraniczających umożliwiających 

przewidywaną jego przebudowę, 

2) utrzymanie lokalnego układu komunikacyjnego i wzbogacenie go o nowe ulice i ciągi pieszo - jezdne 

zapewniające obsługę wyznaczonych terenów oraz podniesienie bezpieczeństwa ludzi i mienia, 

3) utrzymanie  istniejącej   zabudowy   mieszkaniowej   wielorodzinnej i usługowej, 

4) umożliwienie przekształceń istniejących terenów poprzemysłowych w tereny usługowe i zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej,  

5) określenie ogólnych zasad organizacji ogólnodostępnych przestrzeni publicznych. 

 

3.5 Struktura zapisu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:  

Wszystkie tereny wyznaczone w projekcie planu posiadają ustalenia ogólne i szczegółowe, w tym:  

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,  

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, w tym: 

a) przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne, 

b) parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu, takie jak linie zabudowy, maksymalny wskaźnik 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej, udział procentowy 

powierzchni biologicznie czynnej, minimalny i maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, 

gabaryty zabudowy takie jak maksymalna i minimalna wysokość zabudowy, kształt dachu, forma 

kształtowania zabudowy oraz inne szczególne zasady zabudowy i zagospodarowania, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem 

ochrony przed hałasem, zanieczyszczeniem powietrza, wibracjami i polem elektromagnetycznym, 

a także przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, przedsięwzięć stwarzających 

ryzyko wystąpienia poważnych awarii, gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi i złomem, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, dla obiektów zabytkowych objętych ochroną 

w planie oraz dla stref ochrony konserwatorskiej SOK1 i SOK2,  

5) zasady kształtowania przestrzeni publicznych, 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 

zabudowy, zasady i warunki scalania i podziałów nieruchomości,  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, w tym obsługę komunikacyjną 

terenów wyznaczonych w projekcie planu, 

8) zasady zagospodarowania dróg dla obsługi transportem zbiorowym,  

9) zasady lokalizacji oraz minimalne wskaźniki miejsc postojowych,  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej,  

11) stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

 

3.6 Analiza rozwiązań pod kątem ukształtowania terenu  

Obszar objęty planem obniża się w kierunku południowym. 

Ukształtowanie terenu o takiej niwelecie sprzyja kształtowaniu nowej zabudowy mieszkaniowej i usługowej, 

której wysokość może narastać w kierunku południowo-zachodnim.    

 

4. Tereny wymagające wykupienia przez miasto Katowice (art.36 ustawy o pizp)  

Wykupienia przez miasto Katowice wymagają tereny działek prywatnych zlokalizowane w obrębie linii 

rozgraniczających dróg publicznych oraz terenów placów publicznych. 

 

5. Tereny, dla których proponuje się stawkę procentową, z rozróżnieniem wysokości stawki  

Proponuje się następujące stawki procentowe:  

a) dla terenów UM, MW, U – 30%,  

b) dla terenów ZP, KDZ, KDL, KDD, KDX, KDP, KX – 5% 

 

6. Ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów odrębnych 
 

6.1. Tereny zamknięte 
W obszarze objętym planem nie występują tereny zamknięte. 

 

6.2. Tereny górnicze 
Analizę uwarunkowań górniczych przeprowadzono na podstawie odpowiedzi właściwych organów i instytucji. 
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Przedmiotowy teren w wykonanej przez GIG w 2000 r. „Mapie przydatności terenu pogórniczego obszaru 

górniczego „Bogucice” KWK „Katowice – Kleofas” do zabudowy zakwalifikowany został do kategorii: 

a) „A” – nie wymagającej stosowania zabezpieczeń profilaktycznych,  

b) „C” obejmującej teren, pod którym prowadzono płytką eksploatację górniczą oraz na którym występuje 

zagrożenie powstawania deformacji nieciągłych. Jego przydatność do zabudowy jest warunkowana 

oceną zagrożenia powstania deformacji nieciągłych i możliwością jego likwidacji, a także analizą 

techniczno-ekonomiczną opłacalności zabudowy, 

Przez przedmiotowy teren przebiegają wychodnie na strop karbonu uskoków: 

a) „III” o zrzucie h=30m, 

b) „IX” o zrzucie h=5m, 

c) „Wojciech” o zrzucie h=65m, 

d) wychodnie pokładów 403, 404/5, 405, 407/1, 407/4, 408 i 409. 

Zgodnie z ww. „Mapą przydatności…” uskoki te są nieaktywne i jest mało prawdopodobne, aby wystąpiły 

ruchy powierzchni, gdyż wpływy eksploatacji zanikły. W czasie minionej eksploatacji górniczej również nie 

zaobserwowano przejawów deformacji typowych dla oddziaływań uskoków. 

Grubość nadkładów czwartorzędowych wynosi ok. 10-20 m. 

Na przedmiotowym obszarze znajduje się 20 szybików, których sposobu oraz okresu likwidacji nie odnaleziono 

w posiadanej dokumentacji mierniczo-geologicznej. W ww. „Mapie przydatności…” GIG określił strefę wokół 

szybików o śr. 14 m, w której przydatność do zabudowy powinna być uwarunkowana uprzednim 

przeprowadzeniem badań podłoża zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w celu określenia potencjalnego 

zagrożenia i warunków posadowienia obiektów. W granicach obszaru objętego planem znajduje się obszar 

górniczy Bogucice zlikwidowanej KWK Katowice – Kleofas. W granicach obszaru objętego planem znajduje 

się teren górniczy Katowice-Bogucice-Załęże zlikwidowanej KWK Katowice – Kleofas. W granicach 

przedmiotowego planu znajduje się złoże węgla kamiennego „Katowice”. 

 

6.3. Obiekty wpisane do rejestru zabytków 
W obszarze objętym planem brak jest obiektów wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego. 

 

6.4. Sąsiedztwo lotniska na Muchowcu 
 

W obszarze objętym mpzp z racji bliskiego sąsiedztwa lotniska na Muchowcu wynikają ograniczenia 

w zakresie wysokości zabudowy i sposobu użytkowania obiektów. Na terenie objętym opracowaniem 

obowiązują  ograniczenia:  

a) wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych, określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska 

Katowice – Muchowiec zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003 r. 

w sprawie warunków, jakie powinny spełniać obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska – 

przeszkoda rozległa z zakazem wznoszenia obiektów budowlanych lub ich części o wysokości powyżej 

500 m.n.p.m. 

b) przeszkody lotnicze muszą być zgłoszone Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz oznakowane, 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2003r. w sprawie sposobu 

zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych  

c) w odległości do 5 km od granicy lotniska zabrania się budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, 

które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.  
 

6.5 Budowle ochronne obrony cywilnej  

Na obszarze objętym planem nie występują budowle ochronne. 
 

 

6.6 Oddziaływanie hałasu  

Zgodnie z mapą akustyczną Katowic opracowaną przez EKOSYSTEM Mysłowice na omawianym terenie 

najwyższe poziomy hałasu utrzymują się wzdłuż istniejących ciągów komunikacyjnych i osiągają zarówno 

w porze dziennej jak i nocnej około 70-75 dB. Najbardziej obciążonymi drogami tego terenu są: ul. Katowicka 

i Markiefki, które są podstawą komunikacji w obszarze (ruch samochodowy, autobusowy). Najbardziej 

niekorzystne warunki związane z oddziaływaniem tych dróg występują w godzinach szczytu (tj. między 

godziną 6 i 10 rano oraz 14 a 18) w powszednie dni tygodnia. 

 

6.7. Zagrożenie powodzią. 
Obszar objęty opracowaniem nie znajduje się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią. 
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6.8. Zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz 

przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko 
Na wskazanym terenie nie są zlokalizowane zakłady dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej 

awarii przemysłowej, ani nie znajdują się w jego bezpośrednim sąsiedztwie. 
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II. Uzasadnienie wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2018.1945) 

przedstawia się: 

 

1. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2. 

  

1) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury:  

Projekt planu zawiera ustalenia ogólne w zakresie wymagań ładu przestrzennego zawierające zasady 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji 

dominant, kształtowania linii zabudowy oraz przestrzeni publicznych, lokalizacji zabudowy w stosunku do 

granic działki budowlanej, lokalizacji miejsc postojowych i garaży oraz ustaleń dla zabudowy istniejącej 

w dniu wejścia w życie planu. Ustalenia szczegółowe (ujęte w rozdziale 3 uchwały) obejmują zgodnie 

z wymogiem przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia przeznaczeń 

terenów oraz zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania poszczególnych 

terenów. 

 

2) walory architektoniczne i krajobrazowe: 

Obszar objęty planem posiada kilka istotnych walorów architektonicznych historycznych, w szczególności 

zabudowę mieszkaniową wielorodzinną zlokalizowaną wzdłuż ulicy Katowickiej oraz zabudowania 

centrum dzielnicy Bogucice. Projekt planu zgodnie z polityką przestrzenną wyrażoną w „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja zawiera 

ustalenia mające na celu rewitalizację obszaru i rozwój obszaru jako wielofunkcyjnej tkanki miejskiej. 

Walory historyczne chronione są za pomocą wyznaczenia obiektów zabytkowych objętych ochroną 

w planie oraz wyznaczenia stref ochrony konserwatorskiej SOK1 i SOK2.  

 

3) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 

i leśnych:  
W obszarze planu nie występują grunty rolne i leśne. 

Ustalono zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego poprzez:  

a) zakaz prowadzenia działalności stwarzających uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości 

związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, wibracji, pola elektromagnetycznego 

przekraczających wartości dopuszczalne, 

b) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu 

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, 

za wyjątkiem:  

-  inwestycji celu publicznego, w tym z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności 

publicznej, 

-  garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im 

infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, 

-  przedsięwzięć związanych z poszukiwaniem, rozpoznawaniem i wydobywaniem kopalin, 

c) zakaz wprowadzania przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii, 

d) zakaz zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, przeładunkiem i przetwarzaniem 

odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych i złomu, 

e) zakaz lokalizacji składowisk odpadów. 

 

4) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

Projekt planu uwzględnia tereny i obiekty chronione zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami:  

a) obiekty zabytkowe objęte ochroną w planie,  

b) strefy ochrony konserwatorskiej SOK1 i SOK2.  

Dla obiektów zabytkowych chronionych zapisami planu ustalono zasady ochrony, w tym nakazy, zakazy 

i dopuszczenia uwzględniające ochronę kształtu i gabarytów budynków, w tym dachów, detalu 

architektonicznego, historycznej kompozycji elewacji, a także ograniczenia w dociepleniach zewnętrznych 
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budynków, kształtowaniu linii zabudowy i dominant, ekspozycji i kompozycji, oraz urządzeniu przestrzeni 

publicznych. 

Dla stref SOK1 i SOK2 ustalono zasady ochrony, w tym nakazy, zakazy i dopuszczenia uwzględniające 

stosowanie materiałów i kolorystyki, elementów zagospodarowania terenu w szczególności elementów 

małej architektury oraz możliwości nowej zabudowy, przebudowy i rozbudowy istniejącej.  

Nie wskazano obiektów podlegających ochronie jako dobra kultury współczesnej. 

 

5) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 

niepełnosprawnych: 

Zagospodarowanie terenów w sposób zgodny z zapisami projektu planu nie będzie powodowało zagrożenia 

dla bezpieczeństwa ludzi i mienia – w projekcie planu nie wyznacza się terenów przemysłowych a ochrona 

zdrowia odbywać się będzie na zasadach określonych w wymaganiach ochrony środowiska.  

Wskazano zabudowę o symbolach MW, UM, zabudowę usług turystycznych położoną w terenach o 

symbolu UM, a także usługi społeczne oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, opieki zdrowotnej i pomocy 

społecznej, położone w terenach o symbolach UM oraz U, dla których obowiązują dopuszczalne poziomy 

hałasu określone na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. 

Wprowadzono zakaz prowadzenia działalności związanych z emisją zanieczyszczeń powietrza, hałasu, 

wibracji, pola elektromagnetycznego przekraczających wartości dopuszczalne oraz wprowadzania 

przedsięwzięć stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii. 

Wymagania potrzeb osób niepełnosprawnych zostały zapewnione poprzez nakaz dostosowania przestrzeni 

publicznych do ich potrzeb, w tym wyposażenie w obiekty i urządzenia, a także nawierzchnie ułatwiające 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym, w szczególności: rozwiązania jednopoziomowe, pochylnie, 

windy, odpowiednio zlokalizowane miejsca postojowe dla niepełnosprawnych, nawierzchnie fakturowe na 

ciągach pieszych dla lepszej orientacji przestrzennej, znaki z informacją ryflowaną. 

 

6) walory ekonomiczne przestrzeni:  

Obszar objęty projektem planu jest na niewielkim fragmencie objęty ustaleniami obowiązującego planu 

miejscowego - obejmuje część ul. Markiefki na odcinku od ul. Katowickiej do ul. Leopolda (Uchwała 

Nr XLV/858/17 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2017 r.). Inwestycje realizowane są w oparciu 

o decyzje bezplanistyczne: decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzje 

lokalizacji celu publicznego.  

Przewiduje się skutki wynikające z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - 

wykupienia przez miasto Katowice wymagają tereny działek prywatnych zlokalizowane w obrębie linii 

rozgraniczających nowowyznaczonych lub poszerzanych dróg publicznych, oraz wyznaczonych placów 

publicznych. 

Wzrost wartości nieruchomości wynika wprost z faktu uchwalenia planu miejscowego na obszarach nie 

objętych dotychczas planem oraz z faktu ustalenia przeznaczeń wpływających na rewitalizację dzielnicy 

i poprawę jej wizerunku. 

 

7) prawo własności:  

Ustalenia projektu planu do minimum ograniczyły wyznaczenie terenów pod cele publiczne na gruntach 

prywatnych. Głównym celem jest uporządkowanie układu drogowego i pieszych przestrzeni publicznych 

oraz realizacja polityki przestrzennej zawartej w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja.  

 

8) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa:  

Nie wskazano obszarów lub działek istotnych ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa 

państwa.  

Zapewniono potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa poprzez: 

a) wyznaczenie układu drogowego powiązanego z głównymi ciągami komunikacji ogólnomiejskiej,  

b) wyznaczenie terenów przeznaczonych na usługi społeczne.  

 

9) potrzeby interesu publicznego:  

W obszarze objętym planem zostały wyznaczone tereny z uwzględnieniem zarówno potrzeb interesu 

publicznego i interesu osób prywatnych, z poszanowaniem prawa własności.  

Interes publiczny został zabezpieczony poprzez: 
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a) wyznaczenie terenów przestrzeni publicznej, do której należą: ZP - teren zieleni parkowej, KDZ - 

teren drogi publicznej klasy zbiorczej, KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej, KDD - teren 

drogi publicznej klasy dojazdowej, KDX - teren publicznego ciągu pieszo - jezdnego, KX - teren 

publicznego ciągu pieszego, KDP - teren placu publicznego, 

b) ukształtowanie powiązań pieszych i komunikacyjnych, w tym uwzględniających: 

-  komunikację pomiędzy obszarami: północnych dzielnic Katowic (Bogucic i Koszutki) 

a Śródmieściem Katowic, 

-  rozwój systemu przestrzeni publicznych w szczególności: ulic, placów, skwerów i terenów 

zieleni parkowej, w szczególności zagospodarowania wzdłuż ul. Markiefki; 

c) wyznaczenie terenów dróg publicznych, gwarantujących obsługę obszaru, w tym budowę układu 

drogowego łączącego ul. Olimpijską, Góreckiego i Dobrowolskiego z ul. Katowicką, 

d) wyznaczenie obiektów i stref ochrony konserwatorskiej, a także zachowanie wartości 

niematerialnych, takich jak przebieg historycznej „drogi do Bogucic” poprzez ukształtowanie linii 

zabudowy i wyznaczenie terenów zieleni publicznej, 

e) wyznaczenie terenów usług dla obiektów oświaty i wychowania oraz nauki, 

f) wyznaczenie terenów umożliwiających realizację usług o charakterze publicznym (w tym 

np. muzeum Jerzego Kukuczki). 

 

10) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych  

Obszar objęty opracowaniem planu posiada dobrze rozwiniętą sieć infrastruktury technicznej 

z możliwością rozbudowy. Nowa zabudowa może wymagać przebudowy poszczególnych systemów 

infrastruktury, w szczególności kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.  

Projekt planu zabezpiecza realizację potrzeb w zakresie sieci i urządzeń poprzez ustalenia:  

a) nakazuje się:  

-  realizację nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczających dróg, 

-  realizację nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej wyłącznie, jako podziemnych; 

b) zakazuje się, na elewacji budynku od strony przestrzeni publicznej, lokalizacji urządzeń 

technicznych: anten, klimatyzatorów, przyłączy telekomunikacyjnych, kabli elektroenergetycznych, 

szaf kablowych elektroenergetycznych; 

c) dopuszcza się: 

-  prowadzenie nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w lit. a, 

jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji podstawowego 

przeznaczenia terenu, 

-  utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością modernizacji, 

rozbudowy, przebudowy, likwidacji, wymiany oraz zmiany ich przebiegu, 

-  wprowadzenie dodatkowych, sieci: telewizji kablowej, instalacji alarmowych, antenowych, 

światłowodowych, z zachowaniem pozostałych ustaleń planu. 

 

11)  zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej  
Udział społeczeństwa w pracach nad planem został zapewniony zgodnie z wymogami art. 17 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez:  

a) ogłoszenie w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także na tablicach ogłoszeń o podjęciu 

uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu w dniu 22.03.2016 r., określając jednocześnie formę 

i miejsce składania wniosków oraz termin wskazany do dnia 15.04.2016 r., 

b) w terminie wskazanym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o przystąpieniu do sporządzania projektu 

planu wpłynęły dwa wnioski: 

-  wniosek o przeznaczenie nieruchomości pod biura, hotele, handel, apartamenty mieszkaniowe, 

usługi, garaże podziemne i nadziemne wraz z propozycją parametrów; 

-  wniosek o uwzględnienie w projekcie planu wyników konkursu urbanistycznego, którego 

rozstrzygnięcie miało nastąpić do 20 maja 2016 r. - o wprowadzenie elastycznego, jednolitego 

dla całego obszaru zapisu umożliwiającego realizację wielofunkcyjnych budynków 

o dominującej funkcji mieszkaniowej z możliwością realizacji usług (m. in. handlu 

detalicznego) w parterach budynków oraz o dopuszczenie w całym obszarze funkcji 

handlowych, biurowych i hotelowych. 

c) sporządzenie projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

rozpatrując jednocześnie złożone wnioski, 
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d) ogłoszenie z dnia 20 grudnia 2018 r. w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także na 

tablicach ogłoszeń o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, 

e) wyłożenie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu od 

2 stycznia do 31 stycznia 2019 r. z terminem składania uwag do 14 lutego 2019 r. oraz 

zamieszczenie projektu planu na stronie internetowej Miasta Katowice, 

f) przeprowadzenie w dniu 14 stycznia 2019 r. dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie zmiany 

planu rozwiązaniami, rozpatrzenie uwag wniesionych do projektu planu; 

 

12)  zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych –  

Procedura formalno-prawna sporządzenia projektu planu została przeprowadzona zgodnie z brzmieniem 

art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 

2018.1945).  

Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. 

Dz. U. z 2018.2081), przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.  

Prowadzone procedury zachowywały wymagane przepisami prawa terminy i okresy, a także formy 

informowania społeczeństwa oraz organów uzgadniających i opiniujących. 

 

13)  potrzebę zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności  

Istniejąca sieć wodociągowa zapewnia dobre zaopatrzenie w wodę, ponadto przebieg w obszarze planu 

wodociągów o dużych średnicach, pozwala na rozbudowę zgodnie z rosnącym zapotrzebowaniem. 

 

2. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 3 - ważenie interesu publicznego i interesów 

prywatnych w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag: 
Wymóg ustalenia przeznaczenia terenu lub określenia potencjalnego sposobu zagospodarowania 

i korzystania z terenu, gdzie organ waży interes publiczny i interesy prywatne, w tym zgłaszane w postaci 

wniosków i uwag, zmierzające do ochrony istniejącego stanu zagospodarowania terenu, jak i zmian 

w zakresie jego zagospodarowania, a także analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne spełniono 

poprzez: 

1) zainicjowanie sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w celu: 

a) rewitalizacji terenów poprzemysłowych po byłej kopalni KWK „Katowice”; 

b) intensywnego rozwoju obszaru jako wielofunkcyjnej tkanki miejskiej; 

2) przeprowadzenie analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych w oparciu o „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, wniesione 

podczas opracowania projektu planu wnioski osób prywatnych, instytucji i organów właściwych do 

opiniowania i uzgadniania planu, a także sporządzone materiały planistyczne, w tym szczegółową 

inwentaryzację urbanistyczną wraz z inwentaryzacją reklam i opracowanie ekofizjograficzne oraz:  

a) prace wstępne, analizy wraz z wnioskami oraz wytyczne do planu (stanowiące materiały 

planistyczne zawarte w dokumentacji prac planistycznych), które zawierają, m.in.: 

-  analizę dokumentów umożliwiających określenie uwarunkowań górniczych, 

-  analizę materiałów dotyczących terenów sąsiednich stanowiących otoczenie planu, 

w szczególności z uwzględnieniem obowiązujących lub sporządzanych dla nich planów 

miejscowych oraz powiązań komunikacyjnych  i powiązań infrastruktury technicznej 

-  analizę materiałów wynikających z innych opracowań i dokumentów planistycznych oraz aktów 

samorządowych miasta i województwa, w tym planu zagospodarowania województwa, 

obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w granicach planu 

i dla terenów sąsiednich oraz prac nad planami i zmianami studium będącymi w trakcie 

sporządzania, 

-  analizę uwarunkowań wynikających ze stanu i struktury własności gruntów oraz klasyfikacji 

użytków rolnych i leśnych, 

-  analizę uwarunkowań wynikających z dotychczasowego przeznaczenia terenów (także 

w planach, które utraciły moc po 31.12.2003 r.) oraz uzyskanych do tych planów zgód na 

zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, 

-  analizę uwarunkowań wynikających z wydanych decyzji i innych rozstrzygnięć 

administracyjnych, 

-  analizę uwarunkowań wynikających z oczekiwań w zakresie opracowań planistycznych, w tym 

ze złożonych wcześniej wniosków o sporządzenie lub zmianę planu 



10 

 

-  analizę uwarunkowań wynikających z opracowań specjalistycznych, programów lub działań 

inwestycyjnych, dotyczących obszaru planu i jego bezpośredniego sąsiedztwa, 

-  dane dotyczące oszacowanych wartości nieruchomości. 

b) opracowania powiązane z projektem planu: prognoza oddziaływania planu na środowisko 

i prognoza skutków finansowych uchwalenia planu. 

Mając na uwadze przepisy z zakresu ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz ochrony 

przyrody, a także stan własności gruntów, ze szczególnym uwzględnieniem własności osób fizycznych 

i prawnych (własności prywatne) oraz wyniki powyższych analiz, w projekcie planu ustalono:  

a) przeznaczenia dla poszczególnych terenów i sposób ich zagospodarowania, z uwzględnieniem: 

-  kluczowych dla obsługi obszaru rozwiązań komunikacyjnych: budowy układu drogowego 

łączącego ul. Olimpijską, Góreckiego i Dobrowolskiego z ul. Katowicką, 

-  układu nowych przestrzeni publicznych integrujących istniejącą historyczną zabudowę Bogucic 

i wschodniej części Koszutki z nową zabudową o charakterze śródmiejskim  

-  ukształtowanie struktury przestrzennej i funkcjonalnej oraz szczegółowych zasad 

zagospodarowania dla powstającego nowego ośrodka mieszkaniowo-usługowego,  

-  ochrony dziedzictwa kulturowego: budynków zabytkowych i stref ochrony uwzględniających 

charakter zabudowy ul. Markiefki i wschodniej części ul. Katowickiej 

-  ochrony wartości niematerialnych: historycznego przebiegu „drogi do Bogucic” poprzez 

wyznaczenie terenu zieleni parkowej, przebieg linii zabudowy po jej historycznym śladzie oraz  

wyznaczenie terenu placu przy ul. Olimpijskiej w sąsiedztwie Międzynarodowego centrum 

Kongresowego; 

b) wskaźniki i parametrów zabudowy, w tym wysokości i formy zabudowy, intensywności zabudowy, 

geometrie dachów, uwzględniające wnioski stron, wydane decyzje oraz ustalenia Studium, 

w zakresie kształtowania zabudowy nadające obszarowi metropolitalny charakter, 

oraz w rysunku planu, będące odzwierciedleniem powyższych ustaleń:  

c) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospodarowania, 

w tym tereny dróg publicznych, 

d) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.  

Ustalenia projektu planu znalazły odzwierciedlenie w prognozie finansowej. 

 

3. Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 4 – uwzględnienie wymagań ładu 

przestrzennego, efektywnego gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych przestrzeni 

w przypadku sytuowania nowej zabudowy. 
Projekt planu obejmuje obszar charakteryzujący się zróżnicowaną strukturą przestrzenną, obsłużoną przez 

transport publiczny i infrastrukturę techniczną, w którym nowa zabudowa zaplanowana została jako 

uzupełnienie istniejącej lub przekształcenie terenów substandardowych i poprzemysłowych w zabudowę 

klasy śródmiejskiej.  

Głównym celem projektu planu jest:  

a) rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłej kopalni KWK „Katowice” - zmiana wizerunku 

obszaru bezpośrednio sąsiadującego ze Śródmieściem Katowic; 

b) umożliwienie realizacji zadań publicznych takich jak:  

-  rozbudowa i przebudowa układu drogowego umożliwiająca zmianę wizerunku dzielnicy 

Bogucice - wyznaczenie ciągów pieszo-jezdnych i placów,  

-  uspokojenie ruchu samochodowego oraz możliwość zmiany organizacji ruchu, np. ustalenia 

pierwszeństwa dla ruchu pieszego i rowerowego,  

-  realizacja usług o charakterze publicznym, ważnych zarówno dla społeczności lokalnej, jak i dla 

miasta Katowice  (np. muzeum Jerzego Kukuczki), 

-  zachowanie walorów historycznych i kulturowych poprzez wyznaczenie obiektów i stref 

ochrony konserwatorskiej, a także zachowanie wartości niematerialnych, takich jak przebieg 

historycznej „drogi do Bogucic” poprzez ukształtowanie linii zabudowy i wyznaczenie terenów 

zieleni publicznej i ogólnodostępnych placów; 

c) intensywny rozwój obszaru jako wielofunkcyjnej tkanki miejskiej z uwzględnieniem: 

-  kluczowych dla obsługi obszaru rozwiązań komunikacyjnych, w tym budowy układu 

drogowego łączącego ul. Olimpijską, Góreckiego i Dobrowolskiego z ul. Katowicką, 

-  ukształtowanie struktury przestrzennej i funkcjonalnej oraz szczegółowych zasad 

zagospodarowania ośrodka usługowo-mieszkaniowego, która ma za zadanie uwzględnienie 

wniosków prywatnych właścicieli terenów, jak i interesu publicznego, 
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-  aktualnych tendencji rozwojowych południowo-zachodniej części obszaru planu i jego 

sąsiedztwa - stworzenie nowoczesnej zabudowy w przestrzeni o charakterze metropolitalnym – 

naturalnej kontynuacji „Dzielnicy Kultury” w formie zabudowy usługowo-mieszkaniowej 

o wysokich standardach architektonicznych 

-  układu nowych integrujących przestrzeni publicznych. 

 

4. Zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1, wraz datą uchwały rady gminy, o której 

mowa w art. 32 ust. 2. 

Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Katowickiej 

i Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach jest zgodne z analizą zmian w zagospodarowaniu 

przestrzennym miasta Katowice przyjęta uchwałą nr LIII/1083/18 Rady Miasta Katowice z dnia 1 marca 

2018 r.  

Jak wskazano w ww. analizie, plan miejscowy ma na celu wyznaczenie nowych kierunków 

zagospodarowania, mających na celu uwzględnienie aktualnych potrzeb rozwoju przestrzennego Miasta 

Katowice na bazie złożonych wniosków w kontekście polityki miasta zawartej w dokumencie Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice. 

 

5. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 

Do projektu planu opracowana została prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, której zadaniem jest oszacowanie wydatków i dochodów do budżetu 

miasta Katowice wynikających z uchwalenia i realizacji planu. 

W prognozie skutków finansowych stwierdzono, iż przy ocenie skutków finansowych uchwalenia planu 

miejscowego nie obowiązuje bezwzględna zasada, że dla opłacalności saldo dochodów do wydatków 

powinno być dodatnie. Skutkiem planu oprócz wymiaru czysto finansowego są również inne elementy jak 

uporządkowanie zasad zabudowy, uregulowanie struktury funkcjonalno-przestrzennej, ochrona zabytków, 

uczytelnienie i poprawa obsługi komunikacyjnej poprzez wyznaczenie ciągów drogowych, pieszo-jezdnych 

i pieszych. Stąd podjęcie decyzji wyłącznie w oparciu o wskaźniki ekonomiczne nie znajduje silnego 

uzasadnienia.  

Podstawowe wnioski: 

-  plan przyjął, iż we wszystkich terenach nie przeznaczonych na cele publiczne zapewniona 

zostanie możliwość korzystania z dotychczasowego zagospodarowania, ponadto nie wskazuje 

się przypadku, w którym dotychczasowe prawem przyzwolone zagospodarowanie zostałoby 

ograniczone - tym samym do prognozy przejmuje się, iż nie nastąpi spadek wartości 

nieruchomości; 

-  ustalenia planu nie powodują wystąpienia roszczeń z tytułu art.36 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym, przeznaczenia istniejące oraz przeznaczenia wynikające 

z planu ogólnego zostały utrzymane, zaprojektowany układ komunikacyjny prowadzony jest 

z wykorzystaniem własności Gminy Katowice; 

-  szacunkowe wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy z zakresu komunikacji nie 

wystąpią z uwagi na realizacje układu dróg publicznych w oparciu o obowiązujące decyzje 

o realizacji inwestycji drogowych; 

-  realizacja zapisanego w planie przeznaczenia nie będzie wymagać znaczących nakładów 

finansowych Miasta na realizację niezbędnej infrastruktury technicznej z zakresu kanalizacji 

sanitarnej czy wodociągów ze względu na istniejące uzbrojenie terenów. 

 


