
UCHWAŁA NR XLIV/832/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata
2017-2020”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przyjąć "Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020" w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§3. Traci moc uchwała Nr LVI/1318/14 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października 2014r.w sprawie 
przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 
2021"

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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1 WYKAZ SKRÓTÓW 

AKPOŚK2015 
Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
2015 

B 
Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta 
Katowice 

B(a)P Benzo(a)piren 

BD Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice 

BDL Bank Danych Lokalnych – baza GUS 

BG Biuro Geologii i Górnictwa Urzędu Miasta Katowice 

BZT5 Wskaźnik określający biologiczne zapotrzebowanie tlenu 

ChZT Wskaźnik określający chemiczne zapotrzebowanie tlenu 

CRFOP Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody 

DPSIR 
Analiza wg modelu OECD i EEA: siły sprawcze – presja – stan – wpływ– 
reakcja 

DTŚ Drogowa Trasa Średnicowa 

E Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice 

EEA Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency) 

FE Wydział Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Katowice 

G Wydział Geodezji Urzędu Miasta Katowice 

GDOŚ Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

GIG Główny Instytut Górnictwa 

GPW S.A. Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. 

GPZO Gminne punkty zbiórki odpadów 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

I Wydział Informatyki Urzędu Miasta Katowice 

IN Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Katowice 

JCWP Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

JCWPd Jednolite Części Wód Podziemnych 

KHW S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. 

KIWK Sp. z o.o. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. 

KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

KŚ Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Katowice 

KWK Kopalnia węgla kamiennego 
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KW S.A. Katowickie Wodociągi S.A. 

KZGM Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 

KZK GOP 
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu 
Przemysłowego 

LPR Lokalny Program Rewitalizacji 

Masterplan Plan uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie Miasta Katowice 

MBP 
Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych 

MN Materiały niebezpieczne 

MPGK Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

MSZ – KIIP 
Portal Internetowy Miejskiego Systemu Zarządzania – Katowicka 
Infrastruktura Informacji Przestrzennej (https://emapa.katowice.eu/) 

MWC Miejska wyspa ciepła 

NNQ Najmniejszy przepływ z wielolecia 

OECD 
Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization for 
Economic Cooperation and Development) 

OG Obszar górniczy 

ORSiP 
Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej – Geoportal 
Województwa Śląskiego (http://www.orsip.pl/geoportal) 

OUG Okręgowy Urząd Górniczy 

OZE Odnawialne źródła energii 

P Wydział Promocji Urzędu Miasta Katowice 

PEM Pole elektromagnetyczne 

PGN Plan gospodarki niskoemisyjnej 

PIG-PIB Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

PKM Katowice Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. 

PM Pył zawieszony 

PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

POIiŚ 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

PONE Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

POP Program ochrony powietrza 

POŚ Program ochrony środowiska 

PSE S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

PZ 
Projekt założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną 
i paliwa gazowe dla miasta Katowice 
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RLM Równoważna liczba mieszkańców 

RM Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Katowice 

RPO WSL 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-
2020 

RPWiK 
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach– 
obecnie Katowickie Wodociągi S.A. 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SANEPID Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach 

SRK S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

SWOT Analiza mocnych i słaby cech oraz szans i zagrożeń 

SSQ Przepływ średni z wielolecia 

ŚZMiUW Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach 

T Wydział Transportu Urzędu Miasta Katowice 

TVP S.A. Telewizja Polska S.A. 

UHI ang. Urban Heat Islands 

UKE Urząd Komunikacji Elektronicznej 

UM Urząd Miasta 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035 

WUG Wyższy Urząd Górniczy 

ZEC S.A. Zakład Energetyki Cieplnej S.A 

ZK Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice 

ZS Zespół Szkół 

ZZM Zakład Zieleni Miejskiej 
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2 WSTĘP 

2.1 Podstawa, cel i zakres przygotowania dokumentu 

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020 jest podstawowym narzędziem 
międzysektorowej integracji polityki środowiskowej miasta. Cele i kierunki interwencji zawarte w POŚ 
mają obowiązywać w horyzoncie kilkunastu lat, a czteroletni okres realizacji (2017-2020) dotyczy 
konkretnych zadań - do podjęcia od zaraz w ramach wytyczonych kierunków, dla realizacji celów 
długoterminowych. POŚ wyznacza zatem zarówno krótko- jak i długoterminową perspektywę polityki 
środowiskowej. Drogowskazem tej polityki jest efektywne zarządzanie środowiskiem, czyli 
zapewniające trwałe zaspokojenie potrzeb ludzi przy równoczesnym nieuszczuplaniu zasobów oraz 
poprawie stanu poszczególnych elementów środowiska. Podstawą opracowania POŚ są zapisy 
ustawowe w sferze ochrony środowiska, nakładające na Prezydenta Miasta obowiązek sporządzenia 
projektu dokumentu, a na Radę Miasta jego przyjęcie do realizacji poprzez uchwałę. Co dwa lata 
Prezydent przedstawia Radzie Miasta raport realizacyjny.  

Cele i kierunki interwencji POŚ, jak i przypisane im zadania, są odpowiedzią na zdiagnozowane 
wyzwania środowiskowe miasta. Zaproponowany w POŚ system zarządzania środowiskiem (w tym 
monitorowania zmian stanu środowiska) służy integracji wszystkich działań strategicznych 
i operacyjnych w zakresie ochrony środowiska, przewidzianych do realizacji na terenie Katowic. Na 
Rysunku 1 przedstawiono schemat ideowy powiązań POŚ z miejskimi dokumentami strategicznymi 
i planistycznymi. 

 

Rysunek 1. Schemat ideowy powiązań POŚ z dokumentami strategicznymi i programowymi Miasta Katowice 

Źródło: opracowanie GIG 
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POŚ został opracowany z uwzględnieniem zapisów licznych dokumentów strategicznych 
i programowych szczebla krajowego jak i regionalnego, m.in. takich jak: Strategia Bezpieczeństwo 
Energetyczne i Środowisko, Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku, Strategia Rozwoju 
Województwa Śląskiego ŚLĄSKIE 2020+, Program Ochrony Środowiska dla Województwa Śląskiego 
do roku 2019 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024. Uwzględnia on także priorytety UE 
w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności: 

 adaptacji do zmian klimatu, 

 ochrony różnorodności biologicznej, 

 ograniczenia wpływu zanieczyszczeń na zdrowie ludzi,  

 efektywniejszego wykorzystania zasobów naturalnych, 

 wdrożenia zasad gospodarki cyrkularnej. 

POŚ jest dokumentem syntetyzującym wiedzę na temat stanu środowiska w mieście. Skupia się na 
sformułowaniu wyzwań w postaci celów i definiuje kierunki niezbędne do podjęcia działań. Poprzez 
integrację zamierzeń miejskich zapisanych w dokumentach strategicznych, POŚ staje się 
dokumentem kierunkowym, stanowiącym ramę dla wszelkich działań pro-środowiskowych 
podejmowanych na terenie miasta.  

2.2 Metodyka opracowania 

POŚ został opracowany w sposób zgodny z wytycznymi rządowymi1. Zawiera precyzyjny, 
zhierarchizowany opis problemów/wyzwań środowiskowych, jak i konkretne ustalenia co do sposobu 
rozwiązywania tych problemów wraz z określeniem ram czasowych, finansowych i zakresów 
odpowiedzialności. Zgodnie z wspomnianymi wytycznymi, wszystkie problemy, wyzwania, cele 
Programu, kierunki interwencji i zadania odniesiono do predefiniowanych obszarów interwencji, 
którymi są:  

1. Ochrona klimatu i jakość powietrza, 
2. Zagrożenia hałasem, 
3. Pola elektromagnetyczne, 
4. Gospodarowanie wodami, 
5. Gospodarka wodno–ściekowa, 
6. Zasoby geologiczne, 
7. Gleby, 
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. Zasoby przyrodnicze, 
10. Zagrożenia poważnymi awariami. 

Głównymi źródłami informacji, jakie posłużyły diagnozie problemów/wyzwań, były ogólnodostępne 
zasoby danych, m.in. pochodzące z Państwowego Monitoringu Środowiska, z krajowych, 
wojewódzkich i miejskich baz danych i portali dotyczących środowiska, przestrzeni oraz gospodarki, 
a ponadto dane statystyczne GUS, liczne branżowe opracowania i raporty, jak również informacje 
pozyskiwane „u źródła”, tj. od podmiotów uczestniczących w zarządzaniu lub gospodarowaniu 
zasobami środowiska Katowic.  
Opracowanie POŚ obejmowało: 

1. Analizę polityk i celów strategicznych UE, kraju, województwa, miasta w zakresie ochrony 
środowiska, 

2. Diagnozę stanu środowiska miasta, 
3. Prognozę kształtowania się problemów środowiskowych miasta, 
4. Analizę SWOT, 

                                                           
1
Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2 września 2015 r. 
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5. Syntezę wyzwań środowiskowych obejmującą sformułowanie głównych problemów, 
powiązań między nimi, potrzebnych działań ochronnych/naprawczych (analiza DPSIR), 

6. Identyfikację celów, kierunków interwencji i zadań, 
7. Określenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Programu, 
8. Określenie systemu realizacji Programu. 
 

Na Rysunku 2 przedstawiono logikę opracowania POŚ. 
 

 

Rysunek 2. Logika opracowania POŚ 

Źródło: opracowanie GIG 
 

Dokument został opracowany we współpracy i przy zaangażowaniu lokalnych interesariuszy, głównie 
w formule warsztatowej. Stanowisko licznych interesariuszy znalazło odzwierciedlenie nie tylko 
w zapisach konkretnych zadań, ale także na poziomie diagnozy problemów, wyzwań oraz celów 
i kierunków interwencji. Stało się to możliwe dzięki zaangażowaniu interesariuszy już na wstępnym 
etapie prac.  

POŚ ma wiele cech dokumentu strategicznego. Z tego względu wśród szczegółowych zadań znalazły 
się nie tylko krótkoterminowe, mające konkretny wymiar inwestycyjny i krótki horyzont czasowy, ale 
także zadania wymagające większych nakładów zasobowych (m.in. finansowych, kadrowych) 
i dłuższej perspektywy realizacji. Dlatego też założono, że wiele spośród zadań niniejszego POŚ 
podlegać będzie zainicjowaniu w najbliższej, 4-letniej perspektywie czasowej, a następnie kontynuacji 
w perspektywie długoterminowej.  
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3 STRESZCZENIE 
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020 jest dokumentem uchwalanym 
przez Radę Miasta. Jest on podstawowym narzędziem integracji sektorowych polityk rozwoju miasta 
w zakresie gospodarowania, zarządzania zasobami środowiska i bezpieczeństwa środowiskowego. 
Program opracowano zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 
672) oraz wytycznymi Ministerstwa Środowiska2. 

POŚ jest dokumentem wymagającym cyklicznej aktualizacji – nie rzadziej niż co cztery lata oraz 
raportowania postępów we wdrażaniu – nie rzadziej niż co dwa lata. Niezależnie od tego, trzy ogólne 
cele POŚ oraz 13 celów cząstkowych mogą obowiązywać w długoterminowej perspektywie. To samo 
dotyczy 35 kierunków interwencji.  

Główne cele POŚ dotyczą trwałego zapewnienia środowiskowych uwarunkowań dobrej jakości życia 
w Katowicach, zbudowania zintegrowanego, międzysektorowego systemu zarządzania środowiskiem 
miasta z wykorzystaniem cyfryzacji i mechanizmów partycypacyjnych, a także oparcia rozwoju 
Katowic o zasady gospodarki cyrkularnej. Cele szczegółowe dotyczą 10 obszarów interwencji 
predefiniowanych zgodnie z wytycznymi rządowymi dla programów ochrony środowiska. Osiąganie 
celów szczegółowych monitorowane będzie poprzez śledzenie wartości przypisanych im wskaźników.  

Wszystkie cele, kierunki interwencji i zadania Programu odpowiadają rzeczywistym wyzwaniom 
środowiskowym, a zarazem są zgodne z dokumentami strategicznymi, planistycznymi i operacyjnymi 
szczebla krajowego oraz regionalnego a także polityką rozwoju Katowic. Zarówno diagnoza 
problemów i wyzwań środowiskowych miasta, jak i lista celów POŚ oraz kierunków interwencji, 
a także lista zadań zostały opracowane w formule partycypacyjnej, z wykorzystaniem warsztatowych 
metod pracy, list mailingowych i adresowanych ankiet. Ostateczny kształt dokumentu został przyjęty 
po przeprowadzeniu otwartych konsultacji społecznych z wykorzystaniem przestrzeni elektronicznej.  

Poszczególnym celom i kierunkom interwencji POŚ przypisanych zostało po kilka zadań. Są wśród 
nich zarówno zadania własne Miasta Katowice, jak i zadania, w realizacji których samorząd będzie 
brał udział jako podmiot monitorujący lub konsultujący. Wszystkie zadania POŚ ujęto 
w harmonogram rzeczowo-finansowy precyzujący zasady odpowiedzialności i współpracy oraz źródła 
finansowania. Dobierając zadania kierowano się następującymi przesłankami:  

 zadania związane z inwestycjami w infrastrukturę ochrony środowiska są już uwzględnione 
w branżowych strategiach i/lub programach operacyjnych obowiązujących lub 
przygotowywanych w Katowicach lub przewidziane w Wieloletniej Perspektywie Finansowej 
Miasta, 

 niektóre zadania mogą dotyczyć wyłącznie bieżącego, tj. czteroletniego horyzontu czasowego 
POŚ, a inne mogą mieć charakter długoterminowy i wykraczać poza horyzont czteroletni, 

 zadanie może zostać wprowadzone do POŚ pod warunkiem, że jest wstępnie uzgodnione 
z podmiotem odpowiedzialnym za jego realizację, 

 preferowane są zadania, których realizacja najbardziej przybliży osiągniecie celów, a szczególnie 
takie, których pozytywny wpływ przejawiać się będzie bezpośrednio lub pośrednio w odniesieniu 
do kilku równocześnie elementów środowiska, a zarazem w nawiązaniu do dobrostanu 
mieszkańców i gości miasta. 

W dokumencie przedstawiono założenia systemu realizacji Programu dla prowadzenia jego 
monitoringu i zarządzania, gdzie opisano możliwe rozwiązania w zakresie angażowania i współpracy 
różnych interesariuszy na rzecz wdrażania zaprogramowanych zadań.  

                                                           
2
Wytyczne do opracowania wojewódzkich…, op. cit. 
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4 OCENA STANU ŚRODOWISKA 

4.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

4.1.1 Stan obszaru interwencji 

 W klimacie Katowic zaznacza się duża zmienność typów pogody, przy czym wpływy oceaniczne 
przeważają nad kontynentalnymi. Najczęściej na obszar miasta napływa powietrze 
polarnomorskie, które w zimie powoduje ocieplenie, częste odwilże oraz zwiększone 
zachmurzenie i opady. Średnia roczna temperatura dla Katowic wynosi 8°C. Minimalna średnia 
miesięczna temperatura występuje w lutym i wynosi -2,4°C, maksymalna wynosi 17,8°C 
i występuje w lipcu. Największe zachmurzenie ma miejsce w miesiącach zimowych, a najmniejsze 
wiosną oraz w lipcu. Liczba dni pochmurnych waha się w ciągu roku od 175 do 225, pogodnych 
w granicach od 140 do 190. Charakterystyczne są wiatry słabe, o prędkości nie przekraczającej 
2m/s, przeważają wiatry z kierunku zachodniego. Średnioroczna suma opadów wynosi 723 mm 3. 

 Uwarunkowania topoklimatyczne Katowic są niezbyt korzystne. Występuje tu silne zróżnicowanie 
pod względem możliwości przewietrzania i ryzyka stagnacji zanieczyszczonego powietrza. Istnienie 
rozległych stref zwartej zabudowy sprzyja potęgowaniu efektu miejskiej wyspy ciepła (efekt ten 
nie był w Katowicach badany).  

  Zgodnie z wynikami badań otrzymanymi w ramach państwowego monitoringu powietrza 
prowadzonego przez WIOŚ, w Programie ochrony powietrza (POP) dla stref województwa 
śląskiego4, na obszarze miasta stwierdzono ponadnormatywne poziomy zanieczyszczeń powietrza 
takich jak pył PM2,5 i PM10, a także benzo(a)piren i ozon. W strefie aglomeracja górnośląska, do 
której należy miasto Katowice5, w 2015 r. nie zostały przekroczane dopuszczalne stężenia takich 
zanieczyszczeń jak dwutlenek siarki, ołów, arsen, kadm, nikiel, tlenek węgla6. 

 Stężenia większości substancji zanieczyszczających, w tym występujących w ilościach większych 
niż dopuszczalne, miały w latach 2010-2015 tendencję spadkową. Przykładowo, według danych 
monitoringu państwowego za 2015 rok, średnioroczne stężenia pyłów były najniższe w skali 
ostatniego pięciolecia. W punkcie pomiarowym przy ul. Kossutha odnotowano wartości, 
odpowiednio dla PM10 i PM2,5, 39 μg/m3 (wartość poniżej poziomu dopuszczalnego) i 27 μg/m3, 
natomiast w punkcie pomiarowym przy ul. Plebiscytowej 46 μg/m3 i 33 μg/m3. Tendencji 
spadkowej nie podlegały jedynie stężenia B(a)P. W punkcie pomiarowym przy ul. Kossutha 
odnotowano w 2014 r. średnioroczne stężenie, jak i wartości dobowe minimalne i maksymalne 
wyższe niż w roku 2013 (wartości minimalne i maksymalne: w 2013 roku 0,18 i 19 ng/m3, 
natomiast w roku 2014 odpowiednio 0,21 i 0,24 ng/m3)7.  

 Zgodnie z danymi monitoringu WIOŚ, w 2015 stężenia ozonu były przekraczane zarówno według 
kryterium dla ochrony zdrowia (więcej niż 25 dni z przekroczeniami chwilowych dopuszczalnych 
stężeń) jak według kryterium dla ochrony roślin (indeks AOT40 wyższy niż 10 001 μg/m3)8. 

 Wielkość emisji dwutlenku węgla związanej z zużyciem energii na obszarze Katowic wyniosła 
w 2012 roku około 2 663 tys. MgCO2, co oznacza, że na jednego mieszkańca przypada niespełna 
8,7 MgCO2 rocznie9. 

                                                           
3
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice, FEWE, Katowice 2014. 

4
Uchwała nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia 

Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów 
dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji. 
5
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny 

jakości powietrza, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 914. 
6
Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2015 rok, Inspekcja Ochrony 

Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, Katowice 2016. 
7
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/archives (dostęp: 03.06.2016). 

8
Czternasta roczna ocena jakości powietrza…, op.cit. 
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 Emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, 
zmniejszyła się w roku 2014 w stosunku do roku poprzedniego i wyniosła 0,3 tys. ton 
zanieczyszczeń pyłowych oraz 1 167,2 tys. ton zanieczyszczeń gazowych10,11. 

 Szacuje się, że na bilans pyłowych zanieczyszczeń powietrza emitowanych z terenu Katowic 
składają się: tzw. „niska emisja” z budynków komunalnych i mieszkaniowych (71 %), emisja 
z transportu (16,5 %) oraz emisja z dużych zakładów przemysłowych (12,5 %)12. Głównym źródłem 
niskiej emisji są lokalne kotłownie oraz małe i średnie przedsiębiorstwa, spalające węgiel w celach 
grzewczych i technologicznych, a także indywidualne paleniska domowe, w których nierzadko 
dochodziło do spalania odpadów. Emisja z transportu drogowego wynika zarówno z położenia 
Katowic na skrzyżowaniu głównych szlaków drogowych aglomeracji górnośląskiej, jak z lokalnych 
uwarunkowań. Przez miasto przebiegają m.in.: autostrada A4, Drogowa Trasa Średnicowa, droga 
ekspresowa S86, drogi krajowe. Nadmierny ruch pojazdów i brak płynności ruchu przyczyniają się 
do zwiększenia emisji zanieczyszczeń powietrza13. 

4.1.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Celami operacyjnymi dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta 
Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 były:  

 promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii 
energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła budynków i sieci ciepłowniczych, 

 dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 i PM2,5 oraz redukcja stężeń 
B(a)P do roku 2020 roku, ulepszenie sieci wewnętrznych powiązań komunikacyjnych między 
dzielnicami miasta, oraz stworzenie zintegrowanego systemu transportu publicznego, 

 kontrola dotrzymania wymagań prawnych w zakresie jakości powietrza. 

Zadania związane z realizacją tych celów obejmowały m.in. opracowanie PGN14, wsparcie finansowe 
mieszkańców w zakresie zmiany systemu ogrzewania, termomodernizację budynków, unikanie emisji 
wtórnej, opracowanie programu budowy centrów przesiadkowych, rozbudowę infrastruktury 
transportowej oraz działania związane z edukacją mieszkańców w zakresie postępowania 
z odpadami, jak i ogólnie przyjętej ochrony powietrza.  
Stopień rozpoznania problemu i jego ranga w polityce miasta jest duża i stale rośnie.  

4.1.3 Dotychczasowe trendy zmian 

 W okresie ostatnich 20 lat stan czystości powietrza uległ znaczącej poprawie. Stężenia 
podstawowych zanieczyszczeń zmniejszyły się przeciętnie 2-3 krotnie. Obecnie wskazywane 
poziomy zanieczyszczeń nie odbiegają istotnie od poziomów zanieczyszczeń notowanych w innych 
dużych aglomeracjach miejskich województwa śląskiego 15. 

 Poprawa jakości powietrza jest także rezultatem podejmowania w mieście następujących działań: 
likwidacja licznych palenisk opalanych paliwem stałym oraz zastępowanie ich kotłowniami 
gazowymi i olejowymi, termomodernizacja budynków, stosowanie nowych technologii i instalacja 
w zakładach przemysłowych urządzeń odpylających (na terenie Katowic i innych miast 

                                                                                                                                                                                     
9
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice…, op. cit. 

10
Ochrona Środowiska 2014, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2014. 

11
Ochrona Środowiska 2015, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2015. 

12
Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice…, op. cit. 

13
Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, Urząd 

Miasta Katowice, Katowice 2013/2014. 
14

Uchwała nr XIX/374/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie aktualizacji i przyjęcia do 
realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice”. 
15

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice, Katowice, lipiec 
2014. 
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aglomeracji), poprawa jakości paliw, popularyzacja ruchu rowerowego, wprowadzenie strefy 
płatnego parkowania w centrum miasta, etc.16. 

4.1.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 1. Stan i trendy obszaru interwencji: Jakość powietrza w ujęciu horyzontalnym 

Adaptacja do zmiany klimatu 

 Katowice stoją przed wyzwaniami dotyczącymi ograniczenia efektu 
wyspy ciepła. Innym istotnym czynnikiem obniżającym zdolność 
adaptacji miasta do zmiany klimatu jest niezadowalająca jakość 
powietrza 

Zagrożenia nadzwyczajne 
 Wysoce zurbanizowane tereny Katowic, zwłaszcza towarzyszące 

dużym szlakom drogowym, są w okresie od końca wiosny do końca 
lata narażone na wysokie stężenia ozonu oraz na smog fotochemiczny 

Edukacja środowiskowa 

 Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie poprawy jakości 
powietrza realizowane są w szerokim zakresie i przy zaangażowaniu 
UM Katowice oraz jego jednostek organizacyjnych, m.in. poprzez 
http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/ 

Monitoring środowiska 

 Konieczność instalacji większej liczby stacji pomiarowych 
odzwierciedlających poziom zanieczyszczenia powietrza na terenie 
całego miasta 

 Możliwe i potrzebne zbudowanie systemu monitorowania jakości 
powietrza z wykorzystaniem miejskiej platformy cyfrowej 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.1.5 Identyfikacja problemów 

 Brak kompleksowego systemu monitoringu i analiz obrazującego zależność pomiędzy jakością 
powietrza w Katowicach, a zużyciem energii. 

 Ze względu na ograniczenia ekonomiczne, pomimo szerokiej edukacji ekologicznej, mieszkańcy 
miasta nadal spalają odpady w paleniskach domowych. 

 Niedostateczna integracja systemów transportowych na terenie miasta (autobusy, tramwaje, 
kolej, transport indywidualny). 

4.1.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Kształtowanie się problemów przy założeniu, że w mieście nie będą podejmowane działania 
ochronne:  

w perspektywie 2020 i długoterminowej: 

 w przypadku zaniechania programowych działań dla ograniczenia niskiej emisji, jakość powietrza 
nie ulegnie poprawie, 

 w związku ze zmianą klimatu i postępującą zabudową obrzeży miasta należy liczyć się ze 
spotęgowaniem uciążliwości związanych z efektem wyspy ciepła,  

 zgodnie z zapisami Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice przewiduje się wzrost 
zużycia energii dotyczący zwłaszcza sektora handlu i usług, a ponadto transportu. W przypadku 
niepodejmowania działań na rzecz obniżenia jednostkowej emisji CO2, emisja sumaryczna 
wzrośnie w 2020 roku o około 2% w porównaniu z rokiem 2012.  

4.1.7 Wyniki oceny SWOT 

Tabela 2. Analiza SWOT: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

                                                           
16

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice…, op. cit. 
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Ochrona klimatu i jakości powietrza 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Posiadanie i konsekwentne wdrażanie przez 
miasto, jednoznacznej polityki dotyczącej 
ochrony powietrza oraz wieloletnich 
programów (np. PGN, PZ itp.), których 
realizacja pozytywnie wpływa na jakość 
powietrza i ochronę klimatu 

 Wymierne przejawy poprawy jakości 
powietrza, jakie można przypisać 
dotychczasowej realizacji działań samorządu  

 Sukcesywny spadek zanieczyszczeń 
emitowanych do powietrza atmosferycznego 
z sektora przemysłowego Katowic 

 Funkcjonujący system edukacji społecznej na 
rzecz ochrony jakości powietrza 

 ogólnie korzystne położenie miasta  

 Niska emisja wynikająca m.in. z występowania 
przestarzałych palenisk domowych i lokalnych 
kotłowni, zwłaszcza w starej zabudowie nieobjętej 
miejską siecią ciepłowniczą oraz z transportu 
samochodowego 

 Rozpowszechniony zwyczaj spalania odpadów 
w indywidualnych paleniskach domowych  

 lokalnie niekorzystne naturalne uwarunkowania 
przewietrzania w obniżeniach terenu, a ponadto 
zabudowane niektóre korytarze przewietrzania 
miasta 

 Znaczne narażenie na uciążliwości i zagrożenia 
związane z efektem wyspy ciepła  

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Duża oczekiwania społeczności miasta co do 
jakości powietrza  

 Powszechna presja na wprowadzanie 
rozwiązań legislacyjnych wymuszających 
wycofywanie przestarzałych instalacji 
i eliminację wykorzystania niskiej jakości paliw 
w celach grzewczych  

 Możliwość finansowego wsparcia 
przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków 
zewnętrznych  

 Możliwy wzrost finansowej opłacalności 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w systemach wytwarzania energii elektrycznej 
i cieplnej 

 Możliwość wykorzystania platform cyfrowych 
jako narzędzi integracji w zarządzaniu jakością 
powietrza i ochroną klimatu w skali miasta 
i regionu  

 Prawdopodobne nasilenie się, w warunkach 
Katowic, niekorzystnych zjawisk pogodowych 
towarzyszących globalnej zmianie klimatu  

 Migracja zanieczyszczeń powietrza z obszaru innych 
miast aglomeracji górnośląskiej 

 Możliwe problemy finansowe we wdrażaniu zadań 
inwestycyjnych na rzecz ochrony powietrza 
(wysokie koszty, niepewna sytuacja polityczna 
i gospodarcza) 

 Możliwe unikanie wdrażania nowych rozwiązań 
w ogrzewaniu – np. jako następstwo niekorzystnej 
sytuacji materialnej gospodarstw domowych 

Źródło: opracowanie GIG 
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4.1.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 3. DPSIR dla obszaru interwencji: Ochrona klimatu 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących presję 

 Zróżnicowane warunki topoklimatyczne - strefy intensywnej 
zabudowy, przestrzenie otwarte, lasy, wzgórza, doliny rzeczne, 
zbiorniki wodne 

 Intensywna zabudowa strefy śródmiejskiej i niektórych dzielnic - 
wyspy ciepła, słabe warunki przewietrzania, strefy pozbawione 
zieleni 

 Liczne źródła emisji gazów cieplarnianych – energetyka 
zawodowa, zabudowa mieszkaniowa z indywidualnymi 
paleniskami, gęsta sieć drogowa 

P 
Opis presji kształtujących 
stan 

 Emisje CO2 z sektora przemysłowego, komunalnego i transportu 
samochodowego 

 Przyrost zabudowy i kurczenie się areału terenów zielonych - 
potęgowanie efektu wyspy ciepła  

S 
Obecny stan w świetle 
danych (wskaźników) 

 Odczuwalny (chociaż nie monitorowany) efekt wyspy ciepła 
w strefach intensywnej zabudowy 

 Relatywnie wysoka emisja CO2 z terenu miasta 

I 
Opis oddziaływania na ludzi, 
gospodarkę, przyrodę 

 Wyspa ciepła - odczuwalny dyskomfort i bardzo prawdopodobne 
narażenie ludzkiego zdrowia (brak danych) 

 Znaczący udział Katowic w ogólnej emisji CO2 z gospodarki 
regionu 

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania i ich skutki 

 Działania sprzyjające zmniejszeniu emisji CO2, w tym rozbudowa 
sieci ciepłowniczych, remonty termomodernizacyjne budynków, 
wspieranie mieszkańców w wymianie źródeł ciepła na bardziej 
efektywne, zwiększenie sprawności sieci transportowej 

Źródło: opracowanie GIG 

 

Działania rekomendowane:  

 Kontynuacja działań w zakresie ograniczania emisji ekwiwalentu CO2. 

 Ochrona komfortu klimatycznego i poprawa lokalnego klimatu tam, gdzie jest ona potrzebna, 
poprzez: 

 rozpoznanie lokalizacji i skali problemów związanych z jakością lokalnego klimatu, w tym 
zwłaszcza wyspy ciepła i warunkami przewietrzania, 

 wprowadzenie systemu monitoringu oraz zintegrowanie danych o lokalnym klimacie na 
platformie cyfrowej miasta, 

 wdrożenie systemu publicznego ostrzegania w czasie rzeczywistym o zagrożeniach 
wynikających z efektu wyspy ciepła, 

 zapewnienie, poprzez zapisy w planach miejscowych, bezwzględnego przestrzegania zasad 
ochrony lokalnego klimatu, 

 ograniczenie już istniejącego lokalnego efektu wyspy ciepła poprzez wprowadzanie zielonej 
infrastruktury do strefy intensywnej zabudowy. 

 Działania edukacyjne adresowane do ogółu mieszkańców oraz do władających nieruchomościami, 
na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z wyspą ciepła i sposobów ich unikania/ograniczania. 
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Tabela 4. DPSIR dla obszaru interwencji: Ochrona jakości powietrza 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących presję 

 Warunki topoklimatyczne silnie zróżnicowane pod względem 
możliwości przewietrzania i ryzyka stagnacji zanieczyszczonego 
powietrza  

 Liczne i rozległe strefy starej zabudowy niepodłączone do sieci 
ciepłowniczej 

 Słaba jakość wielu lokalnych i indywidualnych (domowych) 
kotłów/pieców oraz stosowanych paliw (niskiej jakości węgiel, 
muł węglowy, odpady z gospodarstw domowych) 

 Bardzo silnie rozbudowana sieć drogowa, krzyżowanie się 
głównych szlaków drogowych kraju 

 Występowanie podobnych uwarunkowań i źródeł zanieczyszczeń 
powietrza w miastach ościennych Katowic 

P 
Opis presji kształtujących 
stan 

 Główne źródło presji: niska emisja zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych z przestarzałych instalacji lokalnych/indywidualnych  

 Pozostałe źródła presji: emisje zanieczyszczeń, głównie gazowych, 
z transportu drogowego i sektora przemysłowego oraz migracja 
zanieczyszczeń powietrza z sąsiadujących miast  

S 
Obecny stan w świetle 
danych (wskaźników) 

 Ponadnormatywne stężenia zanieczyszczeń – zwłaszcza pyły, ale 
także B(a)P i ozon 

 Zjawiska smogowe (typ londyński i typ Los Angeles) są 
w Katowicach zauważane, ale jednocześnie brak jest systemu 
monitorowania i reagowania w skali lokalnej (dzielnicy)  

I 
Opis oddziaływania na ludzi, 
gospodarkę, przyrodę 

 Wpływ na ludzkie zdrowie - zwłaszcza pył PM2,5, ale także B(a)P, 
ozon  

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania i ich skutki 

 Fragmentaryczna sieć monitoringowa powietrza w Katowicach 
oraz dobre uwarunkowania dla wykorzystania przestrzeni 
cyfrowej w zarządzaniu jakością powietrza 

 Działania sprzyjające zmniejszeniu zanieczyszczeń powietrza, 
w zakresie: 

 zabudowy - poprzez rozbudowę sieci ciepłowniczych, działania 
termomodernizacyjne budynków, wspieranie mieszkańców 
w wymianie źródeł ciepła na bardziej efektywne, 
kontrolowanie nieruchomości, wsparcie dla najuboższych 
(zaopatrzenie w opał) 

 transportu drogowego - poprzez zwiększenie sprawności sieci 
drogowej, rozwijanie systemu ścieżek/tras rowerowych, 
wzmacnianie systemu transportu publicznego 

Źródło: opracowanie GIG 

 

Działania rekomendowane:  

 Kontynuacja działań inwestycyjnych w zakresie ograniczania niskiej emisji z indywidualnych źródeł 
ciepła. 

 Integracja systemów transportowych w skali miasta, jak i metropolii. 

 Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza, poprzez:  

 rozbudowę sieci lokalnego monitoringu powietrza (elementy stacjonarne i mobilne) oraz 
zintegrowanie danych na platformie cyfrowej miasta, 

 zewidencjonowanie „gorących punktów” zanieczyszczania powietrza, 
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 wdrożenie systemu publicznego ostrzegania w czasie rzeczywistym o zagrożeniach 
wynikających z zanieczyszczenia powietrza, 

 zapewnienie, poprzez zapisy w nowych planach miejscowych, bezwzględnego przestrzegania 
zasad ochrony jakości powietrza (ograniczanie emisji, warunki dla przewietrzania, roślinne 
strefy buforowe). 

 Działania edukacyjne adresowane do ogółu mieszkańców oraz do władających nieruchomościami, 
na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z zanieczyszczaniem powietrza i sposobów ich 
unikania/ograniczania. 

 

4.2 Zagrożenia hałasem 

4.2.1 Stan obszaru interwencji 

 Klimat akustyczny miasta kształtowany jest głównie przez źródła hałasu: drogowego, kolejowego, 
tramwajowego, lotniczego i przemysłowego. 

 Na obszarze miasta występują strefy, dla których zidentyfikowane zostały przekroczenia 
dopuszczalnego poziomu hałasu. Celem dostosowania poziomu hałasu do dopuszczalnego 
przyjęto Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice17. Dotychczasowe 
działania w zakresie poprawy klimatu akustycznego miasta mają pozytywny wpływ na redukcję 
hałasu w mieście18. 

 Z przeprowadzonych analiz wynika, że najwięcej osób narażonych jest na hałas o wartościach 
przekraczających poziomy dopuszczalne o nie więcej niż 10dB. Jednak w przypadku hałasu 
drogowego i przemysłowego występują też większe przekroczenia19. 

 Dla poprawy obecnej jakości klimatu akustycznego aktualizacji podlegają opracowania: Mapa 
akustyczna miasta Katowice oraz Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 
Katowice. 

 W Programie ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice (planowane uchwalenie 
w 2017 roku) zostaną szczegółowo zweryfikowane dotychczasowe działania prowadzone dla 
redukcji nadmiernego hałasu oraz zostaną określone szczegółowe scenariusze postępowań 
z zakresu poprawy klimatu akustycznego miasta. 

4.2.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cele operacyjne dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska na lata 2014-2017 
z perspektywą do 2021 to:  

 H1. Monitoring narażenia mieszkańców miasta na ponadnormatywny hałas, 

 H2. Ograniczenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców. 

Podejmowane w ramach tych celów działania są zadaniami ciągłymi lub wieloletnimi i dotychczas 
koncentrowały się na realizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem, w ramach którego 
wdrażano rozwiązania techniczne (np. budowa ekranów akustycznych, przebudowa nawierzchni 
i rozbudowa sieci dróg) jak i planistyczne oraz organizacyjno-kontrolne dla ograniczenia uciążliwości 
akustycznych oddziałujących na mieszkańców. Ponadto, w trakcie realizacji są działania:  

 H.1.2. Aktualizacja mapy akustycznej dla miasta Katowice,  

 H.1.3 Opracowanie Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta. 

                                                           
17

Uchwała nr XV/269/11 Rady Miasta Katowice z dnia 26 października 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice. 
18

Mapa akustyczna miasta Katowice 2015 – wersja dokumentu udostępniona przez UM Katowice w czerwcu 
2016 r., informacje dostępne http://emapa.katowice.eu 
19

Mapa akustyczna miasta Katowice 2015…, op. cit. 
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Zgodnie z informacjami zawartymi w opracowaniu WIOŚ w Katowicach: Ocena jakości środowiska 
w zakresie hałasu w województwie śląskim, na podstawie badań monitoringowych WIOŚ 
w Katowicach w latach 2010-201420 działanie dotyczące monitoringu (H.1.1 Pomiary poziomów 
hałasu drogowego, szynowego oraz przemysłowego) z uwagi na podział kompetencyjny, w zależności 
od rodzaju źródła (zarządców dróg i kolei, WIOŚ w Katowicach) ocenia się jako wykonane. 

Z analizy realizacji zadań wynika, iż wskazane w dotychczas obowiązującym Programie ochrony 
środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 cele w zakresie 
ograniczania uciążliwości akustycznych z uwagi na zakres zostały częściowo osiągnięte, a stopień 
rozpoznania problemów i ich ranga w polityce miasta traktowane są priorytetowo. Należy jednak 
zaznaczyć, że klimat akustyczny miasta nie jest objęty monitoringiem, a informacje o przekroczeniach 
wartości normatywnych prezentowane w projekcie aktualizacji mapy akustycznej miasta są 
rezultatem modelowania matematycznego.  

4.2.3 Trendy zmian 

 Metropolizacja przestrzeni śródmiejskiej (miasto staje się „całodobowe"). 

 Żywiołowy przyrost zabudowy i towarzyszący jej rozwój infrastruktury drogowej, bez 
uwzględniania wymogów standardów urbanistycznych na terenach nie objętych miejscowym 
planem zagospodarowania przestrzennego dla zapewnienia optymalnego klimatu akustycznego. 

 Działania na rzecz obniżenia emisji energii wibroakustycznej generowanej przez komunikację 
tramwajową prowadzone m.in. przez Tramwaje Śląskie S.A. w zakresie działań bieżących 
(obejmujących m.in. likwidację zużycia falistego szyn i pęknięć ich styków).  

4.2.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 5. Stan i trendy obszaru interwencji: Zagrożenia hałasem w ujęciu horyzontalnym 

Adaptacja do zmiany klimatu 

 Niektóre działania z zakresu ograniczenia emisji i/lub ograniczenia 
rozprzestrzeniania się hałasu, zwłaszcza komunikacyjnego, mają 
wpływ na poprawę jakości powietrza a w niektórych przypadkach 
przyczyniają się też do zwiększenia udziału zieleni w strefie 
zabudowanej. W tym kontekście zwiększają one zdolność adaptacji 
miasta do zmiany klimatu 

Zagrożenia nadzwyczajne  
 Ochrona przed hałasem hałasem jest w wymiarze interwencji 

neutralna w odniesieniu do ochrony przed zagrożeniami 
nadzwyczajnymi  

Edukacja środowiskowa 
 W mieście prowadzone są działania informacyjne z wykorzystaniem 

platformy konsultacji UM Katowice (posty zgłaszane przez 
mieszkańców m.in. w zakresie uciążliwości hałasowych) 

Monitoring środowiska 

 Mapa akustyczna miasta Katowice oraz jej aktualizacja co 5 lat 

 Możliwe i potrzebne zbudowanie systemu ciągłego pomiaru hałasu 
w wybranych punktach miasta 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.2.5 Identyfikacja problemów 

 Przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu drogowego w granicach miasta. 

 Skargi mieszańców dotyczące uciążliwości ze strony hałasu (np. osiedle Tysiąclecie). 

 Nowa zabudowa mieszkaniowa sytuowana w obrębie stref narażonych na ponadnormatywny 
poziom hałasu (przykład osiedle Tysiąclecia budynki mieszkalne przy DTŚ). 

                                                           
20

Ocena jakości środowiska w zakresie hałasu w województwie śląskim, na podstawie badań monitoringowych 
WIOŚ w Katowicach w latach 2010-2014, WIOŚ w Katowicach, Katowice 2015. 
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4.2.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Kształtowanie się problemów przy założeniu, że w mieście nie będą podejmowane działania 
ochronne:  

w perspektywie 2020 oraz w perspektywie długoterminowej: 

 głównym zagrożeniem klimatu akustycznego Katowic nadal będzie hałas komunikacyjny, 
szczególnie drogowy z uwagi na systematyczny rozwój sieci połączeń drogowych, a coraz mniejsze 
znaczenie będzie mieć hałas przemysłowy, 

 zmniejszenie (lub utrata) wartości terenów miasta, w tym rekreacyjnych. 

4.2.7 Analiza SWOT 

Tabela 6. Analiza SWOT: Zagrożenie hałasem 

Zagrożenie hałasem 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Rozwinięta sieć połączeń drogowych 
wyprowadzających ruch tranzytowy 
z zabudowy miejskiej (DTŚ, autostrada A4) 

 Realizacja działań technicznych, 
organizacyjnych niwelujących hałas (np. 
ekrany akustyczne, nowe nawierzchnie, 
wymiana torowisk, nowy tabor, uspokajanie 
ruchu) 

 Przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
drogowego w granicach miasta 

 Słaby poziom integracji transportu zbiorowego 
z indywidualnym  

 Zabudowa mieszkaniowa lokalizowana 
bezpośrednio przy ciągach drogowych stanowiąca 
rezultat braku kompleksowego planowania 
(fragmentaryzacja pokrycia miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego) 

 Poprawa klimatu akustycznego sprowadza się do 
budowania kolejnych ekranów akustycznych, które 
często są nadmierną i negatywną ingerencją 
w krajobraz  

 Brak pełnego rozeznania co do rozmieszczenia 
i skali problemu hałasu w przestrzeni miasta  

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Właściwe planowanie przestrzenne 
i przestrzeganie ekologicznych standardów 
przy projektowaniu infrastruktury 
transportowej 

 Promowanie zbiorowego transportu 
publicznego oraz wykorzystanie na szerszą 
skalę transportu kombinowanego (centra 
przesiadkowe) 

 Wzrost udziału pojazdów o napędach 
o zmniejszonej emisji hałasu (np. rowery, 
pojazdy hybrydowe, elektryczne)  

 Organizacja ruchu i polityka opłat sprzyjająca 
ograniczaniu liczby pojazdów w strefie 
śródmiejskiej 

 Stale wzrastająca liczba samochodów osobowych 
na drogach i ich niezbyt dobry stan techniczny  

 Chaos urbanistyczny – niespełnianie wymogów 
ochrony przed hałasem w nowej zabudowie 
w przypadku braku planów miejscowych 

 Możliwe zwiększenie uciążliwości ze strony hałasu 
komunalnego: tendencja do upowszechniania 
„całodobowego życia” w centrum Katowic, rosnąca 
liczba imprez o znaczeniu ponadlokalnym, 
organizowanych w przestrzeni miasta  

Źródło: opracowanie GIG 
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4.2.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 7. DPSIR dla obszaru interwencji: Zagrożenia hałasem 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących presję 

 Dominacja transportu prywatnego nad publicznym 

 Niezadowalająca integracja systemu transportowego oraz brak 
węzłów przesiadkowych  

 Żywiołowy przyrost zabudowy i towarzyszących jej dróg, bez 
uwzględniania wymogów klimatu akustycznego (rezultat braku 
planów miejscowych) 

 Charakter zabudowy miasta uwarunkowany historycznie - 
kilkanaście jednostek osadniczych połączonych drogami  

 Obecność lotniska Katowice – Muchowiec Aeroklubu Śląskiego 

 Metropolizacja przestrzeni śródmiejskiej (miasto staje się 
„całodobowe”) 

 Brak akustycznego monitoringu miasta 

P 
Opis presji kształtujących 
stan 

 Emisja i nakładanie się hałasu emitowanego zwłaszcza od źródeł 
hałasu:  

 transportu drogowego,  

 transportu szynowego,  

 „codziennego życia” (w niektórych rejonach całodobowego) 
przestrzeni śródmiejskiej (w tym hałas komunalny), 

 działalności rozrywkowej (w tym imprez masowych), 

 działalności lotniska Katowice – Muchowiec 

S 
Obecny stan w świetle 
danych (wskaźników) 

 Zgodnie z mapą akustyczną miasta na jego terenie występują 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu

21,22
 

I 
Opis oddziaływania na ludzi, 
gospodarkę, przyrodę 

 Poziom hałasu odbierany jako uciążliwy lub naruszający komfort 
bytowania - w świetle skarg mieszkańców dotyczy to śródmieścia, 
ale także innych części miasta 

 Możliwy uszczerbek na zdrowiu u mieszkańców różnych dzielnic, 
reprezentujących różne grupy wiekowe i społeczne, powodowany 
różnymi rodzajami hałasu komunalnego i transportowego (na 
podstawie ogólnego stanu wiedzy, brak danych dotyczących 
statystyki zdrowotnej dla obszaru Katowic)  

 Prawdopodobne obniżenie atrakcyjności miasta jako 
potencjalnego miejsca zamieszkania (na podstawie ogólnego 
stanu wiedzy, brak danych ankietowych dla Katowic) 

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania i ich skutki 

 Rozwiązania techniczne nakierowane na zmniejszenie emisji 
hałasu (modernizacja dróg i torowisk) lub rozprzestrzenianie 
hałasu (ekrany akustyczne) 

 Zgodnie z dokumentem Mapa akustyczna miasta Katowice 2015 
(projekt) dotychczasowe działania przyczyniły się do poprawy 
klimatu akustycznego 

Źródło: opracowanie GIG 

 

Rekomendowane działania: 

                                                           
21

Program ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Katowice, Katowice 2010. 
22

Mapa akustyczna miasta Katowice 2015 – wersja dokumentu udostępniona przez UM Katowice w czerwcu 
2016 r., informacje dostępne http://emapa.katowice.eu 
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Podstawą systemu zarządzania hałasem w mieście powinna być zasada, w myśl której najważniejsze 
są długofalowe rozwiązania strategiczne i urbanistyczne, a rozwiązania techniczne dla ograniczenia 
rozprzestrzeniania się hałasu (np. ekrany akustyczne), są ostatecznością. 

Osadzenie wszystkich przedsięwzięć (technicznych i innych) w systemie zarządzania ochroną przed 
hałasem, poprzez: 

 Program ochrony przed hałasem w oparciu o nową mapę akustyczną (zaplanowany do 
uchwalenia w 2017 roku), przewidziany do aktualizacji w miarę pozyskiwania danych 
rzeczywistych o hałasie w przestrzeni miasta. 

 rozpoznanie rzeczywistej skali i lokalizacji problemu - poprzez miejski monitoring akustyczny 
zintegrowany z platformą cyfrową miasta. 

 określenie celów krótko- i długoterminowych dla realizacji przyjętej polityki zarządzania hałasem 
w mieście. 

 modelowanie (scenariuszy) zmian klimatu akustycznego jakie mogą wyniknąć z planowanych 
inwestycji technicznych i decyzji przestrzennych. 

 uwzględnienie danych rzeczywistych o hałasie i wyników symulacji przyszłości (scenariusze) 
w polityce przestrzennej miasta, w tym w planach miejscowych. 

 wprowadzenie preferencji ekonomicznych dla mieszkańców żyjących w strefach uciążliwości 
akustycznej. 

 ustawiczne działania informacyjne i edukacyjne o skali i lokalizacji problemu hałasu komunalnego 
i transportowego w Katowicach oraz o zarządzaniu tym problemem. 

 

4.3 Pola elektromagnetyczne (PEM) 

4.3.1 Stan obszaru interwencji 

 Wysokie zurbanizowanie obszaru Katowic skutkuje występowaniem licznych, różnorodnych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego, w tym emitujących pola o: 

 niskiej częstotliwości: stacje i linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym 110 kV 
i 220 kV, m.in. linie relacji Łagisza – Byczyna – Halemba, Łagisza – Katowice, Katowice – 
Kopanina, 

 wysokiej częstotliwości: nadajniki radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej 
oraz stacje bazowe ruchome i stałe systemów radiokomunikacji (taxi, lokalne sieci 
internetowe itp.). 

 Dla terenu miasta nie ma pełnej inwentaryzacji źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 
jednak istnieją silne przesłanki dla stwierdzenia, że dominującą liczbę źródeł PEM w środowisku 
stanowią instalacje radiokomunikacyjne23. Funkcjonuje kilka ogólnodostępnych baz danych jak np. 
UKE, BTSearch, które nie identyfikują jednoznacznie spisu wszystkich istniejących źródeł PEM. 
Zgodnie z bazą BTSearch w mieście Katowice znajduje się 534 lokalizacji nadajników sieci 
komórkowych24. 

 Monitoring poziomu promieniowania dla obszaru Katowic, począwszy od 2010 r., dokonywany 
jest corocznie w jednym punkcie pomiarowym przez WIOŚ w Katowicach. Pomiary dokonywane są 
zamiennie w 3 lokalizacjach: 

 Śródmieście, przy ul. Plebiscytowej 48, 

 osiedle Tysiąclecie, przy ul B. Chrobrego, 

 dzielnica Ligota-Panewniki, przy ul. Panewnickiej / Medyków, 

w ramach których wyznaczany jest poziom pól elektromagnetycznych w przedziale częstotliwości 
100 kHz – 3 GHz (składowej elektrycznej E) w środowisku. 

                                                           
23

Pomiary analizatorem widma PEM – szczegółowa analiza widma w badanych punktach, WIOŚ w Katowicach 
2013. 
24

http://beta.btsearch.pl (dostęp 07.06.2016). 
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Tabela 8. Średnia arytmetyczna zmierzonych wartości skutecznych natężeń pól elektrycznych 
promieniowania elektromagnetycznego dla zakresu częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz 
uzyskanych dla punktów pomiarowych w latach 2010-2015 

Rok  Lokalizacja punktu pomiarowego Wartość [V/m] 

2010 Osiedle Tysiąclecia 0,76 

2011 Śródmieście 0,32 

2012 Osiedle Tysiąclecia 0,74 

2013 Dzielnica Ligota-Panewniki 0,31 

2014 Śródmieście 0,43 

2015 Osiedle Tysiąclecia 0,69 

Źródło: Informacje o wynikach okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w latach 2010-2015, WIOŚ w Katowicach 

 

 W 2011 r. WIOŚ w Katowicach dokonał dodatkowo pomiaru kontrolnego dla stacji 
elektroenergetycznej 110/20 kV Ligota przy ul. Medyków 2, dla której maksymalna zmierzona 
wartość składowej elektrycznej wyniosła 0,59 kV/m natomiast składowej magnetycznej 1,20 A/m, 
podczas gdy dopuszczalne wartości wynoszą odpowiednio: 10 kV/m i 60 A/m. 

 W oparciu o PMŚ realizowany przez WIOŚ w Katowicach nie stwierdzono na terenie miasta 
Katowice przekroczenia norm w zakresie poziomów dopuszczalnych pól elektromagnetycznych.  

 Natężenie pól elektromagnetycznych w skali miasta nie jest rozpoznane. 

 Podmioty mające największy wpływ na obszar interwencji to: Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne S.A.25, TVP: stacja Katowice – Bytków (lokalizacja w Siemianowicach Śląskich 
przy granicy z Katowicami), dostawcy usług telekomunikacyjnych26 (m.in. T-Mobile, Orange, Plus, 
Play, Aero 2, 3S). 
 

4.3.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cel operacyjny dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na 
lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021to: Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych. 
W ramach tego celu kontynuowany był monitoring poziomu pól elektromagnetycznych w danym 
jednym punkcie w mieście (PEM1.1 - zadanie własne WIOŚ w Katowicach). Ponadto, deklarowane 
były dwa zadania własne miasta: PEM1.2 preferowanie wybierania niekonfliktowych lokalizacji 
nadajników będących źródłem PEM oraz PEM1.3 opracowanie planów zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem zagrożeń powstania pól elektromagnetycznych. 
Stopień rozpoznania problemu i jego ranga w polityce miasta nie zmieniły się od czasu przyjęcia 
dotychczasowego POŚ. 

4.3.3 Trendy zmian 

 Obecnie wraz z rozwojem miasta postępuje zagęszczenie sieci emitorów pól wysokiej 
częstotliwości, zarówno w starej jak w nowej zabudowie. Są to przede wszystkich stacje telefonii 
komórkowej lokalizowane w zabudowie mieszkaniowej i usługowej. 

 Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Katowice– 
II edycja może nastąpić kilkukrotne zagęszczenie sieci stacji bazowych telefonii komórkowej 
i powodować konflikty z zabudową oraz zagospodarowaniem terenu, tj. przekroczenia 
standardów w zakresie ochrony przed PEM i wystąpienia zagrożeń dla zdrowia mieszkańców. 

                                                           
25

Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć, http://www.pse.pl/index.php?dzid=80&did=23 (dostęp: 
10.06.2016). 
26

http://beta.btsearch.pl (dostęp 07.06.2016). 
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4.3.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 9. Stan i trendy obszaru interwencji: Pola elektromagnetyczne w ujęciu horyzontalnym 

Adaptacja do zmiany klimatu 
 Problem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest neutralny 

względem adaptacji miasta do zmiany klimatu 

Zagrożenia nadzwyczajne 
zagrożenia  

 Problem ochrony przed polami elektromagnetycznymi jest neutralny 
względem ochrony przed zdarzeniami o cechach nadzwyczajnych 

Edukacja środowiskowa 
 Wymagane działania adresowane do ogółu społeczności miasta, jak 

do władających nieruchomościami i decydentów 

Monitoring środowiska 

 Monitorowanie pól elektromagnetycznych sprowadza się 
w Katowicach do jednego punktu pomiarowego. Jest to 
niewystarczające dla rozpoznania zagrożeń dla zdrowia 
mieszkańców/użytkowników miasta. Niezbędne jest zwiększenie 
liczby punktów pomiarowych oraz zbudowanie systemu monitoringu 
pól elektromagnetycznych z wykorzystaniem platformy cyfrowej 
miasta.  

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.3.5 Identyfikacja problemów 

 Gęsta i stale zagęszczająca się sieć emitorów pól wysokich częstotliwości. 

 Nierozpoznana skala oddziaływań pól na mieszkańców miasta. 
 

4.3.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Kształtowanie się problemów przy założeniu, że nie będą podejmowane działania ochronne na 
terenie miasta: 

w perspektywie 2020 i długoterminowej: 

 w istniejącej zabudowie należy spodziewać się wyhamowania procesu zagęszczania się sieci 
emitorów pól wysokich częstotliwości, zwłaszcza stacji telefonii komórkowej, natomiast w nowej 
zabudowie nastąpi kontynuacja trendu zagęszczania się źródeł PEM i w konsekwencji wzrost 
natężenia pól elektromagnetycznych. 
 

4.3.7 Wyniki oceny SWOT 

Tabela 10. Analiza SWOT - Pola elektromagnetyczne 

Pola elektromagnetyczne 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Brak przekroczeń norm w badanych miejscach 
na terenie miasta w ramach PMŚ, 
realizowanego przez WIOŚ w Katowicach 

 Główne emitory pól niskiej częstotliwości 
odsunięte od zabudowy mieszkaniowej a sieć 
elektroenergetyczna docelowo rozbudowana 

 Coroczny pomiar PMŚ tylko w jednym wybranym 
punkcie miasta 

 Rozproszona inwentaryzacja źródeł PEM na terenie 
miasta, w tym pól wielkich częstotliwości 
emitowanych przez stacje telefonii komórkowej 

 Powszechna niewiedza o naturze i skali zagrożeń, 
skutkująca postawami skrajnymi: wyolbrzymianiem 
lub całkowitą negacją problemu 
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SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Rozwój platformy cyfrowej miasta - 
możliwość oceny lokalizacji i skali zagrożeń 
istniejących, monitorowania zagrożeń oraz 
przewidywania zagrożeń (ujęcie 
scenariuszowe) 

 Uwrażliwienie społeczności miasta na 
problem pól elektromagnetycznych 

 Obowiązujące prawo jest przyczyną 
funkcjonowania części stacji bazowych telefonii 
komórkowej bez wcześniejszej analizy ich 
oddziaływania na sąsiednie nieruchomości i nie 
gwarantuje również należytego badania wpływu na 
zdrowie i jakość życia mieszkańców działających już 
anten, nawet w przypadkach zwiększania mocy 
nadawanego sygnału

27
 

 Już wysokie i nadal rosnące zagęszczenie sieci 
emitorów, zwłaszcza stacji telefonii komórkowej, 
mogące skutkować przekraczaniem bezpiecznych 
natężeń pól elektromagnetycznych 

 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
ograniczona do wymagań względem 
poszczególnych emitorów, natomiast nie 
realizowana w skali przestrzeni miasta 

 Narastanie konfliktów zagospodarowania 
przestrzennego w obszarach zabudowy 
mieszkaniowej z źródłami PEM 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.3.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 11. DPSIR dla obszaru interwencji: Pola elektromagnetyczne 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących presję 

 Występowanie licznych źródeł pól elektrycznych i magnetycznych 
niskiej częstotliwości: linie przesyłowe, stacje elektroenergetyczne 

 Występowanie licznych źródeł pól elektromagnetycznych wysokiej 
częstotliwości: stacji bazowych telefonii komórkowej, instalacji 
radiowych i instalacji telewizyjnych 

 Brak map emisji pól elektromagnetycznych w mieście 

 Rozproszone dane ewidencyjne o stacjach telefonii komórkowej 

P 
Opis presji kształtujących 
stan 

 Emisje o niskiej częstotliwości: presje ograniczone do sąsiedztwa 
linii/instalacji 

 Emisje o wysokiej częstotliwości: przyrost emisji z powodu 
zagęszczania sieci stacji bazowych i anten rozsiewczych telefonii 
komórkowej 

S 
Obecny stan w świetle 
danych (wskaźników) 

 Ogólnie niedostateczny stan wiedzy w zakresie poziomów 
natężenia PEM dla całego obszaru miasta 

 W świetle PMŚ nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego 
natężenia PEM 

 Brak rozpoznania stref o natężeniach pól elektromagnetycznych 
bliskich poziomom dopuszczalnym 

I 
Opis oddziaływania na ludzi, 
gospodarkę, przyrodę 

 Brak danych o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na 
zdrowie mieszkańców Katowic 

 Realne konflikty lokalne wokół lokalizacji stacji telefonii 

                                                           
27

Informacja o wynikach kontroli: Postępowania administracyjne związane z budową i funkcjonowaniem stacji 
bazowych telefonii komórkowej, NIK, Warszawa 2015; https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/srodowisko/nik-o-
stacjach-bazowych-telefonii-komorkowej.html (dostęp: 02.06.2016). 
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komórkowej 

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania i ich skutki 

 Współpraca UM Katowice z WIOŚ w Katowicach w zakresie 
lokalizacji punktu pomiarowego 

 Wprowadzanie zapisów do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dotyczących PEM 

 Rejestr zgłoszeń oraz pozwoleń na budowę źródeł emisji PEM 
(np. budowa stacji bazowych) 

Źródło: opracowanie GIG 

 

Rekomendowane działania: 

 Rozpoznanie skali zagrożeń ze strony pól elektromagnetycznych, poprzez:  

 sporządzenie mapy emisji PEM w oparciu o posiadane dane ewidencyjne, 

 wskazanie obszarów na którym występuje przekroczenie dopuszczalnych natężeń PEM,  

 rozszerzenie sieci monitoringu PEM.  

 Wdrożenie systemu zarządzania emisją PEM w zakresie: 

 nadzoru źródeł PEM, w tym badanie oddziaływania stacji bazowych telefonii komórkowej na 
sąsiednie nieruchomości oraz współpraca z organami jak SANEPID, WIOŚ w Katowicach, 

 kształtowania polityki przestrzennej w zakresie przeciwdziałania oraz minimalizacji 
występowania potencjalnych konfliktów28. 

 Edukacja społeczności miasta i lokalnych decydentów w zakresie możliwych zagrożeń związanych 
z PEM oraz zasad ich ograniczania. 
 

4.4 Gospodarowanie wodami 

4.4.1 Stan obszaru interwencji 

Wody powierzchniowe 

 Miasto Katowice położone jest w granicy dwóch dorzeczy: Wisły i Odry. W ujęciu 
hydrograficznego podziału Polski 80,2 % powierzchni miasta należy do lewostronnego dorzecza 
Wisły, natomiast 19,8 % - do prawostronnego dorzecza Odry. Wody powierzchniowe w granicach 
administracyjnych Katowic, według podziału na jednolite części wód powierzchniowych, należą do 
następujących JCWP: RW20006211889 Mleczna, RW20006212684 Potok Leśny, RW20006212689 
Rawa, RW20005212729 Bolina, RW60006116159 Kłodnica od Promnej (bez), RW200062118832 
Pstrążnik29. 

 Do głównych cieków dorzecza Wisły płynących przez Katowice należą: Brynica, Rawa, Bolina 
i Mleczna z dopływami, natomiast dorzecze Odry stanowi Kłodnica wraz z dopływami. 
W granicach miasta znajdują się źródła rzek: Mlecznej oraz Kłodnicy i jej dopływów: Ślepiotki 
i potoku Kokociniec. Całkowita długość cieków w mieście wynosi około 107 km, z czego 45 km 
przypada na zlewnię Mlecznej, 26 km – na zlewnię Kłodnicy, 20 km – na zlewnię Rawy, 16 km – na 
zlewnię Boliny. 

 Zlewnie Mlecznej oraz Kłodnicy to teren najbardziej wodonośny, ponieważ w podłożu występują 
nieprzepuszczalne, ilaste utwory mioceńskie30. 

 Monitorowane hydrologicznie są rzeki: Brynica, Kłodnica i Mleczna, ale jedynie wyniki dla Brynicy 
można odnieść wprost do odcinka rzeki na wysokości Katowic. Średni przepływ Brynicy (SSQ) 
wyliczony dla wodowskazu Szabelnia (przed ujściem do Przemszy) wynosi 5,8 m3/s, natomiast 
najniższy niski przepływ (NNQ) wynosi 2,9 m3/s. 

                                                           
28

Uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice…, op. cit.  
29

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ (dostęp: 20.07.2016). 
30

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017…, op. cit. 
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 Rzeki płynące przez teren Katowic mają na ogół koryta silnie przekształcone antropogenicznie. 
Tylko nieliczne i krótkie fragmenty koryt rzecznych, głównie płynących przez tereny leśne, mają 
w granicach Katowic charakter zbliżony do naturalnego. Skrajnym przykładem antropogenizacji 
koryta jest Rawa - w większości rzeka płynie sztucznym korytem, a odcinkowo jest zakryta. 

 Na terenie Katowic występują liczne zbiorniki wodne o łącznej powierzchni ok. 170 ha, powstałe 
najczęściej wskutek pogórniczych osiadań terenu. 

 Na terenie miasta Katowice nie ma punktów PMŚ dla kontroli jakości wód powierzchniowych31, 
a najbliższe punkty pomiarowe to: Rawa ujście do Brynicy (Mysłowice), Bolina ujście do Przemszy 
(Mysłowice), Kłodnica powyżej ujścia Jamny (Ruda Śląska)32. 

 Najbardziej zanieczyszczone rzeki przepływające przez miasto Katowice to: Rawa, Brynica od 
ujścia Szarlejki wraz z dopływami, Kłodnica i jej dopływy33. 

 Groźnym zjawiskiem są lokalne podtopienia występujące w dolinie Kłodnicy i dolinie Mlecznej.  
 

Wody podziemne 

 Wody podziemne na terenie miasta Katowice, według podziału na 161 jednolitych części wód 
podziemnych34, należą do JCWPd o europejskim kodzie: PLGW6210133, PLGW2100141, 
PLGW210013435. Według nowego podziału na części wód podziemnych obowiązującego od 
201636, należą do czterech JCWPd o numerach JCWPd 111, JCWPd 112, JCWPd 129, JCWPd 145. 

 Zasoby wód podziemnych, mogące stanowić źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczona do 
spożycia, wydzielone zostały jako GZWP nr 331 Dolina kopalna rzeki Górna Kłodnica. Jakość 
i zasobność wód zbiornika GZWP 331 ulega, w skali ponadlokalnej, niekorzystnym zmianom 
z uwagi na istniejące powierzchniowe ogniska zanieczyszczeń oraz drenujący wpływ odwadniania 
kopalń węgla37. Zasoby wód karbońskich są w znacznej części sczerpywane w wyniku odwadniania 
wyrobisk kopalń węgla kamiennego. 

 Na terenie miasta zlokalizowane są 133 studnie, z których jedynie w pięciu (3 w Kostuchnie 
i 2 w Podlesiu) pobierano wodę do celów pitnych. W południowo-zachodniej części miasta 
(Kostuchna, Podlesie, Zarzecze) 21 studni w sytuacjach awaryjnych może zaopatrywać 
dodatkowych odbiorców38. 

 Jakość wody w warstwie przypowierzchniowej jest bardzo zróżnicowana. Najczęściej woda 
zanieczyszczona jest azotanami i amoniakiem w stopniu przekraczającym stężenia dopuszczalne 
dla wód pitnych. 

 Punkt pomiarowy dla monitoringu wód podziemnych zlokalizowany jest na osiedlu Witosa – punkt 
2686 (identyfikator UE: PL01G134_008)39. Zgodnie z danymi Państwowego Instytutu 
Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego w punkcie pomiarowym 2686, w 2015 roku, 
stwierdzono niezadowalającą jakość wody (IV klasa), wynikającą z wartości pH oraz zawartości 
niklu40. 

                                                           
31

Lokalizacja punktów pomiarowo-kontrolnych i realizowane programy monitoringu rzek i zbiorników 
zaporowych w 2015 roku, WIOŚ w Katowicach. 
32

Zestawienie punktów monitoringowych na terenie gmin i powiatów województwa śląskiego badanych w 2014 
roku zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska dla województwa śląskiego na lata 2013-
2015”i aneksem nr 1 do tego programu, WIOŚ w Katowicach. 
33

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017…, op. cit. 
34

 zgodnie z założeniami – podział obowiązujący do końca 2015 r. - http://www.psh.gov.pl (dostęp: 12.07.2016). 
35

http://geoportal.kzgw.gov.pl/imap/ (dostęp 20.07.2016). 
36

 http://www.psh.gov.pl (dostęp: 12.07.2016). 
37

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017…, op. cit. 
38

Inwentaryzacja studni gospodarczych i ujęć wód podziemnych na terenie miasta Katowice, PIG-PIB Oddział 
Górnośląski, Katowice 2005. 
39

Wyniki badań i klasyfikacja wód podziemnych w punktach pomiarowych sieci krajowej monitoringu 
operacyjnego stanu wód podziemnych w 2015 roku (badania wykonane na zlecenie GIOŚ przez Państwowy 
Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy). 
40

Wyniki badań i klasyfikacja wód podziemnych…, op. cit. 
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 Zanieczyszczenie wód podziemnych jest monitorowane na stacjach paliw w ramach monitoringu 
lokalnego. Pomiary prowadzone są najczęściej 2x w roku. Wyniki są przesyłane do UMK i WIOŚ. 

4.4.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

W dotychczas obowiązującym Programie ochrony środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 
z perspektywą do roku 2021 w zakresie gospodarowania wodami wyznaczono następujące cele 
operacyjne: 

 W1. Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych 
ścieków (komunalnych i przemysłowych) do wód, 

 W2. Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności 
górniczej. 

Działania podejmowane w ramach tych celów koncentrowały się głównie na bieżącym utrzymaniu 
cieków i rowów odwadniających, modernizacji urządzeń oraz konserwacji najbardziej zagrożonych 
odcinków rzek, kontroli istniejących źródeł zanieczyszczeń pod kątem ich wyposażenia w urządzenia 
zapobiegające zanieczyszczeniom bądź je ograniczające, a także na sporządzeniu dokumentacji 
projektowej. Prowadzone były również działania związane z monitoringiem jakości wód podziemnych 
i powierzchniowych; starano się także identyfikować „gorące punkty” z których odprowadzane są do 
środowiska nieoczyszczone ścieki.  

Wymienione działania to w większości zadania ciągłe lub wieloletnie, za realizację których 
odpowiedzialne są właściwe podmioty i instytucje. Ich wdrożenie uwarunkowane jest w dużej mierze 
integracją działań i współpracą tych podmiotów. Z analizy realizacji zadań wynika, iż wskazane 
w dotychczas obowiązującym POŚ cele w zakresie gospodarowania wodami zostały osiągnięte 
w niewielkim zakresie, przy czym stopień rozpoznania problemów nie uległ zasadniczej zmianie. 

4.4.3 Dotychczasowe trendy zmian 

 Zabudowywanie dolin rzecznych. 

 Wykorzystywanie doliny jako przestrzeni pod szlaki drogowe. 

 Obciążenie zanieczyszczeniami zawartymi w wodach deszczowych i ściekach bytowych. 

 Uszczelnianie powierzchni zlewni. 

 Usuwanie szaty roślinnej ze zlewni i doliny. 

 Utrata zasobów wód w poziomach użytkowych, mogących stanowić źródło zaopatrzenia w wodę 
przeznaczoną do spożycia, w wyniku procesu odwadniania wyrobisk kopalń węgla kamiennego.  

4.4.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 12. Stan i trendy obszaru interwencji: Gospodarowanie wodami w ujęciu horyzontalnym 

Adaptacja do zmiany klimatu 

 Problem gospodarowania wodami jest istotny względem adaptacji 
miasta  

 Zrównoważone gospodarowanie wodami umożliwia łagodzenie 
negatywnych konsekwencji związanych ze zmianą klimatu tj.

41
: 

- nasilenie eutrofizacji wód, 
- bardziej losowy i nierównomierny rozkład opadów, 
- obniżenie poziomu wód gruntowych 

                                                           
41

wg: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030. 
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Zagrożenia nadzwyczajne 

 Problem gospodarowania wodami jest istotny względem ochrony 
przed zdarzeniami o cechach nadzwyczajnych, w szczególności ma 
duże znaczenie dla: 

- ograniczanie efektu wyspy ciepła, 
- ochrony przed podtopieniami (powodzie miejskie), 
- ochrony przed skutkami suszy 

Edukacja środowiskowa 
 Wymagane działania adresowane do ogółu społeczności miasta, jak 

do władających nieruchomościami i decydentów  

Monitoring środowiska 
 Możliwe i potrzebne zbudowanie systemu monitoringu jakości wód 

powierzchniowych na platformie cyfrowej z innymi składowymi 
monitoringu miasta i jego środowiska 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.4.5 Identyfikacja problemów 

 Brak integracji sektorowych polityk miasta na rzecz dobrego gospodarowania terenami 
nadbrzeżnymi. 

 Brak zintegrowanego systemu zarządzania zbiornikami wodnymi i dolinami rzecznymi. 

 Brak lokalnego monitoringu wód powierzchniowych. 

 Niewystarczający poziom rozeznania problemów zanieczyszczania wód powierzchniowych 
z nielegalnych zrzutów i nieewidencjonowanych źródeł. 

 Brak realizacji zintegrowanych działań mających na celu rozwój błękitno-zielonej infrastruktury. 
 

4.4.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Kształtowanie się problemów przy założeniu, że w mieście nie będą podejmowane działania 
ochronne:  

w perspektywie 2020 i długoterminowej: 

 przewiduje się kontynuację trendu intensyfikacji zabudowy terenów podmiejskich, zwiększenie 
uszczelnienia powierzchni zlewni powodujący wzrost natężeń spływów powierzchniowych co 
stanowi czynnik zwiększający zagrożenia nadrzecznych obszarów zurbanizowanych 
podtopieniami. 

 proces odwadniania wyrobisk kopalń węgla kamiennego może spowodować znaczną utratę 
zasobów poziomów użytkowych wód podziemnych, a tym samym ograniczyć rezerwy wody, 
mogące stanowić rezerwowe, strategiczne źródło zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia. 

 brak rozwiązań ograniczających obciążanie wód zanieczyszczeniami zawartymi w wodach 
deszczowych i ściekach bytowych skutkować będzie niemożliwością poprawy jakości wód 
podziemnych i powierzchniowych, a tym samym wykorzystania ich gospodarczo oraz 
podejmowania działań rewitalizacyjnych/rekultywacyjnych, przywracających przestrzeń 
nadrzeczną mieszkańcom miasta. 
 

4.4.7 Analiza SWOT 

Tabela 13 Analiza SWOT: Gospodarowanie wodami 

Gospodarowanie wodami 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Rozwinięta sieć hydrograficzna 

 Położenie miasta w zasięgu GZWP nr 331  

 Koryta rzek silnie przekształcone antropogenicznie  

 Zły stan wód powierzchniowych, duży stopień 
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 Znaczna rezerwa niewykorzystanych, 
gwarantowanych zasobów wód podziemnych 

skażenia ściekami bytowymi 

 Występowanie zagrożenia podtopieniami (powódź 
miejska) na terenie miasta 

 Słabo rozwinięty system kanalizacji deszczowej 

 Niezadowalający stan jednolitych części wód 
podziemnych 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Rozwój platformy cyfrowej miasta - możliwość 
oceny lokalizacji i skali zagrożeń istniejących, 
monitorowania zagrożeń oraz przewidywania 
zagrożeń (ujęcie scenariuszowe) 

 Wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców i władz miasta  

 Możliwość pozyskania środków finansowych 
ze źródeł zewnętrznych (pochodzących np. 
z funduszy unijnych) 

 Zagrożenia środowiska powstające poza obszarem 
miasta 

 Rozproszenie kompetencji w zakresie zarządzania 
zasobami wodnymi 

 Ograniczone środki własne na inwestycje związane 
z ochroną wód powierzchniowych i podziemnych 

 Brak MPZP obejmujących cały obszar miasta, 
skutkujący niekontrolowaną zabudową terenów 
nadrzecznych  

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.4.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 14. DPSIR dla obszaru interwencji: Gospodarowanie wodami 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących presję 

 Lokalizacja miasta w zasięgu naturalnych zbiorników wód 
podziemnych, w tym GZWP nr 331 

 Lokalizacja miasta na kilku działach wodnych - naturalne 
występowanie licznych niewielkich cieków, brak dużych rzek 

 Sieć rzeczna silnie przeobrażona w wyniku dwustuletniej 
historii urbanizacji, górnictwa, przemysłu i rozwoju sieci 
transportowych  

 Stare wyrobiska powierzchniowe i obniżenia terenu - obecnie 
zbiorniki wodne (ponad 100) 

 Duży udział powierzchni uszczelnionych - zmniejszona 
możliwość odtwarzania zasobów wód powierzchniowych 
i zasilania rzek/potoków w okresie bezdeszczowym 

 Niedostatecznie rozpoznane i zewidencjonowane zasoby wód 
powierzchniowych i podziemnych  

 Brak zintegrowanego systemu zarządzania wodami 
powierzchniowymi, w tym antropogenicznymi zbiornikami 

 Niewystarczający zakres monitoringu wód podziemnych 
i powierzchniowych 

P 
Opis presji kształtujących 
stan 

 Powstawanie zbiorników zalewiskowych w wyniku obecnej 
działalności górniczej  

 Wody powierzchniowe obciążone zrzutami oczyszczonych 
ścieków komunalnych, zanieczyszczonym odpływem 
deszczowym i/lub wodami kopalnianymi 

 Nielegalne odprowadzanie ścieków, zwłaszcza bytowych, do 
odbiorników powierzchniowych i gruntu 

 Postępujące uszczelnianie powierzchni zlewni w związku 
z żywiołową zabudową strefy podmiejskiej - dalsze 
zmniejszanie zdolności retencji i infiltracji wód deszczowych, 
a w ślad za tym ograniczanie możliwości zasilania wód 
podziemnych i rzek/potoków  

 Zabudowa dolin rzecznych 
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 Przenikanie zanieczyszczeń z powierzchni terenu do czwarto- 
i trzeciorzędowych poziomów wodonośnych  

 Antropopresja na zbiorniki wodne i ich obrzeża - obciążenie 
zanieczyszczeniami z bezpośredniej zlewni oraz pochodzącymi 
z rekreacji, w tym niezorganizowanej 

S 
Obecny stan w świetle 
danych (wskaźników) 

 Bardzo zmienna wielkość przepływów, brak retencji korytowej 
i dolinowej, zasoby wody w ciekach ogólnie bardzo ubogie  

 Zła jakość wód w ciekach pod względem fizyko-chemicznym 
i zawartości substancji biogennych, niektóre cieki nadmiernie 
zasolone 

 Koryta cieków w większości uregulowane, niezapewniające 
dogodnych warunków dla rozwoju zbiorowisk roślin i zwierząt 

 Antropogenicznie zanieczyszczone wody GZWP nr 331 

 Jakość wody w zbiornikach powierzchniowych słabo zbadana 

 Tereny nadrzeczne pozbawione walorów estetycznych 

 Przerwana fizyczna ciągłość dolin rzecznych 

I 
Opis oddziaływania na ludzi, 
gospodarkę, przyrodę 

 Zasoby wody w ciekach nieprzydatne na cele gospodarcze 
i rekreacyjne 

 Przejawy eutrofizacji zbiorników wodnych 

 Ograniczona zdolność samooczyszczania wód 
powierzchniowych 

 Obniżona jakość wód GZWP nr 331 

 Znaczna część terenów nadwodnych, zwłaszcza nadrzecznych 
w praktyce porzucona, nie przynosząca korzyści 
gospodarczych ani społecznych 

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania i ich skutki 

 Pojedyncze przypadki odbudowy zdolności retencji wód 
powierzchniowych w dolinie lub rewitalizacji fragmentu doliny 
rzecznej 

 Bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających 

 Monitoring jakości wód podziemnych 

 Identyfikacja źródeł odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
do środowiska oraz zobowiązywanie odpowiedzialnych 
podmiotów do przestrzegania prawa 

Źródło: opracowanie GIG 

 

Rekomendowane działania:  

 Stworzenie miejskiego systemu monitoringu wód powierzchniowych i zintegrowanie go 
z platformą cyfrową miasta. 

 Rozpoznanie i skatalogowanie zasobów wód powierzchniowych miasta, w tym zbiorników, oraz 
zintegrowanie danych z platformą cyfrową miasta. 

 Wprowadzenie systemu gospodarowania wodami powierzchniowymi miasta, korzystającego 
z platformy cyfrowej. 

 Opracowanie założeń miejskiego systemu monitoringu wód podziemnych bazujących na 
istniejących danych. 

 Wdrożenie kompleksowego, długoterminowego programu zagospodarowania i rewitalizacji 
zbiorników wodnych i dolin rzecznych miasta. 

 Zagwarantowanie ochrony i prawidłowego gospodarowania zasobami wód poprzez odpowiednie 
zapisy w planach miejscowych. 

 Sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji ujęć wód podziemnych, studni gospodarczych 
i piezometrów na terenie miasta Katowice. 
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4.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

4.5.1 Stan obszaru interwencji 

Zaopatrzenie w wodę 

 Katowice zaopatrywane są w wodę pitną przez spółkę Katowickie Wodociągi S.A. (dawniej 
RPWIK). Woda jest pozyskiwana od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A i pochodzi 
w większości z ujęć powierzchniowych na rzekach: Wisła (zbiornik Goczałkowice) i Soła (kaskada 
Tresna – Porąbka – Czaniec) oraz ze zbiornika Dziećkowice.  

 Woda jest uzdatniana na ośmiu Stacjach Uzdatniania Wody (Miedary, Czaniec, Maczki, Będzin, 
Łazy, Bibiela, Zawada i Kozłowa Góra) i dwóch Zakładach Uzdatniania Wody (Goczałkowice 
i Dziećkowice), a następnie transportowana siecią rurociągów magistralnych (900 km długości) do 
9 kompleksów sieciowych zbiorników wyrównawczych (m.in. Mikołów, Murcki, Chorzów) 
o pojemności łącznej 374 tys. m3,42. 

 W strukturze materiałowej sieci wodociągowej dominującym materiałem jest stal. Stan techniczny 
sieci wodociągowej i przyłączy na obszarze miasta uległ w ostatnich latach poprawie ale nadal 
wymaga działań związanych z ograniczeniem strat wody, poprzez m.in. wymianę najbardziej 
awaryjnych wodociągów.  

 W obszarze miasta zlokalizowanych jest 19 ujęć wierconych oraz 133 studnie kopane43. 

 Czynne są dwa ujęcia o stosunkowo niewielkiej wydajności: w Załężu (zatwierdzone zasoby: 
6 m3/h) oraz w Piotrowicach (zatwierdzone zasoby: 5 m3/h)44. 

 Maksymalna dobowa ilość wody pitnej w Katowicach możliwa do zagospodarowania w czasie 
kryzysu wynosi 968 m3. Stwarza to możliwość zaopatrzenia w wodę dla 65 000 osób (przy 
założeniu 15,0 l/osobę), lub dla 130 000 osób (przy założeniu 7,5 l/osobę)45. Ponadto Stacje 
Uzdatniania Wód dołowych KWK „Wujek” oraz KWK „Mysłowice-Wesoła” posiadają możliwości 
pozyskania wody w czasie kryzysu na poziomie odpowiednio 1 000 m3/d i 4 000 m3/d. 

 Zgodnie z danymi zamieszczonymi w serwisie internetowym spółki Katowickie Wodociągi S.A. 
woda przeznaczona do spożycia na terenie miasta Katowice jest bardzo dobrej jakości46. 

 Według danych GUS, w 2014 r. ogólne zużycie wody w Katowicach wynosiło 23,29 hm3. Na cele 
przemysłowe zużyto 7,1 hm3, natomiast na potrzeby gospodarstw domowych - 11 hm3 (patrz 
Tabela 15). 

 

Oczyszczanie ścieków. Sieć kanalizacyjna (w tym odprowadzanie wód deszczowych) 

 Na obszarze miasta w 2009 r. wyznaczono aglomerację Katowice47 (nr w KPOŚK:PLSL00548), a jej 
docelowy kształt został ustanowiony Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/16/20/2015 
z dnia 21 grudnia 2015 roku49. Aglomeracja liczy 370 647 RLM i administracyjnie obejmuje miasta 
Katowice, Sosnowiec, Czeladź, Siemianowice Śląskie. 

                                                           
42

https://www.gpw.katowice.pl (dostęp: 10.05.2016). 
43

Inwentaryzacja studni gospodarczych…, op. cit.  
44

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017…, op. cit. 
45

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017…, op. cit. 
46

http://www.wodociagi.katowice.pl (dostęp: 12.05.2016). 
47

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr III/43/8/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie 
wyznaczenia Aglomeracji Katowice obejmującej obszar gmin Katowice, Siemianowice Śląskie, Czeladź 
i Sosnowiec. 
48

Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015 - AKPOŚK2015, dokument 
zatwierdzony przez RM w dniu 21.04.2016 r. 
49

Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/16/20/2015 z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie: 
wyznaczenia Aglomeracji Katowice. 
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 Część obszaru miasta należy do Aglomeracji Sosnowiec, tj.: Janów, Nikiszowiec, Giszowiec, 
Wilhemina, Stawiska oraz Kolonia Wysockiego, co stanowi 26 875 RLM50.  

 Na terenie Katowic sieć kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej o łącznej długości 655 km 
obsługuje 280 545 osób51. 

 Obecny stopień obsługi aglomeracji przez sieć kanalizacyjną wynosi 98 %52. 

 Aglomeracja Katowice obsługiwana jest przez cztery oczyszczalnie mechaniczno-biologiczno-
chemiczne z podwyższonym oczyszczaniem biogenów: Gigablok, Dąbrówka Mała - Centrum, 
Panewniki i Podlesie. Ich łączna wydajność wynosi 487 000 RLM53. Oczyszczone ścieki 
odprowadzane są do Rawy, Brynicy, Kłodnicy i Mlecznej. Z części należącej do Aglomeracji 
Sosnowiec ścieki oczyszczane są w Oczyszczalni Ścieków Radocha II.  

 Według danych UM Katowice (2016) na terenie miasta funkcjonuje 10 przydomowych 
oczyszczalni ścieków54. 

 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. w 2015 r. zakończyła realizację 
projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności, w tym 
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, które umożliwiły 
realizację Masterplanu mającego na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
miasta55. 

4.5.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

W dotychczas obowiązującym Programie ochrony środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 
z perspektywą do roku 2021 w zakresie gospodarki wodno-ściekowej wyznaczono następujące cele 
operacyjne i działania56: 

 W1. Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych 
ścieków (komunalnych i przemysłowych) do wód, 

 W3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice. Dalsza modernizacja sieci 
kanalizacyjnej, 

 W4. Kontrola zapewnienia dobrej jakości wody pitnej oraz ochrona jej ujęć. 

Zaplanowane w ramach powyższych celów działania w dużej mierze są zadaniami ciągłymi lub 
wieloletnimi, za realizację których odpowiedzialne są właściwe podmioty i instytucje, takie jak m.in. 
Katowickie Wodociągi S.A., KIWK Sp. z o.o., SANEPID. Działanie realizowane jest w dużym stopniu ze 
środków własnych tych podmiotów oraz środków unijnych. Skuteczna realizacja w znacznym stopniu 
zależna jest od odpowiedniej współpracy tych podmiotów z UM Katowice. Z analizy zadań i stopnia 
ich realizacji wynika, iż wskazane w dotychczas obowiązującym Programie ochrony środowiska dla 
Miasta Katowice na lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021 cele w zakresie gospodarowania 
wodami zostały częściowo osiągnięte, a stopień rozpoznania problemów i ich ranga w polityce miasta 
nie zmieniły się od czasu przyjęcia dotychczasowego programu. Jednocześnie, mimo realizacji przez 
KIWK SP. z o.o. projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II” zwraca 
uwagę marginalne traktowanie (poza budową kanalizacji deszczowej w kilku obszarach miasta) 
problemu zagospodarowania wód opadowych.  
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 zgodnie z danymi KIWK Sp. z o.o., dostęp: 12.08.2016 r.  
51

sprawozdanie KPOŚK za 2015 r. . 
52

zgodnie z danymi KIWK Sp. z o.o., dostęp: 12.08.2016 r. 
53

Propozycja planu aglomeracji Katowice, wniosek zweryfikowany w dniu 10.09.2015 r. przez Wydział Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 
54

Rejestr Wydziału Kształtowania Środowiska UM Katowice (stan na 06.2016). 
55

Informacja podsumowująca rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście 
Katowice, KIWK Sp. z .o. o., Katowice 2015. 
56

Połączone z celami w zakresie gospodarowania wodami. 
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4.5.3 Dotychczasowe trendy zmian 

Zaopatrzenie w wodę 

 Z roku na rok w mieście wzrasta długość połączeń sieci wodociągowej prowadzących do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania. Według danych GUS w roku 2014 r.57 
długość czynnej sieci rozdzielczej wyniosła 683,1 km, natomiast zgodnie z danymi KW S.A. 
zwodociągowanie miasta wynosi 100 %. 

 Jednocześnie od kilkunastu lat maleje zużycie wody w mieście, także w przeliczeniu na jednego 
mieszkańca (patrz Tabela 15). 

Tabela 15. Zmiany zużycia wody w Katowicach w latach 2003-2014 

Nazwa 
jednostki 

Zużycie wody ogółem [hm
3
] 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Woj. 
śląskie 

445,7 427,3 430,4 442,1 433,8 410,4 397,4 400,7 400,3 392,7 387,7 381,9 

Katowice  33,73 32,25 29,61 28,78 27,98 26,81 26,07 24,09 23,64 23,05 22,28 23,29 

 
Zużycie wody na mieszkańca [m

3
] 

Woj. 
śląskie 

94,37 90,77 91,70 94,52 93,04 88,28 85,59 86,40 86,45 84,98 84,16 83,15 

Katowice 104,19 100,41 92,91 91,06 89,26 86,14 84,46 77,15 76,16 74,77 72,80 76,77 

Źródło: GUS BDL (dostęp: 10.05.2016) 

 

Oczyszczanie ścieków. Sieć kanalizacyjna (w tym odprowadzanie wód deszczowych) 

 Realizacja Masterplanu na obszarze aglomeracji Katowice przyczyniła się do znaczącej poprawy 
gospodarki ściekowej i osiągnięcie stopnia obsługi aglomeracji przez sieć kanalizacyjną na 
poziomie 98 %58. 

 Od początku XX wieku następuje ciągła poprawa jakości ścieków oczyszczonych  
(patrz Rysunek 3). 

 
Rysunek 3. Zmiana ładunków zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w latach 2000-2014 

Źródło: Opracowanie GIG na podstawie danych GUS BDL 
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 GUS BDL, brak danych za rok 2015. 
58

 zgodnie z danymi KIWK Sp. z o.o., dostęp: 12.08.2016 r. 
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 Prowadzone są działania na rzecz eliminacji nielegalnych zrzutów nieoczyszczonych lub 
niewystarczająco oczyszczonych ścieków komunalnych do wód. 

 Rozpoczęta została przebudowa sieci ogólnospławnej na rozdzielczą, w celu ograniczenia 
dopływu wód deszczowych na oczyszczalnie. 

4.5.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 16. Stan i trendy obszaru interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa w ujęciu horyzontalnym 

Adaptacja do zmiany klimatu 

 Gospodarka wodno-ściekowa, a szczególnie gospodarowania 
wodami deszczowymi jest istotnym aspektem przygotowania miasta 
w zakresie adaptacji do zmian klimatu 

 Realizacja celu strategicznego PJ11 Stworzenie katowickiego 
systemu monitorowania i poprawy jakości powietrza i wód

59
, 

powinna być bazą dla działań miasta w zakresie adaptacji do zmian 
klimatu 

Zagrożenia nadzwyczajne 

 Systemowe zarządzanie wodą deszczową ma ogromne znaczenie dla 
minimalizowania częstości występowania podtopień (tzw. powodzie 
miejskie) 

 Prowadzenie działań na rzecz eliminacji nielegalnych zrzutów oraz 
zmniejszania awaryjności sieci oraz poprawy jej stanu technicznego 
jest niezbędne, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska wodnego 
oraz zagrożenia epidemiologicznego mieszkańców 

Edukacja środowiskowa 

 Wymagane działania adresowane zarówno do ogółu społeczności 
miasta, jak do władających nieruchomościami i decydentów 

 Niezbędne jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców 
miasta w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

Monitoring środowiska 
 Konieczne uwzględnienie systemu zarządzania gospodarką wodno- 

ściekową, w tym wodami deszczowymi, na platformie cyfrowej wraz 
z innymi składowymi monitoringu środowiska miasta 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.5.5 Identyfikacja problemów 

 Brak kompleksowego programu zagospodarowania wód deszczowych60. 

 Zwiększanie uszczelnienia powierzchni miasta, uniemożliwiające prowadzenie retencji wód 
deszczowych. 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców w zakresie skutków braku retencji wód 
deszczowych. 

 Regularne występowanie podtopień terenów w różnych częściach miasta w następstwie deszczy 
nawalnych oraz w wyniku nieefektywnego systemu retencjonowania i odprowadzania wód 
deszczowych. 

 Główną rzeką miasta jest Rawa, która ze względu na poziom przekształceń antropogenicznych 
koryta i zanieczyszczenia wód powyżej potoku Leśnego uznana została przez RZGW Gliwice jako 

                                                           
59

Uchwała nr XIX/365/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17.12.2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju 
Miasta „Katowice 2030”. 
60

Problem dyskutowany podczas warsztatu z przedstawicielami UM Katowice w dniu 16 maja 2016 r. 
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kanał61,62, natomiast w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz wyroków sądów jest 
rzeką63. 

 Znaczna ilość nieszczelnych i starych kanałów betonowych z lat 60-tych XX wieku, wymagających 
pilnej wymiany / naprawy64, bowiem zwiększają one eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację 
wód gruntowych do kanalizacji (nadmierny, niepotrzebny dopływ czystej wody na oczyszczalnię – 
większe zużycie energii i podwyższone koszty oczyszczania). 

 Występowanie nielegalnych wylotów ścieków sanitarnych oraz awaryjnych zrzutów ścieków, 
które powodują zagrożenie epidemiologiczne oraz uciążliwości zapachowe dla mieszkańców. 

 Występowanie szamb, których szczelność nie jest wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej 
ochrony środowiska gruntowo-wodnego. 

 Brak kompleksowej inwentaryzacji sieci, w tym kanalizacji deszczowej. 

4.5.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Kształtowanie się problemów przy założeniu, że w mieście nie będą podejmowane działania 
ochronne:  

w perspektywie 2020 i długoterminowej: 

 przewiduje się zwiększenie częstości występowania i zasięgu podtopień, m.in. ze względu na coraz 
częstsze występowanie deszczy nawalnych oraz dalszy wzrost powierzchni uszczelnionej,  

 dalsze zmniejszanie się efektywności ekonomicznej sieci kanalizacyjnej, wynikające ze znacznego 
przyrostu długości sieci ze względu na m.in. podłączanie do kanalizacji domów jednorodzinnych 
budowanych na obrzeżach miasta,  

 kontynuacja trendu zwiększającego się obciążenia oczyszczalni wodami deszczowymi,  

 znaczące zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska wodnego, wynikające z nieszczelności 
w systemie kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej oraz nielegalnych zrzutów ścieków 
komunalnych. 

4.5.7 Analiza SWOT 

Tabela 17. Analiza SWOT: Gospodarka wodno-ściekowa 

Gospodarka wodno-ściekowa 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Ciągła rozbudowa systemu monitoringu sieci 
wodociągowej 

 Zwiększenie pokrycia miasta siecią 
wodociągową i kanalizacyjną 

 Stały wzrost liczby ludności korzystającej 
z oczyszczalni ścieków w % ogólnej liczby 
ludności 

 Sukcesywna poprawa jakości ścieków 
oczyszczonych 

 Niektóre fragmenty sieci pozostające 
w niezadowalającym stanie technicznym (tam gdzie 
jeszcze nie wdrożono kompleksowych 
przedsięwzięć modernizacyjnych)  

 Uszkodzenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
poprzez prowadzoną działalność górniczą  

 Incydentalne ujawnianie się problem zrzutów 
awaryjnych 

 Występowanie zagrożenia podtopieniami (powódź 
miejska) na terenie miasta 

 Słabo rozwinięty system kanalizacji deszczowej oraz 
brak kompleksowego systemu zarządzani wodami 

                                                           
61

Gut A., Stanowiska organów sądowych i administracyjnych w sprawie statusu rzeki Rawy, RPWiK 
w Katowicach 2010. 
62

Pistelok F., Problemy zarządzania gospodarką wodną w zlewni Rawy, RZGW, Gliwice 2010. 
63

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych 
lub części stanowiących własność publiczną (Dz.U. 2003 nr 16 poz. 149). 
64

Problem dyskutowany podczas warsztatu z przedstawicielami UM Katowice w dniu 16 maja 2016 r. 
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deszczowymi (ich retencji) 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Rozwój platformy cyfrowej miasta - możliwość 
oceny lokalizacji i skali zagrożeń istniejących, 
monitorowania zagrożeń oraz przewidywania 
zagrożeń (ujęcie scenariuszowe) 

 Wzrost świadomości ekologicznej 
mieszkańców i władz miasta  

 Możliwość pozyskania środków finansowych 
ze źródeł zewnętrznych (pochodzących np. 
z funduszy unijnych) na systemowe 
rozwiązania problemu gospodarki wodami 
deszczowymi w ramach zrównoważonego 
zarządzania rozwojem miasta 

 Powiązanie planowania przestrzennego 
miasta z zarządzeniem gospodarką wodno-
ściekową 

 Niska świadomość ekologiczna społeczeństwa, 
w tym w zakresie znaczenia gospodarowania 
wodami deszczowymi 

 Rozproszona zabudowa wpływająca na brak 
efektywności ekonomicznej rozbudowy zbiorczego 
systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków 
komunalnych 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.5.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 18. DPSIR dla obszaru interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących 
presję 

 Niemal wszyscy mieszkańcy obsługiwani przez system kanalizacyjny lub 
posiadający indywidualne systemy oczyszczania 

 Duży udział starych sieci ogólnospławnych w systemie kanalizacyjnym 
miasta; niezadowalający stan techniczny starszych elementów sieci i jej duża 
awaryjność 

 Bardzo duża liczba mieszkańców i podmiotów gospodarczych 
obsługiwanych przez oczyszczalnie, w zestawieniu z małą pojemnością 
ekologiczną cieków – odbiorników ścieków oczyszczonych 

 Brak kompleksowego systemu zarządzania wodami deszczowymi oraz 
postępujące uszczelnianie powierzchni miasta 

 Niemal nieobecny system retencji wód deszczowych, podczyszczanie na 
ogół na zasadzie „końca rury”  

 Zmniejszające się zapotrzebowanie na wodę 

 Niskie poczucie odpowiedzialności niektórych mieszkańców za 
środowiskowe skutki odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, brak 
wiedzy na temat podstaw nowoczesnej gospodarki wodami deszczowymi  

 Stare elementy sieci wodno-kanalizacyjnych nie w pełni dostosowane do 
warunków związanych z obecną oraz planowaną eksploatacją górniczą 

 Brak pełnej inwentaryzacji sieci kanalizacyjnych i brak zintegrowania 
istniejącej dokumentacji z systemem informacji przestrzennej  

 Brak systemu monitorowania, przewidywania konfliktów 
infrastrukturalnych i problemów technicznych - działania na zasadzie 
interwencji 

P 
Opis presji 
kształtujących stan 

 Deformacje górnicze zwiększające ryzyko awarii elementów sieci wodno-
kanalizacyjnej, zwłaszcza starych elementów sieci  

 Nieprawidłowości obserwowane na wylotach do cieków, m.in. nielegalne 
wyloty i odprowadzanie ścieków bytowych/przemysłowych wylotami 
kanalizacji deszczowej/ogólnospławnej 

 Żywiołowe rozprzestrzenianie się zabudowy na południu miasta - presja na 
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rozbudowę sieci kanalizacyjnych dla rozproszonej zabudowy 

 Zwiększanie obciążenia hydraulicznego sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni 
ścieków powodowane infiltracją wód deszczowych do kanalizacji 

 Ogólne zmniejszenie zużycia wody i zrzutu ścieków - zarówno w sferze 
bytowej jak i przemysłowej, prowadzące do mniejszego napływu ścieków 
wymagających oczyszczania oraz zwiększenia ich ładunku 

S 
Obecny stan 
w świetle danych 
(wskaźników) 

 Istniejące oczyszczalnie ścieków o wystarczającej wydajności i prawidłowych 
parametrach oczyszczania  

 100 % zwodociągowania miasta 

 Utrzymująca się tendencja wzrostu długości sieci kanalizacyjnej 

 zmniejszenie efektywności ekonomicznej działania oczyszczalni w wyniku 
infiltracji wód gruntowych do kanalizacji oraz przewagi kanalizacji 
ogólnospławnej 

 Eksfiltracja ścieków komunalnych do gruntu oraz infiltracja wód gruntowych 
do kanalizacji (drenaż) ze względu na istniejące nieszczelności i awarie 

 Brak systemowych rozwiązań gospodarczego wykorzystania wód 
deszczowych 

I 

Opis 
oddziaływania na 
ludzi, gospodarkę, 
przyrodę 

 Zanieczyszczanie środowiska wodnego w wyniku awarii, niekontrolowanego 
wycieku ścieków sanitarnych do wód 

 Zrzuty oczyszczonych ścieków istotnie wpływają na reżim hydrologiczny 
cieków oraz ich jakość pod względem zawartości substancji biogennych 

 Wody w lokalnych ciekach nieprzydatne do wykorzystania rekreacyjnego ani 
gospodarczego ze względu na ich jakość 

 Niektóre odcinki cieków zdewastowane przez nielegalne zrzuty ścieków 
nieoczyszczonych 

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania 
i ich skutki 

 Budowa/przebudowa/modernizacja kolektorów kanalizacyjnych, 
zastępowanie systemów ogólnospławnych rozdzielczymi oraz modernizacja 
istniejących oczyszczalni  

 Rozbudowa kanalizacji deszczowej w różnych rejonach miasta 

 Naprawy bieżące sieci 

 Oczyszczone ścieki komunalne z Oczyszczalni Dąbrówka Mała Centrum 
wykorzystywane są w Zakładzie Wytwarzania Katowice Tauron Ciepło S.A. 

 Rozwój systemu monitoringu sieci wodociągowej 

 Kontrole i interwencje w zakresie eliminowania nielegalnych zrzutów 
ścieków 

Źródło: opracowanie GIG 

 

Działania rekomendowane: 

 Stworzenie systemu monitorowania, zarządzania i gospodarowania systemem kanalizacji 
sanitarnej i ogólnospławnej oraz wodami deszczowymi, zintegrowanego z systemem 
gospodarowania wodami powierzchniowymi i platformą cyfrową miasta oraz wykorzystującego 
model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej. 

 Dążenie do zwiększenia retencji wód deszczowych, m.in. poprzez budowę zbiorników 
retencyjnych na wody deszczowe. 

 Integrowanie rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodami deszczowymi z zieloną 
infrastrukturą miasta. 

 Wprowadzanie rozwiązań służących wykorzystaniu nadmiaru wód deszczowych w gospodarce 
komunalnej. 

 Zwiększenie udziału „szarej wody” w gospodarce komunalnej. 
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 Eliminowanie eksfiltracji ścieków do gruntu i wód oraz eliminowanie infiltracji wód gruntowych do 
kanalizacji, m.in. poprzez radykalną poprawę stanu technicznego. 

 Kontynuacja działań w zakresie eliminowania nielegalnych zrzutów ścieków do odbiorników 
i nieprawidłowości w funkcjonowaniu indywidualnych systemów gromadzenia/oczyszczania 
ścieków. 

 Dążenie do wprowadzenia takich rozwiązań technologicznych w zakresie doczyszczania ścieków, 
które zapewnią ponadstandardową jakość ścieków odprowadzanych do odbiornika pod względem 
zawartości substancji biogennych. 

 Ustawiczne działania edukacyjne podnoszące poczucie odpowiedzialności mieszkańców za 
środowiskowe skutki odprowadzania nieoczyszczonych ścieków, oraz praktyczną wiedzę na temat 
nowoczesnej gospodarki wodami deszczowymi. 
 

4.6 Zasoby geologiczne 

4.6.1 Stan obszaru interwencji 

 Miasto Katowice znajduje się na obszarze, na którym udokumentowano złoża kopalin użytecznych 
tj. węgla kamiennego i metanu, będących strategicznymi surowcami energetycznymi kraju.  

 Wykaz złóż górniczych węgla kamiennego na terenie miasta Katowice został przedstawiony 
w tabeli poniżej. Bardziej szczegółową analizę zasobności złóż przedstawiono w Prognozie 
oddziaływania na środowisko dla niniejszego dokumentu.  
 

Tabela 19. Wykaz złóż węgla kamiennego w obrębie granic administracyjnych Katowic – stan na koniec 
2015 r.65 

Lp. Nazwa złoża 
Stan 

zagospodarowania 
złoża 

Wydobycie 

[tys. t] 
Położenie / gminy

66
 

1.  Barbara – Chorzów R - 
M. Katowice, M. Chorzów, M. Bytom, 
M. Siemianowice Śląskie 

2.  Barbara – Chorzów 2 Z - 
M. Katowice, M. Świętochłowice, 
M. Chorzów, M. Bytom 

3.  Halemba II E 211 Mikołów, M. Ruda Śląska, M. Katowice 

4.  Katowice Z - M. Katowice 

5.  Kleofas Z - M. Katowice, M. Chorzów 

6.  Lędziny R - 
Imielin, M. Tychy, Bieruń, M. Katowice, 
Lędziny, M. Mysłowice 

7.  Mikołów R - M. Katowice, Mikołów, M. Tychy 

8.  Murcki E 419 M. Tychy, M. Katowice, Mikołów 

9.  Mysłowice E 413 
M. Sosnowiec, M. Mysłowice, 
M. Katowice 

10.  Polska Wirek Z - 
M. Ruda Śląska, M. Świętochłowice, 
M. Chorzów, M. Siemianowice Śląskie, 
M. Katowice 

11.  Rozalia Z - 
M. Katowice, Będzin, M. Chorzów, 
M. Piekary Śląskie, M. Siemianowice 
Śląskie, Czeladź 

12.  Saturn Z - 
M. Sosnowiec, M. Siemianowice Śląskie, 
M. Katowice, Czeladź, M. Mysłowice, 
Będzin 

13.  Siemianowice Z - 
M. Katowice, M. Piekary Śląskie, Czeladź, 
M. Chorzów, M. Sosnowiec, 

                                                           
65

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r., PIG-PIB, Warszawa, 2016. 
66

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web (dostęp: 01.07.2016) 
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Lp. Nazwa złoża 
Stan 

zagospodarowania 
złoża 

Wydobycie 

[tys. t] 
Położenie / gminy

66
 

M. Siemianowice Śląskie 

14.  
Siemianowice – 
Szopienice I 

Z - 
M. Sosnowiec, M. Katowice, 
M. Mysłowice 

15.  Staszic E 2557 M. Katowice, M. Mysłowice 

16.  Śląsk E 734 
M. Ruda Śląska, M. Katowice, 
M. Chorzów 

17.  
Śląsk – Pole 
Panewnickie 

E 323 Mikołów, M. Katowice, M. Ruda Śląska 

18.  Wesoła E 2253 
Lędziny, M. Mysłowice, M. Tychy, 
M. Katowice 

19.  Wieczorek E 1312 M. Mysłowice, M. Katowice 

20.  Wujek E 24 
M. Chorzów, M. Ruda Śląska, 
M. Katowice 

21.  
Wujek – część 
południowa 

R - M. Katowice, M. Ruda Śląska 

22.  
Wujek – część Stara 
Ligota 

E 901 M. Katowice 

23.  Ziemowit E 2730 
Chełm Śląski, M. Katowice, M. Tychy, 
Bieruń, M. Mysłowice, Imielin, Lędziny 

Źródło: Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r., PIG PIB oraz Baza danych geologicznych MIDAS: 
http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=1 (dostęp: 17.06.2016) 

Oznaczenia w tabeli: 

E - złoże eksploatowane 

R - złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1) 

Z - złoże, z którego wydobycie zostało zaniechane 

 

 W obrębie granic administracyjnych Katowic zlokalizowane jest siedem złóż metanu 
udokumentowanych w obszarach eksploatowanych złóż węgla kamiennego (Halemba II, Murcki, 
Staszic, Wesoła, Wieczorek, Wujek – część Stara Ligota oraz Ziemowit), a także trzy złoża 
udokumentowane poza obszarami eksploatacji złóż węgla kamiennego (Barbara – Chorzów 2, 
Lędziny i Mikołów). Analizę zasobności złóż przedstawiono w Prognozie oddziaływania na 
środowisko dla niniejszego dokumentu.  

 Zgodnie z Bilansem zasobów złóż kopalin w Polsce67 na terenie miasta występują złoża piasków 
podsadzkowych i surowców ilastych ceramiki budowlanej. Złoża te nie podlegają eksploatacji, 
część w istotnej części jest zabudowana, a historyczne wyrobiska zostały zasypane gruntami 
antropogenicznymi lub wypełnione wodą. Wykaz złóż surowców pospolitych w obrębie granic 
administracyjnych Katowic przedstawiono w Prognozie oddziaływania na środowisko dla 
niniejszego dokumentu. 

 W wyniku eksploatacji podziemnej węgla przeobrażeniu ulegają niemal wszystkie elementy 
środowiska. Obniżenia terenu, powstawanie niecek bezodpływowych, zmiany hydromorfologii 
cieków powierzchniowych, zmiany jakości wód (wskutek odprowadzania zasolonych ścieków 
kopalnianych), oddziaływanie na klimat akustyczny (stacje wentylatorów i obiekty peryferyjne), 
powietrze atmosferyczne (emisje gazów i pyłów do powietrza wskutek pracy instalacji zakładów 
górniczych) oraz infiltracja odcieków ze starych hałd i nagromadzenie odpadów wydobywczych to 
typowe przeobrażenia stanu środowiska w zasięgu oddziaływania. Po zakończeniu eksploatacji 
presja na środowisko nie ustaje, lecz zmienia się jej charakter, a źródłem długotrwałej presji może 
być np. reaktywacja starych zrobów oraz odwadnianie nieczynnych wyrobisk górniczych.  

                                                           
67

Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r., PIG-PIB, Warszawa, 2016. 
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 Podziemna eksploatacja węgla i metanu trwa na obszarze Katowic nieprzerwanie od lat 50-tych 
ubiegłego wieku. Według stanu na czerwiec 2016r. podziemną eksploatację prowadzą Katowicki 
Holding Węglowy S.A. i Polska Grupa Górnicza S.A. W rejonach zlikwidowanych zakładów 
górniczych (zniesione obszary górnicze i wygaszone koncesje na wydobycie) działalność 
restrukturyzacyjną, rekultywacyjną oraz ochrony przed zagrożeniem wodnym sąsiednich kopalń 
czynnych prowadzi Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. 

 Długotrwałe skutki dawnej lub obecnej działalności górniczej dotykają praktycznie całego obszaru 
miasta.  

4.6.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

W dotychczasowym Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 
z perspektywą do roku 2021 nie przewidziano szczegółowych zadań dla ograniczenia oddziaływań 
górniczych na środowisko miasta. Należy jednak mieć na uwadze, że współdziałanie organów nadzoru 
górniczego (WUG i OUG Katowice) z miastem odbywa się na etapie procedur administracyjnych, 
związanych z zatwierdzaniem planów ruchu zakładów górniczych, zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
geologiczne i górnicze. W zakresie kompetencji tych jednostek znajduje się jednocześnie 
funkcjonowanie zespołu porozumiewawczego dla okresowej oceny wpływów eksploatacji górniczej 
na powierzchnię terenu w Katowicach. 

4.6.3 Dotychczasowe trendy zmian 

Trendy zmian presji są ściśle związane z uprawnieniami przedsiębiorców górniczych do eksploatacji 
w granicach obszarów górniczych ustanowionych w aktualnie obowiązujących koncesjach 
wydawanych przez Ministra Środowiska. Koncesje uprawniające do wydobycia kopalin wydane dla 
przedsiębiorców górniczych na obszarze miasta w większości przypadków obowiązują do 
2020 r. (Katowicki Holding Węglowy S.A.), natomiast dla niektórych złóż (Śląsk - Pole Panewnickie) do 
2025 r. a dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. KWK Ziemowit – do 2020 r. W związku z tym należy 
spodziewać się, że przynajmniej w perspektywie 2020 roku presje działalności górniczej na 
środowisko Katowic będą się utrzymywały (a nawet dłużej, bowiem możliwe jest również 
kontynuowanie eksploatacji nie sczerpanych złóż po roku 2020 r.). Kontynuacja wydobycia węgla 
wymusza również odwadnianie nieczynnych kopalń mających połączenia hydrauliczne z wyrobiskami 
czynnych zakładów górniczych. Stąd też presje związane z odprowadzaniem wód zasolonych nie 
ustana także w dłuższej perspektywie czasowej.  

4.6.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 20. Stan i trendy obszaru interwencji: Zasoby geologiczne w ujęciu horyzontalnym 

Adaptacja do zmiany klimatu 

 Zmiany w ukształtowaniu terenu wywołane działalnością górniczą 
mogą mieć zarówno korzystny, jak niekorzystny wpływ na zdolność 
adaptacyjną miasta do zmian klimatu. Z jednej strony pojawia się 
szansa na wykorzystanie dodatkowej pojemności retencyjnej zalewisk 
i niecek dla łagodzenia skutków długotrwałej suszy i do odbierania 
nadmiaru wody po nawalnych deszczach. Z drugiej jednak strony, 
górnicze obniżenia terenu w strefie zabudowy mogą spowodować 
zwiększenie zagrożeń związanych z lokalnymi podtopieniami (tzw. 
powodzią miejską) 

Zagrożenia nadzwyczajne  
 Wstrząsy górotworu i powstawanie deformacji nieciągłych trudne do 

przewidzenia 

Edukacja środowiskowa 
 Wymagane działania związane ze wzmożeniem działalności 

edukacyjnej w zakresie oddziaływania górnictwa podziemnego na 
środowisko 

Monitoring środowiska  Możliwe i pożądane włączenie wyników monitoringu oddziaływań 
prowadzonego przez przedsiębiorców górniczych do zasobów 
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informacji przestrzennej miasta i wykorzystanie ich w kształtowaniu 
polityki przestrzennej 

Źródło: opracowanie GIG 

4.6.5 Identyfikacja problemów 

Powszechnie znany jest fakt, że górnictwo węglowe silnie oddziałuje na środowisko. W przypadku 
Katowic główne problemy dotyczą gospodarki leśnej (straty w drzewostanach, zmiana charakteru 
siedlisk), stanu gleb w mieście (degradacja w wyniku zawodnienia), infrastruktury służącej ochronie 
środowiska (np. awarie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, do których przyczyniają się drgania 
i deformacje), a także ekosystemów rzecznych (trwała degradacja w wyniku przekształceń 
hydromorfologicznych oraz w wyniku zasolenia). Oprócz oddziaływań negatywnych mogą się jednak 
ujawniać, szczególnie w perspektywie długoterminowej, także pozytywne skutki dla środowiska i dla 
przyrody. Wystarczy wspomnieć, że niemal wszystkie zbiorniki wodne w przestrzeni Katowic, w tym 
Dolina Trzech Stawów i kompleks stawów w Szopienicach, powstały w związku z górnictwem węgla 
kamiennego (niecki osiadania, eksploatacja piasku podsadzkowego). Także przekształcenia siedlisk 
leśnych w granicach miasta, związane ze zwiększonym uwilgotnieniem w wyniku obniżania rzędnych 
terenu, nierzadko mają pozytywny kierunek dla przyrody i dla gospodarki leśnej.  

Korzyści środowiskowe powstające jako niezamierzony bądź zamierzony efekt górnictwa można 
opisywać i szacować w kategoriach usług ekosystemowych. Niestety, w Polsce nie ma przepisów 
prawnych ani wytycznych, które wyznaczałaby ścieżkę postępowania z zasobami przyrodniczymi 
kształtującymi się jako „uboczny” rezultat działalności górniczej. W wielu przypadkach utrudnia to 
podjęcie trafnego wyboru kierunku docelowego zagospodarowania terenów pogórniczych oraz 
metod rekultywacji. Na jakość współpracy miasta i organów nadzoru górniczego z przedsiębiorcami 
górniczymi negatywnie wpływa także brak niezależnej, ogólnopolskiej lub regionalnej instytucji 
doradczej, która mogłaby służyć wiedzą specjalistyczną w tej tematyce i/lub arbitrażem. 

4.6.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Przy założeniu, że w Katowicach nie zostaną podjęte nowe rodzaje działań ograniczających 
oddziaływanie eksploatacji górniczej na środowisko, problemy będą kształtowały się następująco:  

w perspektywie 2020: 

 wszystkie problemy wymienione w poprzednim podrozdziale będą pozostawały aktualne  

w perspektywie długoterminowej: 

 na obszarach, na których zakończona zostanie eksploatacja, ujawnią się w większym stopniu 
problemy dotyczące metod rekultywacji i docelowego zagospodarowania terenów pogórniczych, 
zmieniać się będzie także charakter presji na środowisko. Pojawi się szansa na przywrócenie 
przynajmniej niektórym terenom leśnym i nieleśnym istotnych wartości mierzonych wartością 
usług ekosystemowych. Szansa ta może jednak pozostawać w opozycji do dążenia branży 
górniczej do wykorzystywania odpadów z eksploatacji do niwelacji powierzchni terenu. 
Problemem trudnym do rozwiązania pozostanie zasolenie niektórych cieków. 

 na obszarach, gdzie eksploatacja będzie kontynuowana, będą utrzymywały się oddziaływania 
opisane w poprzednim podrozdziale.  
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4.6.7 Wyniki oceny SWOT 

Tabela 21. Analiza SWOT: Zasoby geologiczne 

Zasoby geologiczne 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Zapewnienie dostaw surowca energetycznego 

 Zapewnienie miejsc pracy 

 Udział we wzroście gospodarczym w związku 
z działalnością sektora wydobywczego 

 Długofalowe presje na środowisko wodne, 
powietrze atmosferyczne, powierzchnię terenu  

 Osiadania terenu i zmiany hydromorfologii cieków 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Wykorzystanie terenów po eksploatacji 
górniczej do nowych celów 

 Wytworzenie nowych siedlisk przyrodniczych 
jako niezamierzony lub zamierzony efekt 
uboczny zmian w ukształtowaniu powierzchni 
terenu 

 Nowe kierunki rekultywacji (rekreacja, 
wykorzystanie starych hałd, rekultywacja w 
kierunku wodnym) 

 Skutki prowadzonej eksploatacji na powierzchni – 
gwałtowne osiadania lub zapadliska wskutek 
reaktywacji starych zrobów oraz uruchamiania 
nowych pól wydobywczych– trudne do 
przewidzenia 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.6.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 22. DPSIR dla obszaru interwencji: Zasoby geologiczne 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących presję 

 Podziemna eksploatacja górnicza różnymi systemami (na zawał 
bez podsadzki lub z zastosowaniem podsadzki hydraulicznej) 

 Niwelacje i nadsypywanie powierzchni terenu z wykorzystaniem 
skały płonnej 

 Składowanie odpadów powęglowych (stare zwały) 

 Odwadnianie górotworu i odprowadzanie zasolonych wód do 
cieków powierzchniowych bez większych możliwości 
zagospodarowania 

P 
Opis presji kształtujących 
stan 

 Odprowadzanie wód zasolonych do potoków i zmiany jakości 
cieków (Rawa, Bolina, Mleczna) 

 Uwalnianie zanieczyszczeń ze starych hałd do gruntów i wód 
(odcieki i emisje gazowe) 

 Deformacje nieciągłe terenu i wstrząsy (powstawanie zapadlisk 
i uskoków) 

 Deformacje ciągłe powierzchni terenu (niecki osiadań) 

S 
Obecny stan w świetle 
danych (wskaźników) 

 Wody niektórych cieków nadmiernie zasolone w wyniku 
odprowadzania wód kopalnianych i/lub odcieków ze starych hałd 

 Prawdopodobnie lokalnie zanieczyszczone wody gruntowe 
(szczątkowy monitoring stanu wód podziemnych) 

 Trwale zawodnione grunty w zasięgu niektórych osiadań 

 Niektóre wyrobiskowe i zapadliskowe zbiorniki wodne 
wykorzystywane rekreacyjnie (np. Dolina Trzech Stawów, 
Szwajcaria Szopienicka) i/lub stanowiące ekosystemy cenne 
w skali miasta i regionu, jak również cenne obiekty rekreacyjne 
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 Występowanie terenów zabudowy szczególnie narażonej na 
skutki drgań w górotworze  

 Ucieczka wód powierzchniowych i opadowych w głąb górotworu 
na niektórych terenach dawnej eksploatacji 

 Trwale zmienione warunki odpływu powierzchniowego 
i podniesiony poziom wód gruntowych w nieckach osiadań, 
zmiany charakteru cieków z zasilających na drenujące i odwrotnie 

 Zmiany reżimu przepływu wód powierzchniowych i zwiększenie 
przepływu antropogenicznego w ciekach 

 Zdarzające się zjawiska samozapłonu starych hałd  

I 
Opis oddziaływania na ludzi, 
gospodarkę, przyrodę 

 Straty w drzewostanach spowodowane przedwczesnym wyrębem 
na terenach podlegających osiadaniu 

 Degradacja gleb, jako efekt zawodnienia w zasięgu osiadań 

 Straty w infrastrukturze technicznej, w tym wodno-kanalizacyjnej 
wywoływane drganiami i deformacjami 

 Obniżenie wartości nieruchomości w zasięgu oddziaływań 
górniczych  

 Trwale zdegradowane ekosystemy rzeczne - jako efekt 
odpowiedzi nakierowanej na sprawne odprowadzanie wód 
powierzchniowych 

 Nowe siedliska przyrodnicze, w tym zwłaszcza zmiana warunków 
siedliskowych w lasach z siedlisk borowych na lasowe (zjawisko 
w wielu wypadkach korzystne), oraz pojawianie się zbiorników 
wodnych i mokradeł, jako uboczny efekt zmiany warunków 
wodno-gruntowych w strefie osiadań 

 Lokalne negatywne oddziaływania na bioróżnorodność (przykłady 
rezerwat Ochojec, użytek ekologiczny Płone Bagno) 

 Zwiększone zagrożenie podtopieniem /powodzią miejską na 
obszarach występujących obniżeń 

 Powszechne poczucie zagrożenia szkodami górniczymi 
i wystąpienia zdarzenia o charakterze poważnej awarii 

 Uszczuplanie areału terenów o naturalnej okrywie glebowej 
i naturalnym gruncie (poprzez wykorzystywanie skały płonnej do 
niwelacji i nadsypywania) 

 Względne zmniejszenie amplitud przepływów w ciekach - 
pozytywny aspekt zrzutu wód kopalnianych 

 Incydentalne zanieczyszczanie powietrza i emisje CO2 w wyniku 
samozapłonu starych zwałów 

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania i ich skutki 

 Zabezpieczanie infrastruktury technicznej i obiektów na wpływy 
górnicze na poziomie planistycznym, decyzyjnym i wykonawczym 
– istotna współpraca na poziomie przedsiębiorca–miasto–organ 
nadzoru górniczego 

 Techniczne regulacje cieków służące umożliwieniu odpływu 
nadmiaru wody  

 Zagospodarowywanie terenów pogórniczych w kierunku 
usługowym, rekreacyjnym, leśnym lub zagospodarowanie 
kulturowe  

 Dopuszczanie do spontanicznego kształtowania się nowych 
siedlisk przyrodniczych na terenach zalewisk i podtopień w lasach, 
wraz z ich odpowiednią ochroną 

 Systemy odsalania / oczyszczania wód kopalnianych  
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Źródło: opracowanie GIG 

 
Działania rekomendowane: 

 Kontynuacja dotychczasowych działań, w szczególności w zakresie zacieśniania współpracy 
podmiotów górniczych i samorządu dla dokonywania bieżących ustaleń i rozwiązywania spraw 
spornych, jak i monitorowania wpływu górnictwa na środowiska oraz realizacji działań 
zabezpieczających. 

 Wdrażanie przedsięwzięć uprzedzających nakierowanych na zagospodarowywanie powstających 
i przewidywanych zalewisk/podtopień jako błękitno-zielonej infrastruktury miasta. 

 Prowadzenie monitoringu przyrodniczego terenów leśnych i innych użytków zielonych będących 
pod wpływem trwającej eksploatacji górniczej. 

 Dostosowanie zbiorników zalewiskowych/wyrobiskowych do wykorzystania jako rezerwy 
retencyjnej dla nadmiaru wód deszczowych i rezerwy zasobów na czas suszy (adaptacja do zmian 
klimatu). 

 Dążenie do udoskonalenia systemu zarządzania zrzutami wód kopalnianych w kierunku 
zmniejszenia negatywnych oddziaływań na rzeki i potoki. 
 

4.7 Gleby 

4.7.1 Stan obszaru interwencji 

 Przeważającym typami gleb w mieście są gleby brunatne na glinach zwałowych i zwietrzelinie 
karbońskiej a w dolinach rzecznych gleby bielicowe i pseudobielicowe na podłożu piasków 
rzecznych i utworów wodnolodowcowych. Miejscami, zwłaszcza w dolinie rzeki Mlecznej 
występują gleby torfowe i mułowo-torfowe. Znaczny jest udział gleb inicjalnych, nie nadających 
się do produkcji rolniczej68. 

 Gleby na terenie miasta podlegają silnej antropopresji na skutek osadnictwa, działalności 
górniczej, składowania odpadów czy też zniszczenia mechanicznego69. 

 Użytki rolne występują w południowo-zachodniej części miasta, gdzie obecnie zachodzi 
intensywna zabudowa mieszkaniowa. 

 Monitoring Chemizmu Gleb Ornych Polski GDOŚ nie obejmuje obszaru miasta - najbliższe punkty 
pomiarowe zlokalizowane są w miejscowości Mokre w Mikołowie (punkt 333) i Piekarach Śląskich 
(punkt 335). 

 Stan jakościowy gleb na terenie miasta nie jest dokładnie rozpoznany (ostatnia mapa glebowo-
rolnicza obejmująca Katowice została opracowana w latach 60-ych ubiegłego stulecia). Zgodnie 
z danymi archiwalnymi i okazjonalnie prowadzonymi badaniami70 w północnej części miasta, 
w szczególności w dzielnicach Szopienice-Burowiec i Giszowiec, występują gleby zanieczyszczone 
metalami ciężkimi (m.in. kadm, ołów) natomiast w południowej występują gleby czyste. 
Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi wiąże się przede wszystkim z historycznym hutnictwem 
cynku na obszarze Katowic i miast ościennych. 

 Widoczne są przejawy degradacji gruntów rolnych na południu Katowic, spowodowane ich 
trwałym odłogowaniem. 

 Brak jest rozpoznania udziału gleb naturalnych, gruntów antropogenicznych i powierzchni 
uszczelnionych, zarówno w skali miasta jak w skali lokalnych zlewni. 

                                                           
68

Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego 
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu 
działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice, Werona Sp. z o.o., Tychy 2014. 
69

Uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice…, op.cit. 
70

Pasieczna A. (red.), Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1:25 000 Arkusz Katowice M-34-63-A-c, 
2010. 
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4.7.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cele operacyjne dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na 
lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021dotyczące gleb, to: 

 GL1. Monitoring obszarów z niezadowalającym stanem gleby lub ziemi, 

 GL2. Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych oraz zapobieganie 
dalszej degradacji gleby i utrzymanie jej funkcji, 

 GL3. Inwentaryzacja i rekultywacja gleb zanieczyszczonych i zdegradowanych, 

 GL4. Ochrona gleb przed erozją wodną i wietrzną, 

 GL5. Przeciwdziałanie degradacji gleb przez czynniki antropogeniczne, 

 GL6. Wykluczenie zabudowy, szczególnie wielkokubaturowej oraz budowy dróg związanych 
z podcinaniem stoków na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, 

 GL7. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych. 
Konkretne działania dotyczące ochrony gleb realizowane były jedynie dla celu GL7, w ramach 
rewitalizacji terenów poprzemysłowych). 
Stopień rozpoznania problemu ochrony gleb oraz jego ranga w polityce miasta pozostają marginalne 
i praktycznie niezmienione od czasu przyjęcia dotychczasowego POŚ. 

4.7.3 Trendy zmian 

 Utrzymująca się i zapisana w dokumentach planistycznych presja na tereny rolnicze i porolne jako 
rezerwa pod budownictwo. 

 Preferowanie wykorzystania pod inwestycje terenów zielonych. 

4.7.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 23. Stan i trendy obszaru interwencji: Gleby w ujęciu horyzontalnym 

Adaptacja do zmiany klimatu 

 Gleby odgrywają kluczową rolę w procesach adaptacyjnych do zmian 
klimatu. Zrównoważone gospodarowanie miejskimi zasobami gleby 
umożliwia łagodzenie negatywnych konsekwencji związanych ze 
zmianą klimatu tj.

71
: 

 bardziej losowy i nierównomierny rozkład opadów  

 obniżenie poziomu wód gruntowych 

Zagrożenia nadzwyczajne 
zagrożenia  

 Zasób gleb warunkuje możliwości rozwoju zielonej infrastruktury, 
regulacji prędkości spływu powierzchniowego. Prawidłowe 
zarządzanie zasobem gleb w mieście jest istotną zatem kwestią 
ochrony przed zdarzeniami o cechach nadzwyczajnych, 
w szczególności ma duże znaczenie dla: 

 ochrony przed podtopieniami (powodzie miejskie), 

 ograniczanie efektu wyspy ciepła, 

 ochrony przed skutkami suszy 

Edukacja środowiskowa 
 Wymagane działania adresowane do ogółu społeczności miasta, jak 

do władających nieruchomościami i decydentów 

Monitoring środowiska 

 Państwowy monitoring środowiska gleb nie obejmuje obszaru miasta 

 Dla zapewnienia prawidłowego zarządzania glebami niezbędne jest 
dokonanie kompleksowego jego rozpoznania oraz zbudowanie 
systemu monitoringu jakości gleb na platformie cyfrowej z innymi 
składowymi monitoringu miasta i jego środowiska 

Źródło: opracowanie GIG 

4.7.5 Identyfikacja problemów 

 Zmiany stosunków wodnych związane z prowadzoną działalnością górniczą. 

                                                           
71

wg: Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych…, op. cit. 
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 Brak dostępu do kompleksowej wiedzy i informacji o glebach w mieście dla efektywnego ich 
zarządzania. 

 Intensywna zabudowa mieszkaniowa w południowej części miasta na gruntach rolnych. 

 Zakłócenie lub uniemożliwienie prawidłowego wchłaniania wody do gleby (uszczelnienie gleb), 
oraz ich lokalne zanieczyszczenie i degradacja mechaniczna. 

 Powszechne nieprzestrzeganie i nieznajomość zasad gospodarowania/ochrony gleb w mieście. 

4.7.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Kształtowanie się problemów przy założeniu, że w mieście nie będą podejmowane działania 
ochronne:  

w perspektywie 2020 i długoterminowej: 

 utrzymanie obecnego stopnia degradacji gleb naturalnych, z uwagi na rozwój zabudowy72, 

 zmiana składu gatunkowego i wkraczanie gatunków drzewiastych na terenach rolniczych 
odłogowanych, 

 ekspansja roślinności inwazyjnej, szczególnie predestynowanej do zasiedlania gruntów 
zdegradowanych i antropogenicznych. 

4.7.7 Analiza SWOT 

Tabela 24. Analiza SWOT: Gleby 

Gleby 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Działania związane z rekultywacją 
i rewitalizacją terenów zdegradowanych 

 Brak kompleksowej wiedzy w zakresie jakości gleb 

 Lokalne znaczne zanieczyszczenie gleb, zwłaszcza 
w północnej części miasta 

 Intensywna zabudowa terenów rolniczych 
w południowej części Katowic  

 Postępująca degradacja gleb w mieście z uwagi na 
erozję (odłogowania gruntów rolniczych), usuwanie 
gleb, uszczelnienie, zanieczyszczenie, ściśnięcie 
(kompakcja), trwałe zawodnienie 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Strategiczne podejście do zarządzania 
zasobami gleb w mieście obejmujące poziom 
planistyczny, poziom gospodarowania 
przestrzenią, poziom pojedynczej inwestycji 

 Zmiana stylu życia mieszkańców i stopniowe 
odchodzenie od tradycji rolniczej na terenie miasta 

 Ekspansja roślinności inwazyjnej, szczególnie 
predestynowanej do zasiedlania gruntów 
nieużytkowanych i antropogenicznych 

Źródło: opracowanie GIG 

                                                           
72

Opracowanie ekofizjograficzne…, op. cit. 
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4.7.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 25. DPSIR dla obszaru interwencji: Gleby 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących presję 

 Istniejące znaczące ilościowo areały rolne, zwłaszcza na południu 
miasta  

 Dwustuletnia historia degradacji gleb Katowic, związana 
z urbanizacją, uprzemysłowieniem, górnictwem i rozwojem sieci 
transportowych, zwłaszcza w północnej części miasta  

 Brak bazy informacyjnej (brak informacji o glebach i ich 
przekształceniach) 

 Powszechne nieprzestrzeganie i nieznajomość zasad 
gospodarowania/ochrony gleb w mieście 

P 
Opis presji kształtujących 
stan 

 Utrzymująca się i zapisana w dokumentach planistycznych presja 
na tereny rolnicze i porolne jako rezerwa pod budownictwo 

 Powszechne i nielimitowane wprowadzanie powierzchni 
uszczelnionych, głównie w strefach nowej zabudowy 

 Powszechne wykorzystywanie gruntów z wykopów, materiałów 
inertnych (w tym gruzu) i innych substancji do 
niwelacji/kształtowania powierzchni terenu, często kosztem 
naturalnej okrywy glebowej  

 Górnicze osiadanie terenu zmieniające warunki wodno-gruntowe, 
zwłaszcza na terenach zielonych 

 Naruszanie powierzchni i kompakcja gleb w strefie 
zurbanizowanej i w związku z pracami budowlanymi 

S 
Obecny stan w świetle 
danych (wskaźników) 

 Słabo rozpoznana jakość gleb (ostatnia mapa glebowo-rolnicza 
obejmująca Katowice została opracowana w latach 60-ych 
ubiegłego stulecia) oraz skala i zasięg degradacji 

 W świetle danych historycznych i okazjonalnych badań: 
zanieczyszczone gleby północnych Katowic (głównie Szopienice-
Burowiec, Giszowiec), natomiast dzielnice południowe - gleby 
czyste, nadające się do upraw żywnościowych 

 Nierozpoznany i niemonitorowany udział gleb naturalnych, 
gruntów antropogenicznych i powierzchni uszczelnionych w skali 
miasta ani w skali lokalnych zlewni  

 Widoczne przejawy degradacji gruntów rolnych na południu 
Katowic, spowodowane ich trwałym odłogowaniem 

I 
Opis oddziaływania na ludzi, 
gospodarkę, przyrodę 

 Kurczenie się zasięgu naturalnej okrywy glebowej jako efekt 
uszczelniania powierzchni i/lub wprowadzania gruntów 
antropogenicznych  

 Przejawy degradacji gleb, w tym kompakcji, zakwaszenia, 
zawodnienia lub przesuszenia powszechne w strefie 
zurbanizowanej oraz w zasięgu oddziaływania górniczego 
(zjawiska obserwowane nie objęte monitorowaniem 
i inwentaryzacją) 

 Łatwo dostrzegalna (choć nie poddana oszacowaniu) utrata 
potencjału usług ekosystemowych zapewnianych przez gleby, tj. 
zaopatrujących (np. uprawy) i regulacyjnych (np. retencja wody) 

 Utrata możliwości ponownego rolniczego użytkowania gruntów 
ulegających degradacji  

 Ułatwienie ekspansji roślinności inwazyjnej, szczególnie 
predestynowanej do zasiedlania gruntów zdegradowanych 
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i antropogenicznych  

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania i ich skutki 

 Rekultywacja terenów poprzemysłowych 

Źródło: opracowanie GIG 

 

Rekomendowane działania: 

 Zbilansowanie zasobów glebowych miasta i wprowadzenie do systemu informacji przestrzennej, 
w tym Wykazu historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi. 

 Wprowadzenie spójnej polityki przestrzennej, poprzez plany miejscowe gwarantujące: 

 minimalizację przyrostu powierzchni uszczelnionych, 

 ochronę naturalnych gleb przed zastąpieniem jej gruntami antropogenicznymi, 

 wykorzystywanie istniejącej zieleni, w tym pozostałości półnaturalnych zbiorowisk roślinnych 
w przestrzeni rolnej, jako element docelowej zielonej infrastruktury, 

 utrzymanie funkcji rolniczej w południowej części miasta, 

 wzbogacanie zasobów gleb, w tym w strefie zurbanizowanej. 

 Wprowadzenie zapisów do dokumentów planistycznych i egzekwowanie zasad, w myśl których: 

 wprowadzanie docelowej zielonej infrastruktury ma nastąpić nie później niż wraz z oddaniem 
inwestycji, 

 wśród możliwych form tymczasowego zagospodarowania terenu preferowane są takie, które 
wspomagają procesy glebotwórcze. 

 Systemowe wykorzystywanie wysokiej jakości kompostu z nowej kompostowni miejskiej do 
rekultywacji gleb. 

 Tworzenie zielonej infrastruktury w obszarze śródmiejskim, w tym „wysp” w strefach „pustyni 
przyrodniczej”, z wykorzystaniem miejscowego gruntu jako bazy dla procesów glebotwórczych. 

 Edukacja społeczności miasta, w tym władających nieruchomościami gruntowymi, na temat 
znaczenia i zasad gospodarowania glebami w mieście. 

 Kontynuacja działań z zakresu rewitalizacji i rekultywacji terenów poprzemysłowych. 
 

4.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

4.8.1 Stan obszaru interwencji 

 System gospodarki odpadami w mieście Katowice funkcjonuje w oparciu o aktualnie obowiązujące 
dokumenty szczebla regionalnego i krajowego. 

 Obowiązującym w zakresie gospodarki odpadami w Katowicach dokumentem jest uchwalony 
w dniu 24 sierpnia 2012 roku Plan gospodarki odpadami dla województwa Śląskiego 2014 
(aktualnie aktualizowany). Plan ten uwzględnia regulacje wprowadzone przepisami ustawy 
o odpadach73 oraz z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach74. W Planie 
przedstawiono analizę stanu aktualnego dla poszczególnych grup odpadów wraz z opisem 
systemu gospodarowania odpadami, prognozę zmian, cele i wyznaczone kierunki działań oraz 
harmonogram realizacji tych działań wraz z ich finansowaniem. 

 Lokalnym aktem prawnym regulującym postępowanie z odpadami komunalnymi na terenie 
miasta jest Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice75 oraz uchwały 
szczegółowe jak m.in. uchwała w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

                                                           
73

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zmian.). 
74

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2016 
poz. 250). 
75

Uchwała nr XXIV/495/16Rady Miasta Katowice z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie miasta Katowice. 
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odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów76. 

 Główne działania gminy koncentrują się na zapewnieniu odpowiedniego sposobu postępowania 
z odpadami komunalnymi77, w tym na ograniczaniu ich ilości ich prawidłowej zbiórce „u źródła”.  

 Miasto objęło komunalnym systemem gospodarki odpadami nieruchomości zamieszkałe. 
Komunalnym systemem gospodarki odpadami nie objęto nieruchomości niezamieszkałych, 
prowadzących działalność gospodarczą, usługową oraz samorządowych jednostek organizacyjnych 
np.: szkół. 

 Część zadań własnych gminy związanych z gospodarką odpadami planuje się zrealizować 
z wykorzystaniem procedury in house.  

 Zgodnie z danymi Urzędu Miasta78 wynika, że na terenie miasta wytworzono w 2014 r. ponad 
136,9 tys. Mg odpadów komunalnych, a w roku 2015 ponad 136,5 tys. Mg, nastąpił więc spadek 
o 0,3%. Zmiana może być przypisana postępom w selektywnej zbiórce oraz w porządkowaniu 
systemu kodowania ilości powstających odpadów. Ilość odpadów komunalnych 
niesegregowanych zebranych w mieście wzrosła o 1,26 %, ale silny trend wzrostowy występuje 
w przypadku odpadów zbieranych selektywnie. 

 W 2015 roku zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu gminy nie zostały przekazane do 
składowania. Odebrane zmieszane odpady komunalne zostały poddane procesowi odzysku R12 
Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji 
R1-R11 (przygotowanie do innych procesów przetwarzania). 

 Odpady odbierane selektywnie poddane są procesom odzysku R3, R13, R14 i R15 oraz 
unieszkodliwienia. 2,48 Mg odpadów zielonych zostało nieprzetworzonych i przekazano je do 
składowania.  

 Odpady ulegające biodegradacji poddawane są procesom: kompostowania, recyklingu 
materiałowego, mechaniczno-biologicznemu przetwarzaniu, zbieraniu, magazynowaniu.  

 Odpady zielone poddane zostały innym procesom przetwarzania zgodnym z uregulowaniami 
prawnymi w tym zakresie, z czego 2,48 Mg odpadów zielonych przekazano do składowania. 
Odpady ulegające biodegradacji zostały poddane procesom takim jak: kompostowanie, recykling 
materiałowy, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie, zbieranie/magazynowanie.  

 Za gospodarowanie odpadami przemysłowymi odpowiadają ich wytwórcy. Sposób postępowania 
z tą grupą odpadów został określony w wydanych pozwoleniach. 

 Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta 
sporządzane są zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej UM Katowice. 

 Odpady przemysłowe powstające w sektorze gospodarczym, stanowią znaczący strumień 
odpadów wytwarzanych w województwie śląskim, co wynika z wysokiego stopnia 
uprzemysłowienia tego regionu. Odpady te wytwarzane są w skali masowej w dużych zakładach 
(kopalnie, huty, elektrownie, koksownie, zakłady branży metalowej), lecz duża ich ilość w ogólnym 
bilansie ilości odpadów przemysłowych powstaje również w sektorze średnich i małych 
przedsiębiorstw. Za gospodarowanie tą grupą odpadów odpowiadają ich wytwórcy. Sposób 
postępowania z tą grupą odpadów został określony w wydanych pozwoleniach. 

                                                           
76

Uchwała nr XXIV/496/16Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów. 
77

Odpady komunalne rozumiane są jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem 
pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 
innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21 
z późn. zmian.). 
78

Sprawozdania: Analiza stanu gospodarki odpadami za 2015 rok dla Miasta Katowice oraz Analiza stanu 
gospodarki odpadami za 2014 rok dla Miasta Katowice. 
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 Odpady niebezpieczne to grupa odpadów, za których gospodarowanie odpowiedzialne są firmy 
odbierające je z terenu miasta. Sposób postępowania z tą grupą odpadów został określony 
w wydanych pozwoleniach. 

 W Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 określono cztery regiony 
gospodarki odpadami. Miasto Katowice należy do regionu II wraz z gminami: Kalety, Miasteczko 
Śląskie, Radzionków, Tarnowskie Góry, Krupski Młyn, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg, 
Zbrosławice, Bytom, Piekary Śląskie, Pyskowice, Rudziniec, Toszek, Wielowieś, Gliwice, Zabrze, 
Chorzów, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Dąbrowa Górnicza, 
Sosnowiec, Sławków, Będzin, Czeladź, Wojkowice, Bobrowniki, Mierzęcice, Psary, Siewierz, Łazy, 
skupiając tym samym większe miasta aglomeracji. Istniejące na terenie Miasta Katowice instalacje 
przetwarzania odpadów komunalnych będące składową systemu gospodarki odpadami w regionie 
II prowadzona jest przez MPGK Sp. z o.o., które jest spółką gminną. Instalacja służy do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych (MBP).  

 W Regionie II gospodarki odpadami status instalacji regionalnej do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP) posiadają także następujące instalacje: 
ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. (Dąbrowa Górnicza), Miejski 
Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. (Sosnowiec), PTS ALBA (Chorzów). Poza tym istnieje 
15 sortowni, 16 kompostowni, 6 instalacji do produkcji paliw alternatywnych oraz 11 składowisk 
odpadów innych niż niebezpieczne z czego 2 posiadają status regionalnych (Katowice, Sosnowiec). 

 MPGK Sp. z o.o. posiada również sortownię odpadów komunalnych zmieszanych i surowcowych 
oraz kompostownię odpadów biodegradowalnych (patrz Tabela 26). 

Tabela 26. Instalacje i urządzenia MPGK Sp. z o.o. 

Rodzaj instalacji/ 
urządzenia 

Adres instalacji 
Rodzaj 

odpadu/kod 
Zdolności przerobowe 

roczne[Mg/rok] 

MBP 
Część mechaniczna 

ul. Milowicka 7a 
40-833 Katowice 

200301 72 000 

MBP 
Część biologiczna 

191212 30 951 

Sortownia odpadów 
komunalnych 
selektywnie zebranych 

150101, 150102, 
150106, 150107, 
200101, 200102 

1 675 
(na 1 zmianę) 

Źródło: opracowanie GIG na podstawie danych UM Katowice 

4.8.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cele i zadania dla gospodarki odpadami w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na 
lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021, zostały ustalone w oparciu o Krajowy plan gospodarki 
odpadami 2014 oraz Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014.  
Wytyczone cele i zadania mają w znaczącej części charakter ciągłych i/lub cyklicznych działań, które 
nie kończą się po osiągnięciu założonego etapu. Zasadniczym ograniczeniem dla realizacji zadań są 
przede wszystkim niewystarczające zasobów (zwłaszcza finansowe) oraz trudności we współpracy 
z głównymi interesariuszami tj. mieszkańcami i przedsiębiorcami oraz operatorami systemu 
gospodarki odpadami, a także trudności w porozumieniu z gminami ościennymi co do integracji 
i ukierunkowania działań. Zadania, dla których przyjęto ściśle określone ramy czasowe, zostały 
zakończone lub są aktualnie w fazie realizacji. Cele i zadania ujęte w dotychczasowym Programie nie 
tracą na aktualności, a o konieczności ich dalszej realizacji decyduje polityka Miasta Katowice. 

4.8.3 Dotychczasowe trendy zmian 

 Niska efektywność selektywnej zbiórki odpadów w nieruchomościach wielolokalowych. 

 Zwiększenie nakładów inwestycyjnych na modernizację i budowę instalacji do gospodarowania 
odpadami. 
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 „Uszczelnienie” dotychczas funkcjonującego systemu gospodarki odpadami poprzez rozwijanie 
systemu kontroli i prewencji. 

 Budowa świadomości mieszkańców dla ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 
i racjonalnej ich zbiórki. 

 Rozwój zakresu świadczonych usług o udogodnienia w zakresie odbioru specyficznych grup 
odpadów. 

4.8.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 27. Stan i trendy obszaru interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
w ujęciu horyzontalnym 

Adaptacja do zmiany klimatu  Gospodarka odpadami ma charakter neutralny 

Zagrożenia nadzwyczajne 

 Gospodarka odpadami jest ważną składową problemu występowania 
zagrożeń nadzwyczajnych w kontekście narastającej ilości odpadów 
niebezpiecznych, które mogą negatywnie wpływać na środowisko 
przez zanieczyszczenie gleb, wód oraz powietrza 

Edukacja środowiskowa 
 Intensywne działania edukacyjne kierowane są do mieszkańców 

i przedsiębiorców 

Monitoring środowiska 
 Niezbędne jest rozwinięcie systemu monitorowania strumienia 

odpadów komunalnych i sposobów zagospodarowania 
poszczególnymi grupami odpadów 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.8.5 Identyfikacja problemów 

 Prowadzone działania edukacyjne koncentrują się głównie na edukacji młodego pokolenia 
mieszkańców miasta. Relatywnie niski poziom świadomości ekologicznej osób dorosłych skutkuje 
w skrajnych przypadkach, zaniechaniem działań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, 
tworzeniem „dzikich” wysypisk na terenie miasta, spalaniem odpadów w indywidualnych kotłach, 
itp. 

 Obecny systemem gospodarki odpadami komunalnymi dotyczy gospodarstw domowych i nie 
obejmuje podmiotów gospodarczych, w tym usługowych. 

 Sankcje z tytułu unikania obowiązków w zakresie gospodarki odpadami są relatywnie niskie. 

 Udział odzysku materiałów szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury jest na 
wymaganym standardami UE poziomie. Konieczne jednak jest ciągłe zwiększanie poziomu odzysku 
tych materiału oraz jego monitorowanie. 

 

4.8.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Kształtowanie się problemów przy założeniu, że nie będą podejmowane działania dla udoskonalenia 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Katowicach: 

w perspektywie 2020 i długoterminowej: 

 sukcesywne zwiększanie udziału odpadów niebezpiecznych w ogólnej ilości odpadów 
komunalnych, 

 nieosiągnięcie poziomu odzysku dla wybranych grup odpadów wynikające nienadążania za coraz 
ostrzejszymi standardami, 

 regularnie powracające zagrożenie środowiskowe związane z „dzikimi” wysypiskami. 
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4.8.7 Analiza SWOT 

Tabela 28 Analiza SWOT: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Odpady i zapobieganie powstawaniu odpadów 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Rozwój zakresu świadczonych usług 
o udogodnienia w zakresie odbioru 
specyficznych grup odpadów 

 Wzrost wykrywalności naruszeń prawa 
dotyczącego odpadów 

 Niepełne rozwiązania systemowe w zakresie 
gospodarki odpadami 

 Niewystarczająca ilość infrastruktury technicznej 
niezbędnej do osiągnięcia zakładanych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Rosnąca świadomość ekologiczna wśród 
młodego pokolenia mieszkańców 

 Regulacje prawne umożliwiające wdrażanie 
zamówień typu in house  

 Wdrażanie w przedsiębiorstwach systemów 
zarządzania środowiskiem 

 Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania 
na realizację działań z zakresu gospodarki 
odpadami, szczególnie w odniesieniu do 
jednostek samorządowych oraz sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw 

 Brak ściślejszej współpracy pomiędzy gminami 
aglomeracji w zakresie gospodarki odpadami 
(dysfunkcja systemu regionalnego) 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.8.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 29. DPSIR dla obszaru interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących presję 

 Brak działań systemowych z poziomu regionu w zakresie 
gospodarki odpadami  

 Duży udział zabudowy wielorodzinnej, wymagającej specyficznych 
rozwiązań dla zbiórki selektywnej  

 W komunalnym systemie selektywnej gospodarki odpadami ujęte 
zostały jedynie budynki mieszkalne, pozostały strumień odpadów 
komunalnych obsługiwany jest w systemie opłat „od pojemnika” 
(brak selektywnej zbiórki odpadów) 

 Pomimo podjętych działań edukacyjnych niewystarczająca 
znajomość zasad funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 
w Katowicach 

P 
Opis presji kształtujących 
stan 

 Powstawanie „dzikich” wysypisk, wśród których dominują odpady 
komunalne pochodzące z małych firm  

 Liczne przypadki nielegalnego składowania odpadów, w tym 
niebezpiecznych, na terenach poprzemysłowych i innych czasowo 
wyłączonych z użytkowania 

 Niezabezpieczone, zdeponowane w gruntach stare odpady - 
ryzyko emisji zanieczyszczeń do wód, gruntów, powietrza 

S 
Obecny stan w świetle 
danych (wskaźników) 

 Osiąganie minimalnych wymaganych poziomów odzysku 
surowców ze strumienia odpadów komunalnych 

 Niezadowalająca ilość zbieranych selektywnie odpadów, 
zwłaszcza z terenów zabudowy wielorodzinnej 
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 Pozasystemowy obieg części strumienia odpadów komunalnych 
pochodzących m.in. z sektora gospodarki 

 W miarę uporządkowana i przejrzysta gospodarka odpadami 
przemysłowymi, a także odpadami opakowaniowymi w sferze 
handlu 

 Ponad 90 % odpadów komunalnych przekazywanych jest do 
instalacji przetwarzania 

I 
Opis oddziaływania na ludzi, 
gospodarkę, przyrodę 

 Zanieczyszczanie gleb i wody przez „dziko” składowane odpady 
(stwierdzane incydentalnie, lecz nie oszacowane co do skali) 

 Zagrożenia ze strony nielegalnie składowanych odpadów 
niebezpiecznych (stwierdzane incydentalnie) 

 Zagrożenia ze strony historycznych zanieczyszczeń 
zdeponowanych w gruncie (stwierdzane incydentalnie, lecz nie 
rozpoznane) 

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania i ich skutki 

 Budowa sortowni odpadów komunalnych 

 Budowa nowej kompostowni odpadów 

 Dostosowanie szczegółowych rozwiązań w zbiórce odpadów do 
nowych regulacji prawnych  

Źródło: opracowanie GIG 

 

Rekomendowane działania: 

 Udział w budowie regionalnego systemu gospodarki odpadami, opartego na instalacji 
zapewniającej wyeliminowanie lub radykalne ograniczenie składowania. 

 Udoskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, już obecnie istniejącego, poprzez:  

 objęcie także nieruchomości niezamieszkałych systemem gospodarki odpadami komunalnymi, 
zwłaszcza zbiórką selektywną, 

 zbudowanie systemu gospodarowania odpadami biodegradowalnymi w oparciu o nową 
kompostownię i objęcie wszystkich nieruchomości selektywną zbiórką odpadów 
biodegradowalnych, 

 dostosowanie systemu zbiórki odpadów do realiów zabudowy wielorodzinnej. 

 Działania edukacyjne adresowane do użytkowników różnych rodzajów nieruchomości, obejmujące 
informowanie nie tylko o zasadach zbiórki (w tym odpadów niebezpiecznych) ale także o systemie 
gospodarowania odpadami. 

 Dalsze doskonalenie systemu informowania o stanie i rozwoju systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. 
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4.9 Zasoby przyrodnicze 

4.9.1 Stan obszaru interwencji 

 Tereny biologicznie czynne obejmujące m.in. lasy, użytki rolne i tereny zieleni urządzonej zajmują 
łącznie ponad 67 % powierzchni miasta. 

 W granicach administracyjnych Katowic znajduje się 232 ha obszarów prawnie chronionych 
w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody79 (patrz Rysunek 44) do których należą: 

 rezerwaty przyrody: Rezerwat „Ochojec” (pow. 26,8 ha; nr CRFOP: PL.ZIPOP.1393.RP.415) oraz 
Rezerwat „Las Murckowski” (pow. 100,7 ha; nr CRFOP: PL.ZIPOP.1393.RP.25), 

 zespół przyrodniczo - krajobrazowy: „Źródła Kłodnicy” (pow. 100,4 ha; 
nr CRFOP: PL.ZIPOP.1393.ZPK.137), 

 użytek ekologiczny: „Płone Bagno” (pow. 4,2 ha; nr CRFOP: PL.ZIPOP.1393.UE.2469011.14)80. 

 Na mocy Uchwały Nr XVI/220/99 Rady Miasta Katowic z dn. 29 listopada 1999 r. (zaktualizowanej 
w 2000 roku), utworzono zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą „Szopienice-Borki”. 
Uchwała ta została odwołana w trybie nadzoru przez Wojewodę Śląskiego i obecnie, zgodnie 
z danymi przedstawionymi w „Studium…”81 teren ten klasyfikowany jest jako obiekt 
o szczególnych walorach przyrodniczych, chociaż nieobjęty ochroną prawną. 

 Cennymi w skali regionu elementami struktury przyrodniczej są biocentra w postaci kompleksów 
leśnych (Las Murckowski i Las Panewnicki), kompleks stawów Szopienice-Borki stanowiący jedyny, 
duży zespół akwenów wodnych zlokalizowany w centralnej, silnie zurbanizowanej części 
Aglomeracji Górnośląskiej oraz pasma dolin: Brynicy, Kokocińca, Kłodnicy, Ślepiotki, Rowu 
Panewnickiego, Rawy wraz z Potokiem Leśnym, Boliny oraz pozostałych dopływów rz. Mlecznej. 

 Na terenie Katowic 32 drzewa objęto ochroną prawną w formie pomników przyrody82. 

 Obszarami o wysokich walorach krajobrazowych, zlokalizowanymi w obrębie miasta są: Park 
im. Tadeusza Kościuszki, Stawy na Osiedlu Tysiąclecia, obrzeża i tereny przylegające bezpośrednio 
do kompleksów Lasów Murckowskich i Lasów Panewnickich oraz śródpolne łąki i obszary wodno-
błotne doliny Kłodnicy, Ślepiotki i Mlecznej, a także dzielnica Zarzecze i Park Zadole. 

 Na terenie Katowic nie występują obszary Natura 2000. Najbliżej zlokalizowane obszary Natura 
2000 to „Torfowisko Sosnowiec-Bory” (ok. 10 km od granic miasta), „Lipienniki” w Dąbrowie 
Górniczej (ok. 13 km od granic miasta) oraz „Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie” (ok. 14 km od 
granic miasta). 

 Na terenie Katowic zidentyfikowano 29 gatunków chronionych roślin naczyniowych, 
20 chronionych gatunków zwierząt bezkręgowych, 10 chronionych gatunków płazów, 3 gatunki 
chronione gadów, 122 gatunki chronione i 7 gatunków łownych ptaków, 9 gatunków chronionych 
i 1 gatunek łowny ssaków83 84. 

 Dane o chronionych i rzadkich gatunkach oraz siedliskach przyrodniczych występujących 
w Katowicach są rozproszone i dalece niekompletne, a przy tym często mają charakter 
historyczny. Ostatnia inwentaryzacja przyrodnicza (nie licząc terenów leśnych) miała miejsce 
w pierwszej połowie lat 90-tych ubiegłego stulecia.  

                                                           
79

Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. 2015 poz. 1651 z późn. zmian.). 
80

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody - CRFOP (http://crfop.gdos.gov.pl/CRFOP/search.jsf (dostęp: 
29.06.2016). 
81

Uchwała nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice…, op. cit.  
82

http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody (dostęp: 25.05.2016). 
83

 Gatunki roślin naczyniowych odnotowane w bazie danych Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska na 
podstawie wybranych pozycji literatury - współczesnych i historycznych (dane po roku 1945). 
84

 Wg danych uzyskanych z RDOŚ w Katowicach i CDPGŚ na wniosek o udostępnienie informacji o środowisku 
i jego ochronie 
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Rysunek 4. Obszary prawnie chronione w granicach administracyjnych Katowic 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl (dostęp: 12.05.2016) 

oznaczono obszar „Szopienice-Borki”, dla którego zniesiono status ochrony 
 

4.9.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

W dotychczas obowiązującym Programie ochrony środowiska dla Miasta Katowice na lata 2014-2017 
z perspektywą do roku 2021,w obszarze ochrony przyrody jako główny (długoterminowy) cel 
strategiczny przyjęto: ochronę, zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej, w tym ochronę dolin rzecznych. Zdefiniowane w ramach ww. Programu 
(krótkoterminowe) cele operacyjne są następujące: 

 OP1. Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją 
i zaśmiecaniem, 

 OP2. Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie 
chronionych,. 

 OP3. Podejmowanie działań zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo 
w wyniku działalności człowieka oraz monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów, 

 OP4. Promowanie i edukacja ekologiczna w zakresie istniejących form ochrony przyrody i miejsc 
cennych przyrodniczo oraz zasad ich ochrony. 
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Powyższe cele obejmują działania o charakterze ciągłym i realizowane są w ramach zadań własnych 
miasta. Z analizy realizacji zadań wynika, że cele wskazane w dotychczas obowiązującym POŚ nie 
miały w ostatnich latach znaczącej rangi w polityce rozwoju miasta i osiągane były w stopniu 
adekwatnym do realizacji minimum prawnego dotyczącego ochrony przyrody.  

4.9.3 Trendy zmian 

 Przestrzeń przyrodnicza Katowic ustawicznie ulega fragmentacji w wyniku zajmowania rozległych 
terenów otwartych pod infrastrukturę transportową i centra komercyjne. 

 Siedliska przyrodnicze związane z powierzchniami biologicznie czynnymi, w tym na terenach 
dotychczasowej gospodarki rolnej ale także w sąsiedztwie dolin rzecznych, kurczą się wraz 
z przyrostem zabudowy, zwłaszcza mieszkaniowej. 

 Utrzymująca się presja ze strony górnictwa prowadzi do przeobrażania istniejących siedlisk 
przyrodniczych, zwłaszcza na terenach leśnych, w tym poprzez zwiększanie areału terenów 
podmokłych i zbiorników wodnych. Równocześnie jednak, osiadanie terenu powodowane przez 
podziemną eksploatację węgla pod kompleksami leśnymi w niektórych przypadkach powoduje, 
w związku z zawodnieniem lub podtopieniem, czasowe lub trwałe wyłączenie fragmentów terenu 
z gospodarki leśnej. 

 Następuje poprawa zdrowotnego stanu drzewostanów leśnych a przyczynę można przypisać 
ograniczeniu przemysłowej emisji zanieczyszczeń powietrza. Zwiększeniu ulega także liczebność 
zwierzyny leśnej.  

 W wielu miejscach miasta widoczna jest ekspansja inwazyjnych gatunków roślin, jednak zjawisko 
to, podobnie jak fragmentacja przestrzeni przyrodniczej i kurczenie się areału powierzchni 
biologicznie czynnych, nie zostało poddane systematycznym obserwacjom.  

4.9.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 30. Stan i trendy obszaru interwencji: Zasoby przyrodnicze 

Adaptacja do zmiany klimatu 

 Znaczne, lecz kurczące się zasoby potencjalnej błękitno-zielonej 
infrastruktury miasta 

 Postępująca utrata ciągłości systemu przyrodniczego, m.in. w wyniku 
zabudowy korytarzy ekologicznych  

 Potęgowanie efektu miejskiej wyspy ciepła w ślad za zmniejszaniem 
udziału zieleni w strefach intensywnej zabudowy 

 Rosnące narażenie na ekspansję inwazyjnych gatunków roślin 
zajmujących „wolne nisze” 

 Gospodarka leśna na obszarze Katowic dająca szansę na zwiększenie 
odporności lasów na skutki zmiany klimatu  

Zagrożenia nadzwyczajne 

 Kurczenie się i fragmentacja przestrzeni przyrodniczej na terenie 
zlewni, np. Kłodnicy i Mlecznej, przyczynia się do zwiększenia 
zagrożeń związanych z podtopieniami zabudowanych terenów 
nadrzecznych 

 Drzewostany Katowic – zarówno leśne, jak nieleśne - nie są w pełni 
przygotowane na skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych, m.in. 
okresów suszy, fal upałów, gwałtownych opadów deszczu, 
porywistych wiatrów 

Edukacja środowiskowa 
 Działania popularyzujące ochronę przyrody adresowane są głównie 

do dzieci i młodzieży, natomiast brakuje takich działań w odniesieniu 
do dorosłych reprezentujących różne grupy zawodowe 

Monitoring przyrody 
 Zasoby przyrody (w tym rozumiane w kategoriach zielonej i błękitno-

zielonej infrastruktury) nie są zinwentaryzowane ani monitorowane  

Źródło: opracowanie GIG 
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4.9.5 Identyfikacja problemów 

 Brak kompleksowej i aktualnej inwentaryzacji zasobów przyrodniczych występujących na terenie 
Miasta Katowice. 

 Niedostateczna świadomość ekologiczna mieszkańców miasta, a także osób realizujących działania 
inwestycyjne (np. rozbudowa infrastruktury miejskiej), które mogą negatywnie oddziaływać na 
elementy przyrody miejskiej (zabudowa dolin, terenów zielonych). 

 Niekorzystne oddziaływanie infrastruktury komunikacyjnej i transportowej, a także prowadzonej 
w sąsiedztwie obszarów chronionych i przyrodniczo cennych działalności przemysłowej 
i handlowo-usługowej oraz podziemnej eksploatacji surowców na elementy struktury 
przyrodniczej. 

 Niedostateczna znajomość zasobów przyrody miasta i zasad gospodarowania tymi 
zasobami(w tym niewłaściwe nasadzenia drzew). 

 Ograniczony dostęp do terenów zielonych o odpowiednich parametrach (np. park) dla znacznej 
części mieszkańców miasta. 

 Uszczuplanie powierzchni terenów zielonych (lasy, łąki)pod inwestycje mieszkaniowe. 

 Zwarta zabudowa w północnej części miasta powoduje problem utrudnionych i ograniczonych 
połączeń między obszarami biologicznie czynnymi. 

 Dewastacja różnorodności biologicznej dolin rzecznych i zbiorników wodnych.  

 Fragmentacja środowiska naturalnego związana z rozwojem zabudowy mieszkaniowej, 
infrastruktury miejskiej. 

4.9.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Kształtowanie się problemów przy założeniu, że w mieście nie będą podejmowane działania 
ochronne:  

w perspektywie 2020: 

 nasilająca się tendencja do zasiedlania obszarów atrakcyjnych przyrodniczo, która powoduje 
kurczenie się terenów otwartych, występujących zwłaszcza w południowej części miasta, 

 niewystarczające regulacje prawne w obszarze planowania przestrzennego co skutkuje 
postępującą fragmentacją środowiska naturalnego, 

 brak rozwiązań sprzyjających wprowadzaniu istniejących zasobów mieszkaniowych 
zlokalizowanych w centrum miasta do obiegu wtórnego, skutkujący wykorzystywaniem terenów 
zielonych pod zabudowę nowych osiedli mieszkaniowych, 

 dewastacja siedlisk przyrodniczych w dolinach cieków i na obrzeżach zbiorników wodnych, 

w perspektywie długoterminowej: 

 postępujące zubożenie i nieodwracalna fragmentacja zasobów przyrodniczych Katowic skutkujące 
m.in. zmniejszeniem zdolności adaptacyjnej miasta do zmiany klimatu i zwiększeniem 
towarzyszących jej uciążliwości, złą jakością przestrzeni publicznych oraz niekorzystnym 
wizerunkiem przestrzeni miasta jako nieprzyjaznej przyrodzie i ludziom,  

 zaprzepaszczenie potencjału usług ekosystemowych związanego z istniejącymi jeszcze zasobami 
błękitno-zielonej infrastruktury. 
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4.9.7 Analiza SWOT 

Tabela 31. Analiza SWOT: Zasoby przyrodnicze 

Zasoby przyrodnicze 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Znaczne zasoby potencjalnej błękitno-zielonej 
infrastruktury miasta  

 Trwały element systemu przyrodniczego – 
lasy  

 Bardzo zróżnicowana dostępność i jakość zasobów 
zieleni w skali miasta i jego poszczególnych dzielnic 

 Brak inwentaryzacji przyrodniczej miasta 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Rosnące aspiracje mieszkańców miasta 
względem dostępności jakości zieleni  

 Rozwój platformy cyfrowej pozwalający na 
integrację danych i usprawnienie zarządzania 
przestrzenią miasta, w tym zasobami przyrody  

 Rozwój narzędzi pieniężnej wyceny zasobów 
przyrody i tendencja do mierzenia wartości 
przyrody w kategoriach usług 
ekosystemowych  

 Postępująca fragmentacja systemu przyrodniczego 
wywołana presją urbanizacyjną  

 Rozproszone kompetencje w zarządzaniu/ 
gospodarowaniu zasobami przyrody w granicach 
miasta  

 Ogólnie niski poziom kompetencji społeczności 
miasta w zakresie racjonalnego gospodarowania 
zasobami przyrody miasta (różne grupy zawodowe 
i społeczne) 

Źródło: opracowanie GIG 

4.9.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 32. DPSIR dla obszaru interwencji: Zasoby przyrodnicze 

D 

Opis sił 
sprawczych 
powodujących 
presję 

 Występowanie pozostałości półnaturalnych siedlisk przyrodniczych - głównie 
lasy oraz łąki, zarośla śródpolne, niezabudowane doliny potoków - na 
terenach podmiejskich a także na terenach rozdzielających dzielnice miasta 
(zwłaszcza w części południowej) 

 Występowanie starych parków i zieleńców stanowiących pozostałość 
dawnych założeń urbanistycznych lub parków wiejskich  

 Brak planów miejscowych i innych dokumentów (strategii, programów), 
które określałyby udział przyrody w ładzie przestrzennym i dobrostanie 
mieszkańców Katowic oraz gwarantowały zachowanie ciągłości przyrodniczej 

 Nieuwzględnianie, w decyzjach o rozwoju, standardów urbanistycznych, jakie 
powinny zapewniać wszystkim mieszkańcom dostęp do publicznych terenów 
zielonych o określonym areale i jakości 

 Brak aktualnej inwentaryzacji przyrodniczej miasta (ostatnia w latach 90-ch 
XX wieku) 

 Dotychczasowe, niewspółmiernie małe w porównaniu z potrzebami, 
finansowanie Zakładu Zieleni Miejskiej 

 Nieuwzględnianie wymogu ciągłości sieci przyrodniczej w polityce rozwoju 
miasta  

 Zarządzanie (gospodarowanie) zasobami przyrody w kompetencjach różnych 
podmiotów (samorząd, Lasy Państwowe, RDOŚ, zarządy dróg, podmioty 
prywatne); brak mechanizmów integrujących 

 Nieuwzględnianie kategorii usług (świadczeń) ekosystemowych 
i ekonomicznej wyceny przyrody w decyzjach strategicznych, planistycznych, 
lokalizacyjnych, inwestycyjnych 

 Brak systemu zarządzania indywidualnymi formami ochrony przyrody (użytek 
ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, pomniki przyrody) 

Id: 806E0486-44E5-42D5-86CF-4AFBE472520C. Podpisany Strona 59



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017 -2020 
 

 

Katowice, 2016 Strona |60 

 Brak przejść dla zwierząt (w tym dla zwierząt małych) przy drogach na 
obrzeżach miasta 

 Brak systemu bieżącego zarządzania i monitorowania zasobów przyrody 
miasta  

 Wykorzystywanie terenów zielonych pod inwestycje 

 Powszechna nieznajomość zasobów przyrody miasta i zasad gospodarowania 
tymi zasobami 

 Wyłączone z użytkowania doliny rzeczne, tereny porolne i inne użytki zielone 
stanowią przestrzeń dla ekspansji roślin inwazyjnych 

P 
Opis presji 
kształtujących 
stan 

 Presja inwestycyjna – zabudowa mieszkaniowa, drogowa, usługowa – 
zarówno na obszary porolne, jak na obrzeża lasów i inne użytki zielone, 
w tym na ważne lokalne korytarze migracji zwierząt 

 Presja rekreacyjna na lasy i brzegi wód  

 Ograniczanie areału upraw rolnych (trwałe odłogowanie), odchodzenie od 
łąkarstwa i wypasu – czynniki zmieniające funkcjonowanie ekosystemów 
przestrzeni otwartych 

 Gospodarka leśna starająca się godzić dostosowywanie drzewostanów do 
warunków siedliskowych z pozyskaniem drewna  

 Podziemna eksploatacja węgla zmieniająca warunki wodno-gruntowe, a tym 
samym zmieniająca warunki siedliskowe w ekosystemach, zwłaszcza leśnych  

 Ograniczanie możliwości migracji małych zwierząt poprzez niewłaściwe 
rozwiązania inżynieryjno-budowlane (ogrodzenia na podmurówkach, brak 
przepustów pod drogami itd.) 

 Ograniczanie możliwości gniazdowania ptaków i nietoperzy w strefie 
zurbanizowanej (usuwanie starych drzew, nieuwzględnianie wymogu 
ochrony miejsc gniazdowania w remontowanych budynkach) 

S 
Obecny stan w 
świetle danych 
(wskaźników) 

 Zaburzone relacje pomiędzy intensywnością zabudowy i udziałem 
powierzchni biologicznie czynnej zwłaszcza w północnej części miasta 
w strefie intensywnej zabudowy 

 Zasoby leśne nie w pełni dostosowane do warunków siedliskowych – efekt 
dawnego podporządkowania zasobów leśnych potrzebom przemysłu i 
górnictwa 

 Półnaturalna roślinność związana z przestrzenią rolniczą (dawne krajobrazy 
wiejskie) ograniczona do nielicznych enklaw na południu miasta 

 Nieoszacowany, lecz znaczny i niewykorzystany zasób terenów zielonych, 
jakie powinny stanowić zasób wielofunkcyjnej zielonej infrastruktury miasta 
(brzegi zbiorników wodnych, doliny rzeczne, tereny leśne w południowej 
części miasta, niektóre tereny poprzemysłowe) 

 Nierozpoznany stan gatunków roślin, zwierząt, grzybów, siedlisk 
chronionych, indywidualnych form ochrony przyrody i innych obiektów 
przyrody ożywionej i nieożywionej (np. okazów dendroflory, 
odkrywek/profili geologicznych itd.) zasługujących na ochronę  

 Znaczne areały w dolinach rzecznych, na terenach porolnych 
i poprzemysłowych opanowane przez rośliny inwazyjne 

I 

Opis 
oddziaływania na 
ludzi, gospodarkę, 
przyrodę 

 Uszczuplanie ogólnego areału terenów zielonych - zastępowanych głównie 
przez zabudowę mieszkaniową  

 Postępująca fragmentacja zasobów przyrody, zarówno lasów jak nieleśnej 
części systemu 

 Postępująca synantropizacja szaty roślinnej z udziałem gatunków 
inwazyjnych 

 Zanik półnaturalnej roślinności enklaw śródpolnych  
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 Na obszarach leśnych - postępująca zmiana siedlisk borowych na lasowe 

 Zauważalne (choć nie monitorowane) zanikanie w przestrzeni miasta 
gatunków ptaków oraz nietoperzy, których schronienia i/lub gniazda są 
związane z budynkami 

 Synantropizacja niektórych gatunków dużych zwierząt (dziki, lisy, sarny) 
i nasilanie się konfliktów jako efekt żywiołowej urbanizacji 

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania 
i ich skutki 

 Działania na zasadzie akcji (np. zakup skrzynek lęgowych dla ptaków, 
sadzenie drzew itd.) lub kontrolne/administracyjne (jako obowiązek prawny),  
w tym np. nasadzenia kompensacyjne drzew oraz urządzanie elementów 
zieleni w ramach warunków zabudowy  

Źródło: opracowanie GIG 

 
Rekomendowane działania:  

 Stopniowe wdrożenie systemu gospodarowania zasobami przyrody miasta opartego na 
następujących fundamentach: 

 zinwentaryzowanie zasobów i ich ocena w kategoriach usług ekosystemowych oraz zielonej 
infrastruktury, z uwzględnieniem zasobów przyrody spontanicznie kształtujących się na 
terenach pogórniczych, poprzemysłowych, pozurbanizowanych, porolnych, 

 przyjęcie i realizacja prawa miejscowego (w tym plany miejscowe), określającego zasady 
gospodarowania zasobami przyrody, 

 wprowadzenie mechanizmów/procedur integrujących gospodarowanie zasobami przyrody 
z polityką rozwoju miasta oraz koordynujących gospodarowanie wszystkimi rodzajami zasobów 
przyrody, 

 wprowadzenie standardów urbanistycznych określających publiczną dostępność i jakość 
terenów przyrodniczych, 

 integracja danych o przyrodzie miasta na platformie cyfrowej, wprowadzenie mechanizmów 
aktualizacji i wykorzystania danych, 

 przyjęcie i przestrzeganie zasady sumarycznego niezmniejszania areału publicznie dostępnych 
terenów zielonych, w tym lasów, w granicach miasta oraz dążenia do zwiększenia ciągłości 
korytarzy ekologicznych, 

 stworzenie systemu zarządzania indywidualnymi formami ochrony przyrody i uzupełnienie 
obecnej sieci o obiekty zasługujące na ochronę. 

 Wzbogacanie przestrzeni publicznej w strefie zurbanizowanej w zieleń urządzoną, 
z wprowadzaniem rozwiązań łączących zieleń z gospodarką wodami deszczowymi. 

 Wprowadzenie i upowszechnienie zasad projektowania/urządzania/utrzymywania zielonej 
infrastruktury miasta. 

 Upowszechnienie praktycznych zasad ochrony dzikich zwierząt (ptaki, nietoperze, owady) 
w przestrzeni miasta. 

 Upowszechnienie praktycznej wiedzy o zasadach gospodarowania drzewostanem w przestrzeni 
zurbanizowanej (decydenci, administratorzy, służby, realizatorzy). 

 Upowszechnienie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym miasta. 

 Systemowe monitorowanie i zwalczanie roślinności inwazyjnej. 

 Techniczne i finansowe wzmocnienie jednostek odpowiedzialnych za gospodarowanie zielenią 
w mieście. 

 Realizacja idei parków linearnych (z wykorzystaniem „szarej” infrastruktury i zieleni) - jako 
korytarzy ekologicznych w dolinach rzecznych i wzdłuż dawnych szlaków transportowych. 
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4.10 Zagrożenia poważnymi awariami 

4.10.1 Stan obszaru interwencji 

 W ramach obszaru interwencji uwzględniono: 

 poważne awarie w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, 

 zagrożenia naturalne (klęski żywiołowe), w tym np. podtopienia, 

 zagrożenia pożarowe. 

 Ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze poważnej awarii wiąże się na terenie Katowic przede 
wszystkim z terenami przemysłowymi, poprzemysłowymi, terenami deformacji nieciągłych 
wynikających z historycznej płytkiej eksploatacji węgla, z terenami transportowymi, terenami 
nadrzecznymi jak i terenami niezagospodarowanymi bądź posesjami prywatnymi, na których 
tworzą się nielegalne składowiska odpadów, w tym niebezpiecznych. 

 Zgodnie z rejestrem zdarzeń o znamionach poważnej awarii GIOŚ85 w okresie 2010-2013 na 
terenie Katowic miały miejsce 3 zdarzenia: 

 2013: pożar plastikowych zbiorników w zakładzie przemysłowym, 

 2012: 
o wykopanie nieznanej substancji podczas prac ziemnych przy budowie hali 

przemysłowo-magazynowej na ulicy Roździeńskiego 49 w Katowicach, 
o niekontrolowane uwolnienie substancji ropopochodnych z separatora znajdującego 

się na terenie byłej bazy paliw do rzeki Kłodnicy na dł. 1,5 km. 

 W Planie Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice zidentyfikowano 15 zakładów 
wykorzystujących materiały niebezpieczne, m.in.: Unilever Polska S.A., Chemia Katowice S.A., 
Elektrociepłownia Szopienice S.A., PKM Katowice Sp. z o.o., Katowickie Zakłady Chemii 
Gospodarczej Pollena-Savona Sp. z o.o. 

 Sieć połączeń drogowych jak i kolejowych o znaczeniu międzynarodowym, krajowym 
i regionalnym, którymi realizowany jest transport materiałów i substancji niebezpiecznych na 
terenie miasta, stwarza możliwość wystąpienia sytuacji awaryjnych w transporcie towarów, 
jednakże w ostatnich 10 latach tego typu awarie nie miały miejsca. 

 Niektóre tereny w Katowicach narażone są na zjawisko tzw. powodzi miejskiej. Lokalne 
podtopienia występują najczęściej w dolinie: rzeki Mlecznej w okolicy mostu przy ul. Grota-
Roweckiego (w stronę przepustu pod nasypem kolejowym) jak i w dolinie rzeki Rawy: w rejonie 
ulic: Brackiej i DTŚ (ul. Reńców), Żelaznej i Grundmanna oraz Bankowej i Szkolnej86. 

 Zgodnie z danymi straży pożarnej w 2015 r.87 na terenie miasta dokonano łącznie 
3 369 interwencji, w tym 1 311 to interwencje do pożarów. W stosunku do 2010 liczba interwencji 
wzrosła o ok. 19 %. Poniżej na wykresie przedstawiono liczbę interwencji straży pożarnej na 
terenie Katowic w latach 2010-2015 (patrz Rysunek 5). 

                                                           
85

http://www.gios.gov.pl/pl/o-urzedzie/25-powazne-awarie/106-wystepowanie-zdarzen-o-znamionach-
powaznej-awarii (dostęp: 24.05.2016). 
86

Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice, wrzesień 2014 r. 
87

Statystyka interwencji jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP na terenie działania Komendy Miejskiej PSP 
w Katowicach, http://www.strazpozarna.katowice.pl/viewpage_ex.php?page_id=10 (dostęp: 25.05.2016). 
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Rysunek 5. Liczba interwencji straży pożarnej dot. pożarów i miejscowych zagrożeń na terenie Miasta 
Katowice 

Źródło: Statystyka interwencji jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP na terenie działania Komendy Miejskiej PSP w Katowicach 
(http://www.strazpozarna.katowice.pl/viewpage_ex.php?page_id=10, dostęp: 11.06.2016) 

 

4.10.2 Efekty realizacji dotychczasowego POŚ 

Cele operacyjne dotychczas obowiązującego Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na 
lata 2014-2017 z perspektywą do roku 2021dotyczące obszaru interwencji:  

 ZNa1. Ochrona terenów zalewowych i realizacja działań technicznych wpływających na wzrost 
bezpieczeństwa powodziowego oraz ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, 

 ZNa2. Ochrona ludności przed skutkami klęsk żywiołowych, 

 ZNa3. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania 
powstawaniem klęsk żywiołowych, 

 PAP1 Zmniejszenie zagrożenia oraz minimalizacja skutków wystąpienia poważnych awarii 
przemysłowych, 

 PAP 2 Zapewnienie bezpiecznego transportu substancji niebezpiecznych. 

Postawione wyżej cele mają charakter długoterminowy. Zadania realizowane w ramach powyższych 
celów wynikają w głównej mierze z Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice. 

Zadania te realizowane są w większości we współpracy z instytucjami i służbami w ramach Krajowego 
Systemu Zarządzania Kryzysowego i traktowane są priorytetowo. Jednakże dotychczasowe działania 
w kwestii poprawy bezpieczeństwa powodziowego są niewystarczające w stosunku do potrzeb jak 
i ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice –
II edycja, z uwagi na m.in. obserwowane trendy rozwoju budownictwa mieszkaniowego (zabudowa 
dolin rzecznych). 
 

4.10.3 Trendy zmian 

 Postępująca zabudowa terenów zielonych miasta, w tym dolin rzecznych oraz przyrost 
powierzchni uszczelnionych w lokalnych zlewniach spowodowała wzrost zagrożeń lokalnymi 
podtopieniami. 

 Nasilają się zagrożenia ze strony ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak długotrwałe susze, 
nawalne opady, silne wiatry. 
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 Stale utrzymuje się zagrożenie związane z poważnymi awariami przemysłowymi, transportowymi, 
a także z deformacjami nieciągłymi powodowanymi przez eksploatację górniczą. 

 

4.10.4 Stan i trendy obszaru interwencji w ujęciu horyzontalnym 

Tabela 33. Stan i trendy obszaru interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami w ujęciu horyzontalnym 

Adaptacja do zmiany klimatu 

 Niektóre z działań zwiększających zdolność adaptacji miasta do 
zmiany klimatu to zarazem działania ograniczające ryzyko niektórych 
zdarzeń o cechach nadzwyczajnych, np. powodzi miejskiej lub 
ograniczające skutki długotrwałej suszy 

Edukacja środowiskowa 
 Konieczna jest kontynuacja działań edukacyjnych adresowanych do 

ogółu społeczności miasta, w tym zachowania się podczas sytuacji 
kryzysowych 

Monitoring środowiska 

 Ciągły monitoring i raportowanie stanu bezpieczeństwa na terenie 
miasta realizowane jest w ramach Krajowego Systemu Zarządzania 
Kryzysowego 

 Możliwe i potrzebne jest wzmocnienie systemu zarządzania 
kryzysowego w mieście m.in. poprzez wprowadzenie monitoringu 
(w tym wizyjnego) zagrożeń jak np. powodzi miejskiej 

Źródło: opracowanie GIG 

 

4.10.5 Identyfikacja problemów 

 Straty materialne i zagrożenia dla ludzi wynikające z podtopień(powodzi miejskiej), m.in. przez 
intensywną zabudowę dolin rzecznych, uszczelnienie terenu czy też niewystarczający w stosunku 
do potrzeb zakres prac konserwacyjnych na ciekach i rowach. 

 Uruchomienie zanieczyszczeń dotychczas niezidentyfikowanych na skutek zagospodarowania 
terenów miasta, w tym terenów poprzemysłowych. 

 Szlaki komunikacji drogowej i kolejowej o charakterze międzynarodowym na obszarze miasta 
zwiększają ryzyko wystąpienia sytuacji awaryjnych w transporcie towarów, zwłaszcza materiałów 
niebezpiecznych. 

 Występowanie deformacji o nagłym charakterze wynikającym z reaktywacji pustek w górotworze 
na skutek m.in. głębinowej działalności górniczej. 

 Występowanie nielegalnych składowisk odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. 

 Dane o istniejących i prognozowanych zagrożeniach środowiskowych nie są dostępne na 
platformie cyfrowej miasta.  

4.10.6 Prognoza kształtowania się problemów 

Kształtowanie się problemów przy założeniu, że w mieście nie będą podejmowane działania 
ochronne:  

w perspektywie 2020 i w perspektywie długoterminowej: 

 w dalszym ciągu rosnąć będą zagrożenia i uciążliwości dla ludzi związane z długotrwałymi suszami 
oraz z nawalnymi deszczami, w tym zwłaszcza zwiększenie zasięgu i intensywności podtopień 
(powodzi miejskiej), 

 rosnąć będą straty materialne wynikające z ekstremalnych zjawisk pogodowych, 

 zagospodarowywaniu terenów poprzemysłowych towarzyszyć będzie zwiększone ryzyko 
odsłonięcia substancji niebezpiecznych zdeponowanych w gruncie, 

 zagrożenia związane z poważnymi awariami przemysłowymi, transportowymi, a także 
z deformacjami nieciągłymi powodowanymi przez eksploatację górniczą będą nadal aktualne. 
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4.10.7 Analiza SWOT 

Tabela 34. Analiza SWOT: Zagrożenia poważnymi awariami 

Zagrożenia poważnymi awariami 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

 Ciągły monitoring i raportowanie stanu 
bezpieczeństwa na terenie miasta, w tym 
poważnych awarii 

 Niewielka liczba zdarzeń o znamionach 
poważnej awarii 

 Funkcjonowanie miejskiego systemu 
reagowania kryzysowego skoordynowanego 
z systemem regionalnym i krajowym 

 Występowanie terenów zagrożonych podtapianiem 
po ulewnych deszczach 

 Brak miejskiego systemu ostrzegania 
wykorzystującego zintegrowane dane przestrzenne  

 Słabo upowszechniona w społeczeństwie 
znajomość procedur postępowania i zachowania się 
w wypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych  

 Słabo rozpoznane możliwości zaopatrywania 
ludności w wodę pitną z lokalnych ujęć wód 
podziemnych na wypadek awarii istniejącego 
systemu dystrybucji 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA (czynniki zewnętrzne) 

 Postępująca poprawa infrastruktury i taboru 
transportowego w przewozie towarów 
niebezpiecznych 

 Możliwość wykorzystania przestrzeni cyfrowej 
dla integracja systemów zarządzania miastem, 
w tym dla unikania i rozwiązywania sytuacji 
kryzysowych  

 Nieszczelny system gospodarki odpadami w skali 
regionu, w tym odpadami przemysłowymi 
i niebezpiecznymi 

 Niepełne rozeznanie historycznie uwarunkowanych 
zagrożeń - takich jak płytkie wyrobiska podziemne 
oraz zanieczyszczenia zdeponowane w gruntach  

Źródło: opracowanie GIG 
 

4.10.8 Uwarunkowania obecnego stanu (DPSIR) 

Tabela 35. DPSIR dla obszaru interwencji: Zagrożenia poważnymi awariami 

D 
Opis sił sprawczych 
powodujących presję 

 Położenie miasta na dziale wodnym - brak dużych rzek i terenów 
zagrożonych powodzią hydrologiczną  

 Brak zakładów przemysłowych mogących powodować poważną 
awarię, jednak występują przedsiębiorstwa wykorzystujące 
materiały niebezpieczne 

 Występowanie historycznych zanieczyszczeń zdeponowanych 
w gruncie lecz nie mających dokumentacji (m.in. Szopienice-
Burowiec) 

 Występowanie starych płytkich pustek podziemnych  

 Nieszczelny system gospodarki odpadami, w tym odpadami 
niebezpiecznymi 

 Pierścieniowy regionalny system zaopatrzenia miasta w wodę 
i zbiorniki awaryjne; brak ujęć zapasowych dla istniejących 
lokalnych zasobów wód podziemnych 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców i przedsiębiorców 
w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego nie dysponuje 
zintegrowanymi danymi o istniejących i prognozowanych 
zagrożeniach środowiskowych na platformie cyfrowej miasta 
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P 
Opis presji kształtujących 
stan 

 Obniżenia pogórnicze zwiększające zagrożenie lokalnymi 
podtopieniami, deformacje nieciągłe mogące przyczynić się do 
wystąpienia zagrożeń i awarii infrastruktury technicznej 

 Znaczący przyrost powierzchni uszczelnionych w lokalnych 
zlewniach - wzrost zagrożenia lokalnymi podtopieniami  

 Działalność inwestycyjna i możliwość uwolnienia historycznych 
zanieczyszczeń zdeponowanych w gruncie, w tym 
niebezpiecznych 

 Przyzwolenie społeczne dla tworzenia nielegalnych miejsc 
deponowania odpadów 

S 
Obecny stan w świetle 
danych (wskaźników) 

 Nieliczne awarie przemysłowe  

 Nieliczne awarie polegające na przypadkowym uruchamianiu 
zanieczyszczeń zdeponowanych w gruncie  

 Lokalne podtopienia i zalania (powódź miejska) - nie 
uwzględniane w sposób kompleksowy w polityce przestrzennej 
miasta jako nie mieszczące się w kategorii hydrologicznie 
definiowanej powodzi 

 Przypadki nielegalnego składowania (lub podrzucania) odpadów 
niebezpiecznych w nieruchomościach, w tym na terenach 
wyłączonych z użytkowania 

I 
Opis oddziaływania na ludzi, 
gospodarkę, przyrodę 

 Zagrożenia dla ludzkiego zdrowia wynikające z uwalniania do 
środowiska substancji niebezpiecznych 

 Straty materialne jako skutki podtopień/zalań lub koszty usuwania 
skutków awarii  

 Ryzyko rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku - 
gruncie, wodach, powietrzu 

R 
Dotychczasowe 
przeciwdziałania i ich skutki 

 Plan i system zarządzania kryzysowego, zintegrowany z systemem 
regionalnym i krajowym 

 Bieżący monitoring i raportowanie sytuacji kryzysowej na terenie 
miasta 

Źródło: opracowanie GIG 

 

Działania rekomendowane:  

 Pełne rozpoznanie stref zagrożeń podtopieniami, zagrożeń chemicznych, pożarowych i innych. 

 Inwentaryzacja terenów, na których zdeponowane są w gruncie historyczne zanieczyszczenia 
i rozpoznanie charakteru/skali zagrożeń. 

 Wzmocnienie systemu zarządzania poprzez:  

 ujęcie interaktywnej mapy zagrożeń istniejących i prognozowanych na platformie cyfrowej 
miasta, 

 wprowadzenie monitoringu (w tym wizyjnego) zagrożeń, zintegrowanego z platformą 
cyfrową miasta, 

 wprowadzenie algorytmów i procedur wykorzystania mapy zagrożeń i monitoringu 
w działaniach interwencyjnych oraz decyzjach planistycznych. 

 Weryfikacja zasobów wód podziemnych dla zapewnienia rezerwowych źródeł zaopatrzenia miasta 
w wodę. 

 Wdrażanie działań prewencyjnych w myśl zasady, iż każdy teren powinien być użytkowany, jeśli 
nie trwale, to tymczasowo. 
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5 CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA 
I ICH FINANSOWANIE 

W Programie określono cele szczegółowe i kierunki działań oparte na trzech filarach – celach 
głównych, które horyzontalnie integrują zaplanowane zadania dla osiągnięcia dobrego stanu 
ekologicznego środowiska, poprawy jakości życia mieszkańców i bezpieczeństwa środowiskowego. 
 

Cele główne: 

I.  Zapewnienie środowiskowych uwarunkowań dla dobrej jakości życia w Katowicach 

II.  
Zbudowanie zintegrowanego, międzysektorowego systemu zarządzania środowiskiem 
miasta z wykorzystaniem cyfryzacji i mechanizmów partycypacyjnych 

III.  Oparcie rozwoju Katowic o zasady gospodarki cyrkularnej 

 

Cele szczegółowe:  

1A. Zmniejszenie emisyjności CO2 z terenu miasta  

1B. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń i osiągnięcie jakości powietrza zgodnej z wymogami ochrony 
zdrowia 

1C. Zminimalizowanie efektu wyspy ciepła 

2. Ukształtowanie klimatu akustycznego akceptowalnego dla mieszkańców Katowic i użytkowników 
przestrzeni publicznej 

3. Utrzymanie natężenia pól elekromagnetycznych w Katowicach na poziomie zgodnym 
z wymogami ochrony zdrowia 

4A. Zapewnienie dobrej publicznej dostępności oraz wysokich przyrodniczych i użytkowych walorów 
wód powierzchniowych 

4B. Zachowanie lokalnych zasobów wód podziemnych jako rezerwy strategicznej dla Katowic 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę i bezpiecznego dla środowiska 
odprowadzania ścieków w połączeniu z gospodarczym wykorzystaniem niektórych rodzajów 
ścieków 

6. Zminimalizowanie negatywnych skutków działalności górniczej dla środowiska miasta 

7. Zapewnienie trwałego funkcjonowania naturalnych gleb i antropogenicznych gruntów 
w systemie przyrodniczym miasta i w obiegu wody 

8. Uszczelnienie systemu gospodarki odpadami i minimalizacja ilości odpadów kierowanych do 
składowania 

9. Zapewnienie wysokiej jakości, dobrej publicznej dostępności i wielofunkcyjności zasobów 
przyrody miasta 

10. Zapewnienie bezpieczeństwa środowiskowego w mieście 
 

Na poniższym schemacie (Rysunek 66) przedstawiono powiązania celów głównych i szczegółowych 
Programu. 

Id: 806E0486-44E5-42D5-86CF-4AFBE472520C. Podpisany Strona 67



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017 -2020 
 

 

Katowice, 2016 Strona |68 

 

Rysunek 6. Powiązania celów głównych i celów szczegółowych Programu 
Źródło: opracowanie GIG 
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5.1 Cele, kierunki interwencji i zadania 

Poniżej w tabeli przedstawiono cele, kierunki interwencji oraz zadania POŚ. 

Tabela 36: Cele, kierunki interwencji oraz zadania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020 

Lp. Obszar interwencji Cel Kierunek interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

1 
Ochrona klimatu 
i jakości powietrza 

1A.  
Zmniejszenie 
emisyjności CO2 
z terenu miasta  

1A.1.  
Wzrost efektywności 
energetycznej 
w infrastrukturze 
miejskiej i sektorze 
energetycznym 

1A.1.1. 
Realizacja zapisów PGN związanych z wdrożeniem systemu 
zarządzania energią i środowiskiem w mieście 

UM Katowice KŚ  

1A.1.2. 
Kompleksowa termomodernizacja budynków (zadanie za 
PGN), w tym szczególnie usuwanie materiałów 
zawierających azbest i poprawa efektywności 
energetycznej budynków zabytkowych pełniących funkcję 
publiczną lub mieszkalną  

UM Katowice BD, FE, IN 
KZGM 
pozostałe jednostki 
organizacyjne miasta 

1A.1.3. 
Realizacja zapisów PGN związanych z wsparciem dla 
rozwoju budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego 
(wsparcie promocyjne, w miarę posiadanych środków 
także finansowe) 

UM Katowice KŚ 
podmioty prywatne 

1A.1.4. 
Realizacja zapisów PGN związanych z zastosowaniem OZE 
i modernizacją oświetlenia (LED) 

UM Katowice FE, KŚ 
MZUiM 

1A.2.  
Wzrost efektywności 
energetycznej 
w transporcie 

1A.2.1. 
Rozwój Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów 
Przesiadkowych poprzez budowę centrów przesiadkowych 
(za PGN) 

UM Katowice RM, IN, FE, T 
Tramwaje Śląskie S.A 

1A.2.2. 
Rozwój katowickiej infrastruktury rowerowej, w tym 
systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta (za PGN) 

UM Katowice RM, IN, T, 
MZUiM, ZZM 

1A.2.3. 
Wprowadzenie Katowickiego Inteligentnego Systemu 
Zarządzania Transportem 

UM Katowice T, IN 
MZUiM, KZK GOP  

1A.2.4. 
Opracowanie wieloletniego planu zintegrowanego systemu 
transportowego miasta Katowice  

UM Katowice T, OI 

1A.2.5. 
Promowanie działań zmierzających do szerszego 
wykorzystania stacji paliw CNG, rozwój punktów ładowania 
samochodów energią elektryczną (za PZ) 

UM Katowice T, OI 
PKM Sp. z o.o. 

1A.2.6. 
Uprzywilejowanie transportu publicznego względem 
transportu indywidualnego poprzez wprowadzenie 
preferencyjnych zasad ruchu i parkowania  

UM Katowice PO, T 
MZUiM 

1A.2.7. 
Opracowanie preferencyjnych zasad ruchu i parkowania 
dla samochodów charakteryzujących się niskim stopniem 
emisji 

UM Katowice BD, PO, T 

1A.2.8. 
Zachęty do korzystania z transportu publicznego poprzez 
kształtowanie niskich cen biletów  

KZK GOP 

1A.2.9. 
Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna 
w Katowicach w celu połączenia magistralnych linii 
tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – 
zachód biegnących ul. Chorzowską oraz ul. Gliwicką  

Tramwaje Śląskie S.A 

1A.2.10. 
Budowa linii tramwajowej od Pętli Brynów do Pętli 
Kostuchna dla poprawy skomunikowania południowych 
dzielnic Katowic z centrum miasta.  

Tramwaje Śląskie S.A 

1A.2.11. 
Zakup taboru tramwajowego do obsługi komunikacji 
tramwajowej na zmodernizowanych i wybudowanych 
odcinkach infrastruktury na obszarze działania Tramwajów 
Śląskich S.A. 

Tramwaje Śląskie S.A 

1B.  
Ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń 
i osiągnięcie jakości 
powietrza zgodnej 
z wymogami 
ochrony zdrowia 

1B.1.  
Ograniczanie niskiej 
emisji zanieczyszczeń 
powietrza z zabudowy  

1B.1.1. 
Rozwój sieci ciepłowniczych i gazowniczych na terenach 
o zwiększonej niskiej emisji (za PGN) 

TAURON Ciepło Sp. z o.o. 
ZEC S.A. 
PSG Sp. z o.o. 
inne podmioty UM Katowice  

1B.1.2. 
Kontynuacja działań polegających na wymianie źródeł 
ciepła (za PGN) 

UM Katowice KŚ 

1B.1.3. 
Uruchomienie nowego Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji 

UM Katowice KŚ 

1B.2.  
Edukacja mieszkańców 
oraz wdrożenie systemu 
zarządzania jakością 
powietrza  

1B.2.1. 
Zapewnienie, poprzez zapisy w planach miejscowych, 
bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony jakości 
powietrza (ograniczanie emisji, warunki dla przewietrzania, 
roślinne strefy buforowe) oraz wdrażania rozwiązań 
efektywnych energetycznie w infrastrukturze 
i użytkowaniu terenu (wg PZ) 

UM Katowice KŚ, B 
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1B.2.2. 
Opracowanie założeń i realizacja miejskiego systemu 
monitoringu jakości powietrza (elementy stacjonarne 
i mobilne) wraz z systemem ostrzegania, zintegrowanego 
z platformą cyfrową miasta  

UM Katowice KŚ, FE, G 

1B.2.3. 
Działania prewencyjne i kontrolne w zakresie ochrony 
powietrza w mieście 

UM Katowice KŚ 
Straż Miejska 

1B.2.4. 
Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych 
integrujących ochronę jakości powietrza z innymi 
aspektami zarządzania miastem 
 

Prezydent Miasta 
UM Katowice 

1B.2.5. 
Działania edukacyjne dla różnych grup społecznych na 
temat gospodarki niskoemisyjnej i związanych z nimi zasad 
postępowania  

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P 

1C. 
Zminimalizowanie 
efektu wyspy ciepła 

1C.1. 
Ograniczanie 
istniejących uciążliwości 
lokalnego klimatu 
związanych z wyspami 
ciepła 

1C.1.1. 
Inwentaryzacja i rozpoznanie skali problemów związanych 
z wyspami ciepła i warunkami przewietrzania oraz analiza 
możliwych działań zaradczych  

UM Katowice KŚ  

1C.1.2. 
Wzbogacanie przestrzeni publicznej w strefie 
zurbanizowanej w zieleń urządzoną, poprzez 
wprowadzanie rozwiązań łączących urządzanie zieleni 
z gospodarką wodami deszczowymi i ograniczaniem efektu 
wyspy ciepła  

UM Katowice KŚ 
ZZM 
MZUiM 
inne podmioty 

1C.2. 
Stworzenie systemu 
zarządzania ryzykiem 
wynikającym z efektu 
wyspy ciepła oraz 
publicznego 
informowania 
i edukowania 

1C.2.1. 
Opracowanie mapy wysp ciepła wraz z integracją 
z miejskim systemem monitoringu jakości powietrza 

UM Katowice KŚ 

1C.2.2. 
Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych 
integrujących ochronę lokalnego klimatu oraz działania na 
rzecz adaptacji do zmian klimatu z innymi aspektami 
zarządzania miastem 

Prezydent Miasta 
UM Katowice 

1C.2.3. 
Działania edukacyjne adresowane do ogółu mieszkańców 
oraz do władających nieruchomościami, na temat zagrożeń 
zdrowotnych związanych z wyspą ciepła i sposobami ich 
unikania/ograniczania 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P  
oraz we współpracy z 
sektorem obywatelskim 

1C.2.4. 
Zapewnienie, poprzez zapisy w planach miejscowych, 
wdrażania rozwiązań mających na celu minimalizację 
zjawiska wyspy ciepła na terenie miasta oraz poprawę 
warunków przewietrzania 

UM Katowice KŚ, B 

2 
Zagrożenie 
hałasem 

2.  
Ukształtowanie 
klimatu 
akustycznego 
akceptowalnego dla 
mieszkańców 
Katowic 
i użytkowników 
przestrzeni 
publicznej 

2.1 
Długofalowe działania - 
(planistyczne, 
urbanistyczne, fiskalne) 
na rzecz poprawy 
klimatu akustycznego 
lub zwiększenia poziomu 
akceptacji dla 
nieuniknionych 
uciążliwości 

2.1.1.  
Aktualizacja co 5 lat Mapy akustycznej miasta Katowice 
oraz monitorowanie efektów i aktualizacja co 5 lat 
programu ochrony przed hałasem 

UM Katowice KŚ 

2.1.2.  
Wprowadzanie planów miejscowych gwarantujących 
uwzględnienie ochrony przed hałasem na poziomie 
rozwiązań urbanistycznych, infrastrukturalnym 
i w użytkowaniu terenu  

UM Katowice B 

2.1.3.  
Opracowanie polityki czynszowej dla mieszkaniowego 
zasobu miasta Katowice uwzględniającej ustalenia 
wynikające z mapy akustycznej i POŚPH 

UM Katowice BD oraz KZGM 
w Katowicach w 
porozumieniu z KŚ 

2.2. 
Wprowadzanie 
rozwiązań technicznych 
ograniczających 
powstawanie lub 
rozprzestrzenianie się 
hałasu 

2.2.1.  
Wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych Programu 
ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Katowice 
(POŚPH)  

UM Katowice 
Monitoring POŚPH: KŚ, 
realizacja POŚPH- m.in.: BD, 
MZUiM, ZDW w Katowicach, 
GDDKiA, PKP i inne 

2.3. 
Wdrożenie systemu 
zarządzania klimatem 
akustycznym oraz 
publicznego 
informowania 
i edukowania 

2.3.1.  
Budowa miejskiego monitoringu akustycznego w ramach 
Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta 
Katowice (POŚPH) 

UM Katowice KŚ 

2.3.2.  
Rozbudowa funkcjonalności platformy cyfrowej miasta 
o udostępnianie danych bieżących i historycznych o hałasie 
w ujęciu przestrzennym oraz o tworzenie scenariuszy na 
potrzeby kształtowania miejskiej polityki przestrzennej 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z B i G  

2.3.3.  
Działania edukacyjne dla różnych grup społecznych, 
dotyczące zasad ochrony przed hałasem i możliwych 
sposobów jego minimalizowania oraz zarządzania 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P 

3 Pola 3.  3.1. 3.1.1. UM Katowice KŚ, B, G 

Id: 806E0486-44E5-42D5-86CF-4AFBE472520C. Podpisany Strona 70



Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017 -2020 
 

 

Katowice, sierpień 2016       Strona |71 

 

Lp. Obszar interwencji Cel Kierunek interwencji Zadanie Podmiot odpowiedzialny 

elektromagnety-
czne 

Utrzymanie 
natężenia pól 
elekromagnety-
cznych 
w Katowicach na 
poziomie zgodnym 
z wymogami 
ochrony zdrowia 

Wdrożenie systemu 
monitorowania pól 
elektromagnetycznych 
oraz publicznego 
informowania 
i edukowania 

Integracja na platformie cyfrowej informacji i rejestrów 
dotyczących źródeł promieniowania 
elektromagnetycznego, zwłaszcza o wysokiej częstotliwości 
(w tym rejestru zgłoszeń i pozwoleń na budowę dla źródeł 
PEM) oraz danych o PEM w ujęciu przestrzennym 

3.1.2. 
Monitoring państwowy poziomów pól 
elektromagnetycznych, w tym diagnoza stanu tła 
elektromagnetycznego oraz identyfikacja miejsc 
zagrożonych nadmiernym natężeniem PEM oraz 
zwiększenie liczby punktów pomiarowych w oparciu 
o rozpoznane zagrożenia  

WIOŚ Katowice we 
współpracy z UM Katowice 
KŚ 

3.1.3. 
Działania edukacyjne dla różnych grup społecznych na 
temat oddziaływania PEM oraz zasad ich ograniczania 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P 
oraz we współpracy z 
sektorem obywatelskim 

3.2 
Wdrożenie systemu 
zarządzania emisją pól 
elektromagnetycznych 

3.2.1. 
Nadzór interwencyjny źródeł PEM na terenie miasta  

SANEPID we współpracy 
z UM Katowice 

3.2.2. 
Zapewnienie, poprzez zapisy w planach miejscowych, zasad 
ochrony i minimalizacji oddziaływania źródeł PEM 

UM Katowice B 

4 
Gospodarowanie 
wodami 

4A.  
Zapewnienie dobrej 
publicznej 
dostępności oraz 
wysokich 
przyrodniczych 
i użytkowych 
walorów wód 
powierzchniowych 

4A.1. 
Stworzenie systemu 
zarządzania zasobami 
wód powierzchniowych 
oraz publicznego 
informowania 
i edukowania 

4A.1.1.  
Opracowanie założeń miejskiego systemu monitoringu 
wód powierzchniowych zintegrowanego z platformą 
cyfrową miasta, w tym opracowanie metody 
katalogowania zasobów wód powierzchniowych miasta 
(w tym zbiorników) 

UM Katowice KŚ, we 
współpracy z WIOŚ 
w Katowicach 
i administratorami wód 

4A.1.2.  
Współpraca z WIOŚ w Katowicach i administratorami wód 
w zakresie opomiarowania cieków w ramach monitoringu 
państwowego oraz budowa miejskiego systemu 
monitoringu wód powierzchniowych, wraz 
z inwentaryzacją cieków, kanałów i rowów na terenie 
miasta, obejmującą m.in. jednoznaczne określenie ich 
charakteru i właściciela/administratora oraz ustanowienie 
punktów pomiarowych i przeprowadzenie pomiarów 

UM Katowice KŚ, we 
współpracy z WIOŚ 
w Katowicach 
i administratorami wód 

4A.1.3.  
Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych 
integrujących gospodarkę wodami z innymi aspektami 
zarządzania miastem 

UM Katowice KŚ, B, we 
współpracy z KW S.A. i KIWK 
Sp. z o.o. 

4A.1.4.  
Informowanie i edukowanie różnych grup społecznych 
w zakresie zasobów wód powierzchniowych miasta, 
możliwości ich wykorzystania i zasad ochrony 

UM Katowice KŚ/E B, we 
współpracy z KW S.A. i KIWK 
Sp. z o.o. oraz we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim 

4A.2. 
Zagwarantowanie 
prawidłowego 
użytkowania lokalnych 
zlewni i terenów 
nadbrzeżnych na 
poziomie polityki 
przestrzennej miasta  

4A.2.1.  
Zapewnienie, poprzez uchwalenie brakujących planów 
miejscowych, bezwzględnego przestrzegania zasad 
gospodarowania wodami powierzchniowymi i ich 
zlewniami (wraz z uporządkowaniem zapisów w rejestrze 
gruntów) 

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice B 

4A.3. 
Zrównoważone 
gospodarowanie 
zbiornikami wodnymi 
i ekologiczna odbudowa 
cieków 

4A.3.1.  
Opracowanie kompleksowego, długoterminowego 
programu zagospodarowania i rewitalizacji zbiorników 
wodnych i dolin rzecznych miasta Katowice i realizacja 
pilotowych działań wynikających z zapisów tego programu 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z B 

4A.3.2.  
Utrzymanie rzek i rowów odwadniających przebiegających 
w granicach miasta  

Administratorzy cieków we 
współpracy z UM Katowice 
ZK, KŚ 

4B.  
Zachowanie 
lokalnych zasobów 
wód podziemnych 
jako rezerwy 
strategicznej dla 
Katowic 

4B.1. 
Lokalny system 
monitoringu wód 
podziemnych 

4B.1.1.  
Sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji ujęć wód 
podziemnych, studni gospodarczych i piezometrów na 
terenie miasta 

UM Katowice BG 

4B.1.2.  
Opracowanie założeń miejskiego systemu monitoringu 
wód podziemnych bazującego na danych istniejących 
i obecnie pozyskiwanych.  

UM Katowice KŚ, BG 

4B.2. 
Zapewnienie ochrony 
poziomów 
wodonośnych 
o potencjalnym 
znaczeniu użytkowym, 
na poziomie polityki 
przestrzennej miasta 
(plany miejscowe) 

4B.2.1.  
Zapewnienie, poprzez uchwalenie brakujących planów 
miejscowych, bezwzględnego przestrzegania zasad 
ochrony wód podziemnych 

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta,  
UM Katowice B 
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5 
Gospodarka 
wodno-ściekowa 

5.  
Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
zaopatrzenia 
w wodę 
i bezpiecznego dla 
środowiska 
odprowadzania 
ścieków 
w połączeniu 
z gospodarczym 
wykorzystaniem 
niektórych rodzajów 
ścieków 

5.1. 
Rozwój infrastruktury 
wodociągowej 
i kanalizacyjnej 

5.1.1. 
Utrzymanie dobrego lub bardzo dobrego stanu 
technicznego infrastruktury służącej do zaopatrywania 
w wodę do spożycia 

KW S.A. 

5.1.2. 
Naprawy bieżące i utrzymanie sieci kanalizacyjnych 
przebiegających w granicach miasta 

KW S.A., MZUiM (w zakresie 
przykanalików i wpustów 
deszczowych)  

5.1.3. 
Przebudowa i modernizacja systemów kanalizacji, w tym 
rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną 
i deszczową, wyeliminowanie nielegalnych zrzutów 
ścieków do wód oraz stworzenie systemu sterowania 
wykorzystującego model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej 

KIWK Sp. z o.o. 

5.1.4. 
Integracja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków z platformą cyfrową 
miasta 

UM Katowice KŚ, G 
KW S.A. 

5.1.5. 
Rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do 
zagospodarowywania osadów ściekowych 

KW S.A, KIWK Sp. z o.o. 

5.1.6. 
Optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni 
ścieków, w tym m.in. modernizacja oczyszczalni Dąbrówka 
Mała-Centrum 
 

KW S.A, KIWK Sp. z o.o. 

5.2. 
Stworzenie systemu 
i gospodarowania 
wodami deszczowymi 
oraz publicznego 
informowania 
i edukowania, 
zintegrowanego 
z systemem 
gospodarowania 
wodami 
powierzchniowymi 

5.2.1. 
Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji sieci kanalizacji 
deszczowej oraz wylotów 

UM Katowice KŚ, 
KW S.A. 

5.2.2. 
Stworzenie systemu kontroli wylotów do cieków i 
kolektorów deszczowych  

UM Katowice KŚ 
w porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A.  

5.2.3. 
Opracowanie kompleksowego programu gospodarowania 
wodami deszczowymi na terenie miasta, w tym systemów 
zagospodarowania nadmiaru wód deszczowych 

UM Katowice KŚ, 
w porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A. 

5.2.4. 
Zainicjowanie dostosowywania niektórych zbiorników 
wodnych i niektórych fragmentów dolin rzecznych do 
wykorzystania jako rezerwa retencyjna dla nadmiaru wód 
deszczowych i/lub jako rezerwa zasobów dla gospodarki 
komunalnej na czas suszy  

UM Katowice KŚ 
w porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A. 

5.2.5. 
Integracja na platformie cyfrowej miasta informacji 
o infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej i jej 
funkcjonowaniu, niezbędnych w strategicznym zarządzaniu 
siecią 

Prezydent Miasta  
UM Katowice KŚ, G 
w porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A. 

5.2.6. 
Działania edukacyjne dla władających/użytkowników 
nieruchomości i dla innych grup społecznych na temat 
możliwości zagospodarowania wód deszczowych oraz ich 
ponownego wykorzystania 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z B, E i P 
oraz we współpracy z 
sektorem obywatelskim 

5.3.  
Wprowadzanie 
rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych na 
rzecz ponownego 
wykorzystania w sferze 
komunalnej nadmiaru 
wód deszczowych oraz 
niektórych ścieków 
(w tym „szarej wody”) 

5.3.1. 
Realizacja i/lub wspieranie rozwiązań technicznych 
i organizacyjnych na rzecz ponownego wykorzystania 
zużytej wody w sferze komunalnej 

UM Katowice KŚ, RM, IN 

5.3.2. 
Budowa separatorów podczyszczających wody opadowe 
i roztopowe 

UM Katowice KŚ, RM, IN 
KIWK Sp. z o.o. i KW S.A. 

5.3.3. 
Budowa systemu zbiorników retencjonujących wody 
deszczowe 

UM Katowice KŚ, KIWK Sp. 
z o.o. 

6 Zasoby geologiczne 

6.  
Zminimalizowanie 
negatywnych 
skutków działalności 
górniczej dla 
środowiska miasta 

6.1.  
Stworzenie systemu 
monitorowania 
oddziaływań górniczych 
w kontekście 
zarządzania 
środowiskiem   

6.1.1. 
Kontynuacja działań w zakresie monitorowania wpływu 
górnictwa na elementy środowiska i działań 
zabezpieczających  

Przedsiębiorstwa górnicze,  
UM Katowice KŚ, BG 

6.1.2. 
Rozwijanie dobrej praktyki uzgadniania zakresu 
monitoringu przyrodniczego oddziaływań górniczych 
dotyczącego obszarów chronionych i innych cennych 
obiektów 

Przedsiębiorstwa górnicze,  
UM Katowice KŚ, BG 

6.1.3. 
Rozwijanie dobrej praktyki dostosowania form 
użytkowania terenu do przewidywanych deformacji 
terenu, z uwzględnieniem sumarycznych wpływów 
górniczych 

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta,  
UM Katowice B, BG 

6.1.4. 
Moderowanie współpracy na linii górnictwo – samorządy 
dla udoskonalenia systemu zarządzania zrzutami wód 
kopalnianych na terenie Katowic w kierunku zmniejszenia 
negatywnych oddziaływań na rzeki i potoki 

UM Katowice we współpracy 
z przedsiębiorstwami 
górniczymi oraz Urzędem 
Marszałkowskim Woj. 
Śląskiego 
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6.1.5. 
Rozwijanie działań informacyjnych nt. wpływu 
prowadzonej eksploatacji górniczej na środowisko na 
terenie miasta 

Przedsiębiorstwa górnicze 
we współpracy z UM 
Katowice (BG) 

6.2.  
Współpraca 
w planowaniu 
eksploatacji, 
zapewniająca 
pogodzenie wymogów 
ochrony złoża 
z minimalizacją 
oddziaływania na 
środowisko miasta 

6.2.1. 
Kontynuacja dotychczasowych form współpracy 
podmiotów górniczych i samorządu w zakresie bieżących 
ustaleń i rozwiązywania spraw spornych (m. in. zespół 
porozumiewawczy KHW-OUG – miasto) 

Przedsiębiorstwa górnicze 
we współpracy z UM 
Katowice  

6.3. 
Dostosowywanie 
użytkowania terenu 
miasta do 
przewidywanych 
i powstających 
deformacji, 
z możliwością 
dopuszczania do 
kształtowania się 
nowych siedlisk 
przyrodniczych 
i akwenów wodnych 

6.3.1.  
Realizacja dobrych praktyk w zakresie 
zagospodarowywania powstających i przewidywanych 
zalewisk/podtopień jako błękitno-zielonej infrastruktury 
miasta 

Przedsiębiorstwa górnicze 
we współpracy z UM 
Katowice 

7 Gleby 

7.  
Zapewnienie 
trwałego 
funkcjonowania 
naturalnych gleb 
i antropogenicznych 
gruntów w systemie 
przyrodniczym 
miasta i w obiegu 
wody 

7.1.  
Stworzenie systemu 
monitorowania zasobów 
gleb oraz publicznego 
informowania 
i edukowania o zasadach 
gospodarowania/ochron
y gleby w mieście 

7.1.1. 
Zbilansowanie zasobów glebowych miasta: zasięg terenów 
o naturalnej okrywie glebowej, czynniki degradujące, 
stopień degradacji, stopień zanieczyszczenia  

UM Katowice KŚ 

7.1.2. 
Integracja na platformie cyfrowej miasta informacji 
o zasobach glebowych miasta i ich stanie 
(z uwzględnieniem zanieczyszczeń historycznych 
zdeponowanych w gruntach, rozpoznanych w ramach 
realizacji celu związanego z gospodarką odpadami) 

UM Katowice I, KŚ, G 

7.1.3. 
Edukacja różnych grup społecznych na temat znaczenia 
gleb w mieście i zasad gospodarowania nimi, w tym 
również o możliwościach rolniczego gospodarowania, 
zwłaszcza w południowych dzielnicach Katowic 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P 
oraz we współpracy z 
sektorem obywatelskim 

7.2. 
Zagwarantowanie na 
poziomie polityki 
przestrzennej miasta 
ochrony naturalnych 
zasobów gleb 
i minimalizowania 
przyrostu powierzchni 
uszczelnionych 

7.2.1. 
Opracowanie zbioru zasad dobrej praktyki dla 
zrównoważonego gospodarowania zasobami gleb 
w mieście oraz podtrzymania/wzmacniania procesów 
glebotwórczych 

UM Katowice KŚ, B 

7.2.2. 
Wprowadzanie planów miejscowych gwarantujących 
skuteczną ochronę gleb w strefie zurbanizowanej zgodnie 
z zasadami dobrej praktyki oraz utrzymanie funkcji 
rolniczej w południowej części Katowic  

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice B 

7.3. 
Wprowadzanie 
praktycznych rozwiązań 
technicznych 
i przestrzeganie zasad 
użytkowania terenu 
sprzyjających 
funkcjonowaniu gleb 
i wspierających procesy 
glebotwórcze  

7.3.1. 
Systemowe wykorzystanie kompostu z nowej 
kompostowni miejskiej do rekultywacji i/lub wzbogacania 
gleb na terenie miasta 

UM Katowice KŚ  
wykonawca: ZZM 
w Katowicach i inne 
jednostki miejskie władające 
terenami miejskimi  
w porozumieniu z MPGK 

7.3.2. 
Gospodarowanie glebami miasta zgodnie z zasadami 
dobrej praktyki - dla powstrzymania kurczenia się zasobów 
naturalnych gleb, wzmocnienia procesów glebotwórczych, 
oraz przeciwdziałania erozji, kompakcji i negatywnym 
zmianom stosunków wodnych 

UM Katowice KŚ (nadzór) 
wykonawca: ZZM w 
Katowicach i inne jednostki 
miejskie władające terenami 
miejskimi  
inni władający 
nieruchomościami 

7.3.3. 
Wykorzystanie przedsięwzięć rekultywacyjnych do 
inicjowania lub wspomagania procesów regeneracji gleb 

UM Katowice i inne 
podmioty 

8 

Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

8. 
Uszczelnienie 
systemu gospodarki 
odpadami 
i minimalizacja ilości 
odpadów 
kierowanych do 
składowania 

8.1. 
Udział w budowie 
regionalnego systemu 
gospodarki odpadami, 
opartego na instalacji 
zapewniającej 
wyeliminowanie lub 
radykalne ograniczenie 
składowania 

8.1.1. 
Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów 
w Katowicach 

MPGK Sp. z o.o. Katowice 

8.1.2. 
Przygotowanie i uruchomienie punktu demontażu 
odpadów wielkogabarytowych 

MPGK Sp. z o.o. Katowice 

8.1.3. 
Modernizacja systemu monitorowania strumienia 
odpadów komunalnych w punktach zbiórki (GPZO) 

MPGK Sp. z o.o. Katowice 

8.1.4. 
Monitoring składowiska odpadów komunalnych 

MPGK Sp. z o.o. Katowice 
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8.2. 
Doskonalenie 
i kompletowanie już 
istniejącego 
komunalnego systemu 
gospodarki odpadami 

8.2.1. 
Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji i ograniczenie składowania tych 
odpadów 

UM Katowice, zadanie 
zlecone (obecny wykonawca: 
MPGK Sp. z o.o. Katowice) 

8.2.2. 
Doskonalenie systemu selektywnego zbierania 
i zagospodarowania papieru, szkła, metalu, tworzyw 
sztucznych 

UM Katowice zadanie 
zlecone (obecny wykonawca: 
MPGK Sp. z o.o. Katowice) 

8.2.3. 
Weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za 
gospodarowanie odpadami 

UM Katowice KŚ 

8.2.4. 
Doskonalenie systemu selektywnego zbierania zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego 
z gospodarstw domowych 

UM Katowice, zadanie 
zlecone (obecny wykonawca: 
MPGK Sp. z o.o. Katowice) 

8.2.5. 
Sukcesywne rozszerzanie katalogu odbieranych od 
mieszkańców odpadów komunalnych 

UM Katowice KŚ 

8.2.6. 
Stopniowe obejmowanie nieruchomości niezamieszkałych 
systemem gospodarki odpadami komunalnymi 

UM Katowice KŚ 

8.2.7. 
Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych 
w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P oraz we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim 

8.3. 
Sukcesywna likwidacja 
zagrożenia ze strony 
nielegalnych składowisk 
i historycznych 
zanieczyszczeń gruntu 

8.3.1. 
Prowadzenie kontroli w zakresie selektywnej zbiórki 
odpadów (zwłaszcza nieruchomości wielorodzinne) 

Straż Miejska, UM Katowice 
KŚ 

8.3.2. 
Prowadzenie kontroli zawierania umów na odbiór 
odpadów przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

Straż Miejska 

8.3.3. 
Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania 
odpadów na terenach miejskich 

ZZM i inne jednostki miejskie 

8.3.4. 
Inwentaryzacja miejsc występowania historycznych 
zanieczyszczeń gruntu  

UM Katowice KŚ 

9 
Zasoby 
przyrodnicze 

9.  
Zapewnienie 
wysokiej jakości, 
dobrej publicznej 
dostępności 
i wielofunkcyjności 
zasobów przyrody 
miasta 

9.1.  
Wdrażanie systemu 
zarządzania zasobami 
przyrody od skali 
miejsca po skalę miasta 

9.1.1. 
Zainicjowanie waloryzacji zasobów przyrodniczych miasta 
(w tym m.in. na terenach zurbanizowanych, porolnych oraz 
poprzemysłowych) w kategoriach usług ekosystemowych, 
zielonej infrastruktury oraz konfliktów przestrzennych 
i zagrożeń 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim, instytucjami 
naukowymi i samorządem 
województwa 

9.1.2. 
Zainicjowanie inwentaryzacji zasobów drzewostanów 
miejskich, w tym zwłaszcza zieleni przyulicznej 
z uwzględnieniem ich walorów oraz zagrożeń 
i potencjalnych konfliktów  

UM Katowice KŚ 
ZZM, MZUiM 

9.1.3. 
Integracja na platformie cyfrowej miasta informacji 
o przyrodzie miasta (w tym drzewostanach) – 
w kategoriach potencjału usług ekosystemowych i zasobów 
zielonej infrastruktury 

UM Katowice KŚ, G 

9.1.4. 
Wzmocnienie organizacyjne i finansowe jednostek 
odpowiedzialnych za gospodarowanie zieloną 
infrastrukturą miasta  

UM Katowice Rada Miasta, 
Prezydent Miasta 

9.1.5. 
Wprowadzenie mechanizmów/procedur integrujących 
gospodarowanie zasobami przyrody z polityką rozwoju 
miasta oraz koordynujących gospodarowanie wszystkimi 
rodzajami zasobów przyrody 

UM Katowice KŚ, RM, B 
we współpracy z RDOŚ, 
Lasami Państwowymi 
i administracją wodną  

9.2. 
Prowadzenie polityki 
przestrzennej 
gwarantującej dobry 
publiczny dostęp i dobrą 
jakość zasobów przyrody 
miasta 

9.2.1. 
Prowadzenie polityki przestrzennej na rzecz podtrzymania 
ciągłości korytarzy ekologicznych w granicach miasta  

Rada Miasta,  
Prezydent Miasta,  
UM Katowice B, KŚ, GM 

9.2.2. 
Opracowanie i przyjęcie zbioru zasad dobrej praktyki 
w zakresie planowania, projektowania, urządzania 
i utrzymywania zielonej infrastruktury miasta oraz ochrony 
zwierząt dziko żyjących w przestrzeni miasta 

UM Katowice KŚ, B 

9.2.3. 
Wprowadzanie planów miejscowych gwarantujących 
zasady gospodarowania zasobami przyrody w kategoriach 
usług ekosystemowych i zielonej infrastruktury, m.in. 
poprzez wprowadzenie standardów urbanistycznych 
określających publiczną dostępność i jakość terenów 
przyrodniczych 

Rada Miasta,  
Prezydent Miasta,  
UM Katowice B, KŚ 
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9.3. 
Wdrażanie 
przedsięwzięć 
praktycznych dla 
podtrzymania, 
wzbogacenia 
i dostosowania zasobów 
przyrody do specyfiki 
miasta 

9.3.1. 
Dostosowywanie zasobów przyrody, w tym również zieleni 
urządzonej, do specyfiki miasta, między innymi w aspekcie 
adaptacji do zmiany klimatu 

UM Katowice KŚ, ZZM, 
KZGM 

9.3.2. 
Aktualizacja zakresu prawnej ochrony przyrody 
w przestrzeni miasta (w tym drzewa – pomniki przyrody) 
adekwatnie do istniejących zasobów i ich stanu, oraz 
egzekwowanie ich skutecznej ochrony  

UM Katowice Rada Miasta, 
Prezydent Miasta, KŚ 

9.3.3. 
Rozpoznanie możliwości urządzania planowanych 
w mieście szlaków rowerowych jako parków linearnych 
łączących funkcję transportową (ścieżki rowerowe) 
i publicznego terenu zielonego, oraz realizacja pilotowych 
działań wynikających z zapisów tego programu 

UM Katowice B, RM, T 
we współpracy z sektorem 
obywatelskim 

9.3.4. 
Gospodarowanie przyrodą miasta (w tym również zielenią 
urządzoną) zgodnie z zasadami dobrej praktyki - dla 
zwiększania trwałości i zdolności samoodtwarzania się 
zasobów 

UM Katowice KŚ  
wykonawca: ZZM, MZUiM 
i inne jednostki miejskie 

9.3.5. 
Systemowe monitorowanie i zwalczanie roślinności 
inwazyjnej 

UM Katowice KŚ oraz ZZM 
we współpracy z Lasami 
Państwowymi, RDOŚ, 
samorządem województwa, 
instytucjami naukowymi, 
administracją wodną  

9.4.  
Powszechna edukacja na 
temat zasad 
planowania, urządzania, 
utrzymywania, 
wykorzystywania 
i ochrony zasobów 
przyrody Katowic 

9.4.1. 
Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-
Murckach 

UM Katowice KŚ, E, P, FE,  
we współpracy z ZS nr 2 im. 
J. Iwaszkiewicza 

9.4.2 
Edukacja różnych grup społecznych i zawodowych 
dotycząca zasad gospodarowania drzewostanem i ochrony 
zwierząt w przestrzeni zurbanizowanej oraz urządzania 
i utrzymywania zieleni w skali miejsca i osiedla  

UM Katowice KŚ, E, we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim i instytucjami 
badawczymi 

9.4.3. 
Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym 
miasta oraz jego zagrożeniach i potencjale wykorzystania 

UM Katowice KŚ, E, we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim i instytucjami 
badawczymi 

10 
Zagrożenie 
poważnymi 
awariami 

10. Zapewnienie 
bezpieczeństwa 
środowiskowego 
w mieście 

10.1. 
Inwentaryzowanie 
zagrożeń 
środowiskowych, w tym 
uwarunkowanych 
historycznie 

10.1.1. 
Rozpoznanie stref zagrożeń podtopieniami (w tym mapy 
zagrożeń i ryzyka wystąpienia powodzi miejskiej), zagrożeń 
chemicznych, pożarowych i innych  

UM Katowice ZK, KŚ, B 

10.1.2. 
Inwentaryzacja zagrożeń dla istniejących ujęć wód 
podziemnych stanowiących potencjalną rezerwę 
strategiczną Katowic  

UM Katowice ZK, KŚ, B, BG 

10.2. 
Wprowadzanie 
rozwiązań 
planistycznych, 
i technicznych 
umożliwiających 
unikanie nowych 
zagrożeń  

10.2.1. 
Dostosowanie planów miejscowych i warunków zabudowy 
do stanu rozpoznania potencjalnych zagrożeń 
środowiskowych, w tym także uwarunkowanych 
historycznie  

UM Katowice B 

10.2.2. 
Realizacja w ramach działań operacyjnych miasta zasady 
tymczasowego zazieleniania terenów zdiagnozowanych 
jako wolne od zagrożeń 

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice KŚ, GM 

10.3. 
Wzmocnienie systemu 
zarządzania 
bezpieczeństwem 
środowiskowym oraz 
reagowania na zdarzenia 

10.3.1. 
Rozwój monitoringu zagrożeń (w tym m.in. wizyjnego), 
zintegrowanego z platformą cyfrową miasta  

UM Katowice B, ZK, G 

10.3.2. 
Integracja danych o istniejących i prognozowanych 
zagrożeniach środowiskowych na platformie cyfrowej 
miasta (interaktywna mapa zagrożeń, scenariusze) 

Prezydent Miasta  
UM Katowice ZK, G 

10.3.3. 
Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych 
dla wykorzystania wiedzy o zagrożeniach środowiskowych 
w decyzjach strategicznych/ planistycznych 

Prezydent Miasta  

10.3.4. 
Uwzględnianie w aktualizacjach Planu Zarządzania 
Kryzysowego Miasta Katowice (nie rzadziej niż co 2 lata) 
danych gromadzonych i przetwarzanych na platformie 
cyfrowej miasta 

UM Katowice ZK we 
współpracy z G 

10.3.5. 
Działania edukacyjno-informacyjne dla różnych grup 
społecznych i zawodowych w zakresie minimalizowania 
i unikania zagrożeń środowiskowych, w tym m.in. 
zapobiegania poważnym awariom i/lub ograniczania ich 
skutków 

UM Katowice ZK i KŚ we 
współpracy z E i P 
oraz we współpracy z 
sektorem obywatelskim 
(m.in. OSP) oraz Strażą 
Miejską 

10.3.6 
Opracowanie kompleksowego bilansu alternatywnych 
źródeł wody pitnej, w tym wód podziemnych oraz ocena 
możliwości przystosowania istniejących przemysłowych 

Prezydent Miasta 
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ujęć wód podziemnych do funkcjonowania jako 
alternatywne źródła wody do spożycia na wypadek sytuacji 
kryzysowych 

10.3.7. 
Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych 
integrujących gospodarkę ściekową z innymi aspektami 
zarządzania miastem dla natychmiastowego reagowania 
w przypadku awarii 

Prezydent Miasta  
UM Katowice KŚ w 
porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A. 

Źródło: opracowanie GIG 
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5.2 Harmonogram rzeczowo-finansowy 

Harmonogram Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020 obejmuje zadania dla realizacji celów i kierunków w ramach 10 obszarów interwencji. Zadania zostały zidentyfikowane na podstawie analizy 
dokumentów jak m.in.: 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - II edycja, 

 Strategia Rozwoju Miasta „Katowice 2030”, 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Katowice, 

 Program ochrony przed hałasem dla miasta Katowice, 

 Lokalny program rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2016-2022, 

 Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2012-2016, 

 Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Katowice, 

 Plan zarządzania kryzysowego miasta Katowice, 

 Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Katowice na lata 2016-2035 (stan na 30.06.2016 lub też z późniejszymi uaktualnieniami, jeśli w tabeli wskazano inaczej), 

a także danych uzyskanych we współpracy z interesariuszami Programu. 

Forma zaproponowanych zadań pozwala na przyjęcie założenia, iż będą one w większości realizowane ze środków pochodzących z budżetu miasta, w ramach pracy poszczególnych wydziałów. Dla zadań wynikających bezpośrednio 
z zapisów innych dokumentów założono, że będą one finansowane zgodnie z określoną w nich strukturą. 

 

5.2.1 Zadania własne 

Tabela 37. Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację  

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania  
(w zł) Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 
informacje o 

zadaniu 2017 2018 2019 2020 razem 

A B C D E F G H I J K 

1 

Ochrona klimatu 
i jakości 
powietrza 

1A.1.1. 

Realizacja zapisów PGN związanych z wdrożeniem systemu zarządzania 
energią i środowiskiem w mieście 

UM Katowice KŚ  Zgodnie z PGN Budżet Miasta 
Katowice 

za PGN 

1A.1.2. 

Kompleksowa termomodernizacja budynków (zadanie za PGN), w tym 
szczególnie usuwanie materiałów zawierających azbest i poprawa 
efektywności energetycznej budynków zabytkowych pełniących funkcję 
publiczną lub mieszkalną  

UM Katowice BD, FE, IN, 

KZGM pozostałe jednostki 
organizacyjne miasta 

Zgodnie z PGN Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków RPO WSL 
2014 - 2020 

za PGN 

1A.1.3. 

Realizacja zapisów PGN związanych z wsparciem dla rozwoju budownictwa 
niskoenergetycznego i pasywnego (wsparcie promocyjne, w miarę 
posiadanych środków także finansowe) 

UM Katowice KŚ, 

podmioty prywatne 

Zgodnie z PGN: wsparcie promocyjne, w miarę posiadanych środków także 
finansowe 

Budżet Miasta 
Katowice 

za PGN 

1A.1.4. 

Realizacja zapisów PGN związanych z zastosowaniem OZE i modernizacją 
oświetlenia (LED) 

UM Katowice FE, KŚ, 

MZUiM 

Zgodnie z PGN Budżet Miasta 
Katowice 

za PGN 

1A.2.1. 

Rozwój Katowickiego Systemu Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych 

UM Katowice RM, IN, FE, T 

Tramwaje Śląskie S.A 

26 997 503 100 711 072 89 889 094 0
 

217 597 669
88

 Budżet Miasta 
Katowice, środki 

za WPF 2016 

                                                           
88

zgodnie z aktualnym Projektem budżetu na 2017r. (stan na 24.10), otrzymanym z UM w dniu 26.10.2016 r. 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację  

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania  
(w zł) Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 
informacje o 

zadaniu 2017 2018 2019 2020 razem 

A B C D E F G H I J K 

poprzez budowę centrów przesiadkowych (za PGN) 15 300 000  7 200 000  0 0 22 500 000
90

 własne 
Tramwajów 
Śląskich S.A. oraz 
dofinansowanie ze 
środków RPO WSL 
2014 – 2020 i POIiŚ 
2014 – 2020

89
 

1A.2.2. 

Rozwój katowickiej infrastruktury rowerowej, w tym systemu ścieżek 
rowerowych na terenie miasta (za PGN) 

UM Katowice RM, IN, T, 
MZUiM, ZZM 

4 951 916 5 113 387 2 485 000 0 12 550 303
91

 Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków unijnych 

za PGN 

1A.2.3. 

Wprowadzenie Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania 
Transportem 

UM Katowice T, IN, 

MZUiM, KZK GOP  

1 000 000 19 500 000 19 500 000 20 000 000
 

60 000 000
92

 Budżet Miasta 
Katowice, RPO 
WSL 2014 - 2020 

za WPF 2016
93

. 

Za zadaniem 

w PGN: 
Wprowadzenie 
systemu 
monitorowania 
natężenia ruchu 
samochodowego na 
terenie miasta 

1A.2.4. 

Opracowanie wieloletniego planu zintegrowanego systemu transportowego 
miasta Katowice  

UM Katowice T, OI W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

1A.2.5. 

Promowanie działań zmierzających do szerszego wykorzystania stacji paliw 
CNG, rozwój punktów ładowania samochodów energią elektryczną 

UM Katowice T, OI, 

PKM Sp. z o.o. 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

za PZ 

1A.2.6. 

Uprzywilejowanie transportu publicznego względem transportu 
indywidualnego poprzez wprowadzenie preferencyjnych zasad ruchu 
i parkowania  

UM Katowice PO, T, 

MZUiM 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

1A.2.7. 

Opracowanie preferencyjnych zasad ruchu i parkowania dla samochodów 
charakteryzujących się niskim stopniem emisji 

UM Katowice BD, PO, T W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

Zadanie 
długoterminowe 

1B.1.1. 

Rozwój sieci ciepłowniczych i gazowniczych na terenach o zwiększonej 
niskiej emisji 

TAURON Ciepło Sp. z o.o., 

ZEC S.A., PSG Sp. z o.o., 

inne podmioty UM 
Katowice  

W ramach zadań PGN Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków RPO WSL 
2014 – 2020, POIiŚ 
2014 – 2020 

za PGN 

                                                           
90szacunkowe wartości netto, udostępnione przez Tramwaje Śląskie S.A. i dotyczące węzłów Zawodzie i Brynów. 
89

dla węzła „Sądowa” zakładane jest pozyskanie środków z POIiŚ. 
91

 zgodnie z aktualnym Projektem budżetu na 2017r. (stan na 24.10), otrzymanym z UM w dniu 26.10.2016 r. 
92

udział miasta - zgodnie z aktualnym Projektem budżetu na 2017r. (stan na 24.10), otrzymanym z UM w dniu 26.10.2016 r.; Łączna wartość zadania ze środkami „lidera Projektu” – KZK GOP jest wyższa 
93

 zgodnie z Uchwałą nr XXX/600/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Katowice na lata 2016-2035 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację  

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania  
(w zł) Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 
informacje o 

zadaniu 2017 2018 2019 2020 razem 

A B C D E F G H I J K 

1B.1.2. 

Kontynuacja działań polegających na wymianie źródeł ciepła  

UM Katowice KŚ 9 200 000 0 0 0 9 200 000
94

 Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 

za PGN, 
założenie: od 
2018 r. zadanie 
zostanie 
przekształcone 
w zad. 1B.1.3. 

1B.1.3. 

Uruchomienie nowego Programu Ograniczania Niskiej Emisji 

UM Katowice KŚ  0 10 000 000 10 000 000 10 000 000 30 000 000 Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 

założenie: 
uruchomienie 
Programu od 
01.2018 r. 

1B.2.1. 

Zapewnienie, poprzez zapisy w planach miejscowych, bezwzględnego 
przestrzegania zasad ochrony jakości powietrza (ograniczanie emisji, 
warunki dla przewietrzania, roślinne strefy buforowe) oraz wdrażania 
rozwiązań efektywnych energetycznie w infrastrukturze i użytkowaniu 
terenu (wg PZ) 

UM Katowice KŚ, B W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

wg PZ 

1B.2.2. 

Opracowanie założeń i realizacja miejskiego systemu monitoringu jakości 
powietrza (elementy stacjonarne i mobilne) wraz z systemem ostrzegania, 
zintegrowanego z platformą cyfrową miasta  

UM Katowice KŚ, FE, G 0 280 000 EUR 0 280 000 EUR Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków unijnych 

za PGN 

1B.2.3. 

Działania prewencyjne i kontrolne w zakresie ochrony powietrza w mieście 

UM Katowice KŚ, Straż 
Miejska 

 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

1B.2.4. 

Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych integrujących 
ochronę jakości powietrza z innymi aspektami zarządzania miastem 

Prezydent Miasta, UM 
Katowice 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

1B.2.5. 

Działania edukacyjne dla różnych grup społecznych na temat gospodarki 
niskoemisyjnej i związanych z nimi zasad postępowania  

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P 

200 000 200 000 200 000 200 000 800 000 Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków unijnych, 
w tym WFOŚiGW 
i RPO WSL 2014-
2020 

za PGN 

1C.1.1. 

Inwentaryzacja i rozpoznanie skali problemów związanych z wyspą ciepła 
i warunkami przewietrzania oraz analiza możliwych działań zaradczych  

UM Katowice KŚ 0 100 000 0 0 100 000 Budżet Miasta 
Katowice 

 

1C.1.2. 

Wzbogacanie przestrzeni publicznej w strefie zurbanizowanej w zieleń 
urządzoną, poprzez wprowadzanie rozwiązań łączących urządzanie zieleni 
z gospodarką wodami deszczowymi i ograniczaniem efektu wyspy ciepła  

UM Katowice KŚ 
ZZM 
MZUiM 

inne podmioty 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

                                                           
94

 zgodnie ze uaktualnionymi danymi finansowymi otrzymanymi z UM Katowice w dniu 26.10.2016 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację  

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania  
(w zł) Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 
informacje o 

zadaniu 2017 2018 2019 2020 razem 

A B C D E F G H I J K 

1C.2.1. 

Opracowanie mapy wysp ciepła wraz z integracją z miejskim systemem 
monitoringu jakości powietrza 

UM Katowice KŚ 0 0 150 000 0 150 000 Budżet Miasta 
Katowice 

 

1C.2.2. 

Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych integrujących 
ochronę lokalnego klimatu oraz działania na rzecz adaptacji do zmian 
klimatu z innymi aspektami zarządzania miastem 

Prezydent Miasta, 

UM Katowice 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

1C.2.3. 

Działania edukacyjne adresowane do ogółu mieszkańców oraz do 
władających nieruchomościami, na temat zagrożeń zdrowotnych związanych 
z wyspą ciepła i sposobami ich unikania/ograniczania 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P 
oraz we współpracy z 
sektorem obywatelskim 

0 10 000 10 000 10 000 30 000 Budżet Miasta 
Katowice 

 

1C.2.4. 

Zapewnienie, poprzez zapisy w planach miejscowych, wdrażania rozwiązań 
mających na celu minimalizację zjawiska wyspy ciepła na terenie miasta oraz 
poprawę warunków przewietrzania 

UM Katowice KŚ, B W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

2 
Zagrożenie 
hałasem 

2.1.1.  

Aktualizacja co 5 lat Mapy akustycznej miasta Katowice oraz monitorowanie 
efektów i aktualizacja co 5 lat programu ochrony przed hałasem 

UM Katowice KŚ W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

Zadanie 
długoterminowe 

2.1.2.  

Wprowadzanie planów miejscowych gwarantujących uwzględnienie ochrony 
przed hałasem na poziomie rozwiązań urbanistycznych, infrastrukturalnym 
i w użytkowaniu terenu  

UM Katowice B W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

Zadanie ciągłe 

2.1.3.  

Opracowanie polityki czynszowej dla mieszkaniowego zasobu miasta 
Katowice uwzględniającej ustalenia wynikające z mapy akustycznej i POŚPH 

UM Katowice BD oraz KZGM 
w Katowicach w 
porozumieniu z KŚ 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

2.2.1.  

Wdrażanie przedsięwzięć inwestycyjnych Programu ochrony środowiska 
przed hałasem dla miasta Katowice (POŚPH)  

UM Katowice 

Monitoring POŚPH: KŚ, 
realizacja POŚPH - m.in.: BD, 
MZUiM, ZDW w Katowicach, 
GDDKiA, PKP i inne 

W ramach zadań POŚPH Wg POŚPH Zadanie 
długoterminowe 

2.3.1.  

Budowa miejskiego monitoringu akustycznego w ramach Programu ochrony 
środowiska przed hałasem dla miasta Katowice (POŚPH) 

UM Katowice KŚ W ramach zadań POŚPH Wg POŚPH Zadanie 
długoterminowe 

2.3.2.  

Rozbudowa funkcjonalności platformy cyfrowej miasta o udostępnianie 
danych bieżących i historycznych o hałasie w ujęciu przestrzennym oraz 
o tworzenie scenariuszy na potrzeby kształtowania miejskiej polityki 
przestrzennej 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z B i G  

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

Zadanie 
długoterminowe 

2.3.3.  

Działania edukacyjne dla różnych grup społecznych, dotyczące zasad 
ochrony przed hałasem i możliwych sposobów jego minimalizowania oraz 
zarządzania 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

Zadanie ciągłe 
długoterminowe 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację  

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania  
(w zł) Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 
informacje o 

zadaniu 2017 2018 2019 2020 razem 

A B C D E F G H I J K 

3 

Pola 
elektromagnety-
czne 

3.1.1. 

Integracja na platformie cyfrowej informacji i rejestrów dotyczących źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego, zwłaszcza o wysokiej częstotliwości 
(w tym rejestru zgłoszeń i pozwoleń na budowę dla źródeł PEM) oraz danych 
o PEM w ujęciu przestrzennym 

UM Katowice KŚ, B, G W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

Zadanie 
długoterminowe 

3.1.3. 

Działania edukacyjne dla różnych grup społecznych na temat oddziaływania 
PEM oraz zasad ich ograniczania 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P oraz we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

Zadanie ciągłe / 
długoterminowe 

3.2.2. 

Zapewnienie, poprzez zapisy w planach miejscowych, zasad ochrony 
i minimalizacji oddziaływania źródeł PEM 

UM Katowice B W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

Zadanie ciągłe 

4 
Gospodarowanie 
wodami 

4A.1. 1.  
Opracowanie założeń miejskiego systemu monitoringu wód 
powierzchniowych zintegrowanego z platformą cyfrową miasta, w tym 
opracowanie metody katalogowania zasobów wód powierzchniowych 
miasta (w tym zbiorników) 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z WIOŚ 
i administratorami wód 

40 000
95

 80 000 0 0 120 000 Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 

 

4A.1. 2.  

Współpraca z WIOŚ w Katowicach i administratorami wód w zakresie 
opomiarowania cieków w ramach monitoringu państwowego oraz budowa 
miejskiego systemu monitoringu wód powierzchniowych, wraz 
z inwentaryzacją cieków, kanałów i rowów na terenie miasta, obejmującą 
m.in. jednoznaczne określenie ich charakteru i właściciela/administratora 
oraz ustanowienie punktów pomiarowych i przeprowadzenie pomiarów 

 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z WIOŚ 
i administratorami wód 

0 0 200 000 100 000 300 000 Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 

Zadanie 
długoterminowe 

4A.1.3.  

Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych integrujących 
gospodarkę wodami z innymi aspektami zarządzania miastem 

UM Katowice KŚ, B we 
współpracy z KW S.A. i KIWK 
Sp. z o.o. 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

4A.1.4.  

Informowanie i edukowanie różnych grup społecznych w zakresie zasobów 
wód powierzchniowych miasta, możliwości ich wykorzystania i zasad 
ochrony) 

UM Katowice KŚ/E B, we 
współpracy z KW S.A. i KIWK 
Sp. z o.o. oraz we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

4A.2.1.  

Zapewnienie, poprzez uchwalenie brakujących planów miejscowych, 
bezwzględnego przestrzegania zasad gospodarowania wodami 
powierzchniowymi i ich zlewniami(wraz z uporządkowaniem zapisów w 
rejestrze gruntów) 

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice B 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

4A.3.1.  

Opracowanie kompleksowego, długoterminowego programu 
zagospodarowania i rewitalizacji zbiorników wodnych i dolin rzecznych 
miasta Katowice i realizacja pilotowych działań wynikających z zapisów tego 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z B 

0 80 000 80 000 0 160 000 Budżet Miasta 
Katowice 

 

                                                           
95

opracowanie dokumentacji, działania przygotowawcze. 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację  

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania  
(w zł) Źródła 
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4B.1.1.  
Sporządzenie aktualizacji inwentaryzacji ujęć wód podziemnych, studni 
gospodarczych i piezometrów na terenie miasta 

UM Katowice BG 
0 60 000 0 0 60 000 Budżet Miasta 

Katowice 
 

4B.1.2.  
Opracowanie założeń miejskiego systemu monitoringu wód podziemnych 
bazującego na danych istniejących i obecnie pozyskiwanych 

UM Katowice KŚ, BG 0 0 30 000 0 30 000 Budżet Miasta 
Katowice 

 

4B.2.1.  
Zapewnienie, poprzez uchwalenie brakujących planów miejscowych, 
bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony wód podziemnych 

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice B 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

5 
Gospodarka 
wodno-ściekowa 

5.1.1. 

Utrzymanie dobrego lub bardzo dobrego stanu technicznego infrastruktury 
służącej do zaopatrywania w wodę do spożycia 

KW S.A. 

 

W ramach zadań własnych Środki własne KW 
S.A. 

Zadanie ciągłe  

 

5.1.2. 

Naprawy bieżące i utrzymanie sieci kanalizacyjnych przebiegających 
w granicach miasta 

KW S.A., MZUiM (w zakresie 
przykanalików i wpustów 
deszczowych) 

W ramach zadań własnych Środki własne KW 
S.A. i MZUiM 

Zadanie ciągłe  

 

5.1.3. 

Przebudowa i modernizacja systemów kanalizacji, w tym rozdział kanalizacji 
ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, wyeliminowanie nielegalnych 
zrzutów ścieków do wód oraz stworzenie systemu sterowania 
wykorzystującego model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej 

KIWK Sp. z o.o. W ramach zadań własnych KIWK Sp. z o.o., zgodnie z WPF Środki własne 
KIWK Sp. z o.o. 
oraz 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 

za WPF 2016 

5.1.4. 

Integracja ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków z platformą cyfrową miasta 

UM Katowice KŚ, G, KW S.A. W ramach zadań własnych Środki własne KW 
S.A. 

Zadanie ciągłe  

5.1.5. 

Rozbudowa i modernizacja urządzeń służących do zagospodarowywania 
osadów ściekowych 

Wykonawca: KW S.A, KIWK 
Sp. z o.o. 

W ramach zadań własnych KW S.A. i KIWK Sp. z o.o. Środki własne KW 
S.A. i KIWK Sp. 
z o.o. oraz 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 

Zadanie ciągłe  

 

5.1.6. 

Optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków, w tym m.in. 
modernizacja oczyszczalni Dąbrówka Mała-Centrum 

Wykonawca: KW S.A, KIWK 
Sp. z o.o. 

W ramach zadań własnych KW S.A. i KIWK Sp. z o.o. Środki własne KW 
S.A. i KIWK Sp. 
z o.o. oraz 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 

Zadanie ciągłe  

 

5.2.1. 

Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji sieci kanalizacji deszczowej oraz 
wylotów 

UM Katowice KŚ, KW S.A. W ramach zadań własnych KW S.A.  Środki własne KW 
S.A. , 

Budżet Miasta 
Katowice, 

Zadanie ciągłe 

5.2.2. UM Katowice KŚ W ramach zadań własnych UM Katowice, w porozumieniu z KIWK Sp. z o.o. i KW Budżet Miasta  
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Stworzenie systemu kontroli wylotów do cieków i kolektorów deszczowych  w porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A.  

S.A. Katowice, środki 
własne KW S.A. 
i KIWK Sp. z o.o. 

5.2.3. 

Opracowanie kompleksowego programu gospodarowania wodami 
deszczowymi na terenie miasta, w tym systemów zagospodarowania 
nadmiaru wód deszczowych 

UM Katowice KŚ  

w porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A. 

0 0 200 000 300 000 500 000 Budżet Miasta 
Katowice, środki 
własne KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A. 
oraz 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych  

 

5.2.4. 

Zainicjowanie dostosowywania niektórych zbiorników wodnych i niektórych 
fragmentów dolin rzecznych do wykorzystania jako rezerwa retencyjna dla 
nadmiaru wód deszczowych i/lub jako rezerwa zasobów dla gospodarki 
komunalnej na czas suszy  

UM Katowice KŚ 

w porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A. 

Realizacja, w miarę dostępnych środków zewnętrznych (fundusze krajowe 
i unijne) 

Budżet Miasta 
Katowice 

 

5.2.5. 

Integracja na platformie cyfrowej miasta informacji o infrastrukturze wodno-
kanalizacyjnej i jej funkcjonowaniu, niezbędnych w strategicznym 
zarządzaniu siecią 

Prezydent Miasta  

UM Katowice KŚ, G 
w porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A. 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice, środki 
własne KW S.A. 
i KIWK Sp. z o.o. 
oraz 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 

Zadanie 
długoterminowe 

5.2.6. 

Działania edukacyjne dla władających/użytkowników nieruchomości i dla 
innych grup społecznych na temat możliwości zagospodarowania wód 
deszczowych oraz ich ponownego wykorzystania 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z B, E i P oraz 
we współpracy z sektorem 
obywatelskim 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

Zadanie ciągłe 

5.3.1. 

Realizacja i/lub wspieranie rozwiązań technicznych i organizacyjnych na 
rzecz ponownego wykorzystania zużytej wody w sferze komunalnej 

UM Katowice KŚ, RM, IN W ramach zadań własnych.  
Wsparcie, w miarę posiadanych środków także finansowe 

Budżet Miasta 
Katowice 

 

5.3.2. 

Budowa separatorów podczyszczających wody opadowe i roztopowe 

UM Katowice KŚ, RM, IN, 

KIWK Sp. z o.o. i KW S.A. 

550 000 150 000 175 000 175 000 1 050 000
96

 Budżet Miasta 
Katowice, środki 
własne KW S.A. 
KIWK Sp. z o.o. 
oraz 
dofinansowanie ze 
środków unijnych 

 

5.3.3. 

Budowa systemu zbiorników retencjonujących wody deszczowe  

UM Katowice KŚ/KIWK Sp. 
z o.o. 

0 15 000 000 15 000 000 16 000 000 46 000 000
97

 Budżet Miasta 
Katowice, środki 

 

                                                           
96

uaktualnione wartości oraz harmonogram wydatkowania środków – uzyskany z UM Katowice w dniu 10.11.2016 r. 
97

uaktualnione wartości oraz harmonogram wydatkowania środków – uzyskany z UM Katowice w dniu 26.10.2016 r. 
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własne KIWK Sp. z 
o.o. oraz 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 

6 
Zasoby 
geologiczne 

6.1.3. 

Rozwijanie dobrej praktyki dostosowania form użytkowania terenu do 
przewidywanych deformacji terenu, z uwzględnieniem sumarycznych 
wpływów górniczych 

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice B, BG 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

6.1.4. 

Moderowanie współpracy na linii górnictwo – samorządy dla udoskonalenia 
systemu zarządzania zrzutami wód kopalnianych na terenie Katowic 
w kierunku zmniejszenia negatywnych oddziaływań na rzeki i potoki 

UM Katowice we 
współpracy z 
przedsiębiorstwami 
górniczymi oraz Urzędem 
Marszałkowskim Woj. 
Śląskiego 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

7 Gleby 

7.1.1. 

Zbilansowanie zasobów glebowych miasta: zasięg terenów o naturalnej 
okrywie glebowej, czynniki degradujące, stopień degradacji, stopień 
zanieczyszczenia  

UM Katowice KŚ 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

zadanie ciągłe, 
długoterminowe 

7.1.2. 

Integracja na platformie cyfrowej miasta informacji o zasobach glebowych 
miasta i ich stanie (z uwzględnieniem zanieczyszczeń historycznych 
zdeponowanych w gruntach, rozpoznanych w ramach realizacji celu 
związanego z gospodarką odpadami) 

UM Katowice I, KŚ, G W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

zadanie 
długoterminowe 

7.1.3. 

Edukacja różnych grup społecznych na temat znaczenia gleb w mieście 
i zasad gospodarowania nimi, w tym również o możliwościach rolniczego 
gospodarowania, zwłaszcza w południowych dzielnicach Katowic 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P oraz we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

zadanie ciągłe 

7.2.1. 

Opracowanie zbioru zasad dobrej praktyki dla zrównoważonego 
gospodarowania zasobami gleb w mieście oraz podtrzymania/wzmacniania 
procesów glebotwórczych 

UM Katowice KŚ, B 

0 30 000 0 0 30 000 Budżet Miasta 
Katowice 

 

7.2.2. 

Wprowadzanie planów miejscowych gwarantujących skuteczną ochronę 
gleb w strefie zurbanizowanej zgodnie z zasadami dobrej praktyki oraz 
utrzymanie funkcji rolniczej w południowej części Katowic  

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice B 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

7.3.1. 

Systemowe wykorzystanie kompostu z nowej kompostowni miejskiej do 
rekultywacji i/lub wzbogacania gleb na terenie miasta  

UM Katowice KŚ  

wykonawca: ZZM w 
Katowicach i inne jednostki 
miejskie władające 
terenami miejskimi  

w porozumieniu z MPGK 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (ZZM) 

zadanie 
długoterminowe 
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7.3.2. 

Gospodarowanie glebami miasta zgodnie z zasadami dobrej praktyki - dla 
powstrzymania kurczenia się zasobów naturalnych gleb, wzmocnienia 
procesów glebotwórczych, oraz przeciwdziałania erozji, kompakcji 
i negatywnym zmianom stosunków wodnych 

UM Katowice KŚ (nadzór), 

Wykonawca: ZZM 
w Katowicach i inne 
jednostki miejskie 
władające terenami 
miejskimi inni władający 
nieruchomościami 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (ZZM) 

zadanie ciągłe 

7.3.3. 

Wykorzystanie przedsięwzięć rekultywacyjnych do inicjowania lub 
wspomagania procesów regeneracji gleb 

UM Katowice i inne 
podmioty 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

zadanie ciągłe 

8 

Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

8.2.1. 

Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających 
biodegradacji i ograniczenie składowania tych odpadów 

UM Katowice, zadanie 
zlecone (obecny 
wykonawca: MPGK sp. z 
o.o. Katowice) 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (środki 
pochodzące 
z tytułu 
gospodarowania 
odpadami) 

zadanie ciągłe 

8.2.2. 

Doskonalenie systemu selektywnego zbierania i zagospodarowania papieru, 
szkła, metalu, tworzyw sztucznych 

UM Katowice zadanie 
zlecone (obecny 
wykonawca: MPGK Sp. z 
o.o. Katowice) 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (środki 
pochodzące 
z tytułu 
gospodarowania 
odpadami) 

zadanie ciągłe 

8.2.3. 

Weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami 

UM Katowice KŚ W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (środki 
pochodzące 
z tytułu 
gospodarowania 
odpadami) 

zadanie ciągłe 

8.2.4. 

Doskonalenie systemu selektywnego zbierania zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych 

UM Katowice, zadanie 
zlecone (obecny 
wykonawca: MPGK Sp. z 
o.o. Katowice) 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (środki 
pochodzące 
z tytułu 
gospodarowania 
odpadami) 

zadanie ciągłe 

8.2.5. 

Sukcesywne rozszerzanie katalogu odbieranych od mieszkańców odpadów 
komunalnych 

UM Katowice KŚ W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (środki 
pochodzące 
z tytułu 
gospodarowania 
odpadami) 

zadanie ciągłe 

8.2.6. 

Stopniowe obejmowanie nieruchomości niezamieszkałych systemem 
gospodarki odpadami komunalnymi 

UM Katowice KŚ W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (środki 
pochodzące 
z tytułu 
gospodarowania 
odpadami) 

zadanie ciągłe 
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8.2.7. 

Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie 
postępowania z odpadami komunalnymi 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z E i P oraz we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (środki 
pochodzące 
z tytułu 
gospodarowania 
odpadami) 

zadanie ciągłe 

8.3.1. 

Prowadzenie kontroli w zakresie selektywnej zbiórki odpadów (zwłaszcza 
nieruchomości wielorodzinne) 

Straż Miejska, UM Katowice 

KŚ 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (środki 
pochodzące 
z tytułu 
gospodarowania 
odpadami) 

zadanie ciągłe 

8.3.2. 

Prowadzenie kontroli zawierania umów na odbiór odpadów przez właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych 

Straż Miejska W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

zadanie ciągłe 

8.3.3. 

Bieżąca likwidacja miejsc nielegalnego składowania odpadów na terenach 
miejskich 

ZZM i inne jednostki 
miejskie 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice (środki 
pochodzące 
z tytułu 
gospodarowania 
odpadami) 

zadanie ciągłe 

8.3.4. 

Inwentaryzacja miejsc występowania historycznych zanieczyszczeń gruntu  

UM Katowice KŚ 50 000 150 000 150 000 150 000 500 000 Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 

zadanie 
długoterminowe 

9 
Zasoby 
przyrodnicze 

9.1.1. 

Zainicjowanie waloryzacji zasobów przyrodniczych miasta (w tym m.in. na 
terenach zurbanizowanych, porolnych oraz poprzemysłowych) w 
kategoriach usług ekosystemowych, zielonej infrastruktury oraz konfliktów 
przestrzennych i zagrożeń 

UM Katowice KŚ we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim, instytucjami 
naukowymi i samorządem 
województwa 

100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 

 

9.1.2. 

Zainicjowanie inwentaryzacji zasobów drzewostanów miejskich, w tym 
zwłaszcza zieleni przyulicznej z uwzględnieniem ich walorów oraz zagrożeń 
i potencjalnych konfliktów  

UM Katowice KŚ, ZZM, 
MZUiM 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

9.1.3. 

Integracja na platformie cyfrowej miasta informacji o przyrodzie miasta 
(w tym drzewostanach) – w kategoriach potencjału usług ekosystemowych 
i zasobów zielonej infrastruktury  

UM Katowice KŚ, G W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

9.1.4. 

Wzmocnienie organizacyjne i finansowe jednostek odpowiedzialnych za 
gospodarowanie zieloną infrastrukturą miasta  

UM Katowice Rada Miasta, 
Prezydent Miasta 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 
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9.1.5. 

Wprowadzenie mechanizmów/procedur integrujących gospodarowanie 
zasobami przyrody z polityką rozwoju miasta oraz koordynujących 
gospodarowanie wszystkimi rodzajami zasobów przyrody 

UM Katowice KŚ, RM, B 

 we współpracy z RDOŚ, 
Lasami Państwowymi 
i administracją wodną  

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

9.2.1. 

Prowadzenie polityki przestrzennej na rzecz podtrzymania ciągłości 
korytarzy ekologicznych w granicach miasta  

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice B, KŚ, 
GM 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

9.2.2. 

Opracowanie i przyjęcie zbioru zasad dobrej praktyki w zakresie planowania, 
projektowania, urządzania i utrzymywania zielonej infrastruktury miasta 
oraz ochrony zwierząt dziko żyjących w przestrzeni miasta 

UM Katowice KŚ, B 0 0 30 000 0 30 000 Budżet Miasta 
Katowice 

 

9.2.3. 

Wprowadzanie planów miejscowych gwarantujących zasady 
gospodarowania zasobami przyrody w kategoriach usług ekosystemowych 
i zielonej infrastruktury, m.in. poprzez wprowadzenie standardów 
urbanistycznych określających publiczną dostępność i jakość terenów 
przyrodniczych 

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice B, KŚ 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

9.3.1. 

Dostosowywanie zasobów przyrody, w tym również zieleni urządzonej, do 
specyfiki miasta, między innymi w aspekcie adaptacji do zmiany klimatu 
(zadanie ciągłe) 

UM Katowice KŚ, ZZM, 
KZGM 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

zadanie ciągłe 

9.3.2. 

Aktualizacja zakresu prawnej ochrony przyrody w przestrzeni miasta (w tym 
drzewa – pomniki przyrody) adekwatnie do istniejących zasobów i ich stanu, 
oraz egzekwowanie ich skutecznej ochrony  

UM Katowice Rada Miasta, 
Prezydent Miasta, KŚ 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 

Katowice 

 

9.3.3. 

Rozpoznanie możliwości urządzania planowanych w mieście szlaków 
rowerowych jako parków linearnych łączących funkcję transportową (ścieżki 
rowerowe) i publicznego terenu zielonego, oraz realizacja pilotowych działań 
wynikających z zapisów tego programu 

UM Katowice B, RM, T 

we współpracy z sektorem 
obywatelskim 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

9.3.4. 

Gospodarowanie przyrodą miasta (w tym również zielenią urządzoną) 
zgodnie z zasadami dobrej praktyki - dla zwiększania trwałości i zdolności 
samoodtwarzania się zasobów 

UM Katowice KŚ  

Wykonawca: ZZM , MZUiM 
i inne jednostki miejskie 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

9.3.5. 

Systemowe monitorowanie i zwalczanie roślinności inwazyjnej 

UM Katowice KŚ oraz ZZM 
we współpracy z Lasami 
Państwowymi, RDOŚ, 
samorządem województwa, 
instytucjami naukowymi, 
administracją wodną  

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków 
krajowych 
i unijnych 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację  

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania  
(w zł) Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 
informacje o 

zadaniu 2017 2018 2019 2020 razem 

A B C D E F G H I J K 

9.4.1. 

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w Katowicach-Murckach  

UM Katowice KŚ, E, P, FE,  

we współpracy z ZS nr 2 im. 
J. Iwaszkiewicza 
w Murckach 

962 066 1 199 429 0 0 2 161 495
98

 Budżet Miasta 
Katowice, 
dofinansowanie ze 
środków unijnych 
(RPO WSL 2014-
2020) 

 

9.4.2. 

Edukacja różnych grup społecznych i zawodowych dotycząca zasad 
gospodarowania drzewostanem i ochrony zwierząt w przestrzeni 
zurbanizowanej oraz urządzania i utrzymywania zieleni w skali miejsca 
i osiedla  

UM Katowice KŚ, E, we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim i instytucjami 
badawczymi 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

9.4.3. 

Upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym miasta oraz jego 
zagrożeniach i potencjale wykorzystania 

UM Katowice KŚ/ E we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim i instytucjami 
badawczymi 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10 

Zagrożenie 
poważnymi 
awariami 

10.1.1. 

Rozpoznanie stref zagrożeń podtopieniami (w tym mapy zagrożeń i ryzyka 
wystąpienia powodzi miejskiej), zagrożeń chemicznych, pożarowych i innych  

UM Katowice ZK, KŚ, B W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10.1.2. 

Inwentaryzacja zagrożeń dla istniejących ujęć wód podziemnych 
stanowiących potencjalną rezerwę strategiczną Katowic  

UM Katowice ZK, KŚ, B, BG W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10.2.1. 

Dostosowanie planów miejscowych i warunków zabudowy do stanu 
rozpoznania potencjalnych zagrożeń środowiskowych, w tym także 
uwarunkowanych historycznie  

UM Katowice B W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10.2.2. 

Realizacja w ramach działań operacyjnych miasta zasady tymczasowego 
zazieleniania terenów zdiagnozowanych jako wolne od zagrożeń 

Rada Miasta, Prezydent 
Miasta, UM Katowice KŚ, 
GM 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10.3.1. 

Rozwój monitoringu zagrożeń (w tym m.in. wizyjnego), zintegrowanego 
z platformą cyfrową miasta  

UM Katowice B, ZK, G W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10.3.2. 

Integracja danych o istniejących i prognozowanych zagrożeniach 
środowiskowych na platformie cyfrowej miasta (interaktywna mapa 
zagrożeń, scenariusze) 

Prezydent Miasta  

UM Katowice ZK, G 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10.3.3. 

Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych dla wykorzystania 
wiedzy o zagrożeniach środowiskowych w decyzjach strategicznych/ 
planistycznych 

Prezydent Miasta  W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10.3.4. 

Uwzględnianie w aktualizacjach Planu Zarządzania Kryzysowego Miasta 

UM Katowice ZK we 
współpracy z G 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

                                                           
98

 zgodnie ze uaktualnionymi danymi finansowymi otrzymanymi z UM Katowice w dniu 26.10.2016 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot odpowiedzialny za 
realizację  

(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji zadania  
(w zł) Źródła 

finansowania 

Dodatkowe 
informacje o 

zadaniu 2017 2018 2019 2020 razem 

A B C D E F G H I J K 

Katowice (nie rzadziej niż co 2 lata) danych gromadzonych i przetwarzanych 
na platformie cyfrowej miasta 

10.3.5. 

Działania edukacyjno-informacyjne dla różnych grup społecznych 
i zawodowych w zakresie minimalizowania i unikania zagrożeń 
środowiskowych, w tym m.in. zapobiegania poważnym awariom i/lub 
ograniczania ich skutków 

UM Katowice ZK i KŚ we 
współpracy z E i P oraz we 
współpracy z sektorem 
obywatelskim (m.in. OSP) 
oraz Strażą Miejską 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10.3.6. 

Opracowanie kompleksowego bilansu alternatywnych źródeł wody pitnej, 
w tym wód podziemnych oraz ocena możliwości przystosowania istniejących 
przemysłowych ujęć wód podziemnych do funkcjonowania jako 
alternatywne źródła wody do spożycia na wypadek sytuacji kryzysowych 

Prezydent Miasta 

 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

10.3.7. 

Wprowadzenie procedur i/lub rozwiązań organizacyjnych integrujących 
gospodarkę ściekową z innymi aspektami zarządzania miastem dla 
natychmiastowego reagowania w przypadku awarii 

Prezydent Miasta  

UM Katowice KŚ w 
porozumieniu z KIWK Sp. 
z o.o. i KW S.A. 

W ramach zadań własnych Budżet Miasta 
Katowice 

 

Źródło: opracowanie GIG 
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5.2.2 Zadania monitorowane 

Poniżej w tabeli przedstawiono harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem. 

Tabela 38. Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem 

Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny  

za realizację  
(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji 
zadania  

(w zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

1 Ochrona klimatu 
i jakości powietrza 

1A.2.8. 

Zachęty do korzystania z transportu publicznego poprzez kształtowanie niskich cen biletów  

KZK GOP W ramach zadań własnych Środki własne KZK GOP 
i Tramwajów Śląskich S.A. 

 

1A.2.9. 

Budowa linii tramwajowej wzdłuż ul. Grundmanna w Katowicach w celu połączenia magistralnych 
linii tramwajowych funkcjonujących w układzie wschód – zachód biegnących ul. Chorzowską oraz 
ul. Gliwicką  

Tramwaje Śląskie S.A 

20 000 000 POIiŚ 2014 – 2020 

Środki własne Tramwajów 
Śląskich S.A. 

 

1A.2.10. 

Budowa linii tramwajowej od Pętli Brynów do Pętli Kostuchna dla poprawy skomunikowania 
południowych dzielnic Katowic z centrum miasta. 

Tramwaje Śląskie S.A 

110 000 000 POIiŚ 2014 – 2020 

Środki własne Tramwajów 
Śląskich S.A. 

 

1A.2.11. 

Zakup taboru tramwajowego do obsługi komunikacji tramwajowej na zmodernizowanych 
i wybudowanych odcinkach infrastruktury na obszarze działania Tramwajów Śląskich S.A. 

Tramwaje Śląskie S.A 

249 000 000 POIŚ 2014 – 2020 

Środki własne Tramwajów 
Śląskich S.A. 

 

3 Pola 
elektromagnetyczne 

3.1.2. 

Monitoring państwowy poziomów pól elektromagnetycznych, w tym diagnoza stanu tła 
elektromagnetycznego oraz identyfikacja miejsc zagrożonych nadmiernym natężeniem PEM oraz 
zwiększenie liczby punktów pomiarowych w oparciu o rozpoznane zagrożenia  

WIOŚ Katowice we 
współpracy z UM Katowice KŚ 

W ramach zadań własnych  Środki własne WIOŚ 
w Katowicach 

Zadanie ciągłe / 
długoterminowe 

3.2.1. 

Nadzór interwencyjny źródeł PEM na terenie miasta  

SANEPID we współpracy z UM 
Katowice 

W ramach zadań własnych Środki własne SANEPID Zadanie ciągłe 

4 Gospodarowanie 
wodami 

4A.3.2.  

Utrzymanie rzek i rowów odwadniających przebiegających w granicach miasta  
Administratorzy cieków we 
współpracy z UM Katowice 
ZK, KŚ 

W ramach zadań własnych Środki własne podmiotów 
odpowiedzialnych 

Zadanie ciągłe 

6 Zasoby geologiczne 6.1.1. 
Kontynuacja działań w zakresie monitorowania wpływu górnictwa na elementy środowiska i działań 
zabezpieczających  

Przedsiębiorstwa górnicze,  
UM Katowice KŚ, BG 

W ramach zadań własnych Środki własne 
przedsiębiorstw 

Zadanie ciągłe 

6.1.2. 
Rozwijanie dobrej praktyki uzgadniania zakresu monitoringu przyrodniczego oddziaływań górniczych 
dotyczącego obszarów chronionych i innych cennych obiektów 

Przedsiębiorstwa górnicze,  
UM Katowice KŚ, BG 

W ramach zadań własnych Środki własne 
przedsiębiorstw 

Zadanie ciągłe 

6.1.5. 

Rozwijanie działań informacyjnych nt. wpływu prowadzonej eksploatacji górniczej na środowisko na 
terenie miasta 

Przedsiębiorstwa górnicze we 
współpracy z UM Katowice 
(BG) 

W ramach zadań własnych Środki własne 
przedsiębiorstw 

Zadanie ciągłe 

6.2.1. 

Kontynuacja dotychczasowych form współpracy podmiotów górniczych i samorządu w zakresie 
bieżących ustaleń i rozwiązywania spraw spornych (m. in. zespół porozumiewawczy KHW-OUG – 
miasto) 

Przedsiębiorstwa górnicze we 
współpracy z UM Katowice  

W ramach zadań własnych Środki własne 
przedsiębiorstw 

Zadanie ciągłe 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot odpowiedzialny  

za realizację  
(+ jednostki włączone) 

Szacunkowe koszty realizacji 
zadania  

(w zł) 
Źródła finansowania 

Dodatkowe 
informacje  
o zadaniu 

A B C D E F G 

6.3.1.  

Realizacja dobrych praktyk w zakresie zagospodarowywania powstających i przewidywanych 
zalewisk/podtopień jako błękitno-zielonej infrastruktury miasta 

Przedsiębiorstwa górnicze we 
współpracy z UM Katowice 

W ramach zadań własnych Środki własne 
przedsiębiorstw 

Zadanie ciągłe 

7 Gleby 7.3.2. 

Gospodarowanie glebami miasta zgodnie z zasadami dobrej praktyki - dla powstrzymania kurczenia 
się zasobów naturalnych gleb, wzmocnienia procesów glebotwórczych, oraz przeciwdziałania erozji, 
kompakcji i negatywnym zmianom stosunków wodnych 

UM Katowice KŚ (nadzór) 

wykonawca: ZZM 
w Katowicach i inne jednostki 
miejskie władające terenami 
miejskimi  

inni władający 
nieruchomościami 

W ramach zadań własnych 
poszczególnych jednostek 

Środki własne jednostek Zadanie ciągłe 

8 Gospodarka 
odpadami 
i zapobieganie 
powstawaniu 
odpadów 

8.1.1. 

Rozbudowa Zakładu Odzysku i Unieszkodliwiania Odpadów w Katowicach 

MPGK sp. z o.o. Katowice W ramach zadań własnych Środki własne MPGK Sp. 
z o.o., pożyczka WFOŚiGW 

 

8.1.2. 

Przygotowanie i uruchomienie punktu demontażu odpadów wielkogabarytowych 

MPGK sp. z o.o. Katowice W ramach zadań własnych Środki własne MPGK Sp. 
z o.o. 

 

8.1.3. 

Modernizacja systemu monitorowania strumienia odpadów komunalnych w punktach zbiórki (GPZO) 

MPGK sp. z o.o. Katowice W ramach zadań własnych Środki własne MPGK Sp. 
z o.o. 

 

8.1.4. 

Monitoring składowiska odpadów komunalnych 

MPGK sp. z o.o. Katowice W ramach zadań własnych Środki własne MPGK Sp. 
z o.o. 

 

Źródło: opracowanie GIG 
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6 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY 
ŚRODOWISKA 

6.1 Współpraca z interesariuszami 

Wykonawca POŚ podczas realizacji pierwszego etapu prac nad Programem współpracował 
z interesariuszami inicjując spotkania warsztatowe we współpracy z Wydziałem Kształtowania 
Środowiska UM Katowice. Jako pierwsze zorganizowane zostało spotkanie ogólne połączone 
z wykładem dotyczącym pracy nad realizacją POŚ oraz powiązanym dokumentom strategicznym. 
Następnie, zrealizowano sześć tematycznych spotkań warsztatowych: 

 Gleby, zasoby geologiczne, 

 Zasoby przyrodnicze, 

 Gospodarowanie wodami, gospodarka wodno-ściekowa, 

 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 Ochrona klimatu i jakość powietrza, 

 Zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, zagrożenia poważnymi awariami. 

Spotkania realizowane były w miesiącu maju 2016 r. w siedzibie Urzędu Miasta Katowice. 

W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele następujących instytucji: 

 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, 

 Hyperview Sp. z o.o. w Katowicach, 

 Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., 

 Katowickie Wodociągi S.A., 

 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, 

 Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 

 Nadleśnictwo Katowice, 

 Park Naukowo-Technologiczny w Katowicach, 

 Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Zarząd Zlewni Przemszy w Przeczycach, 

 Straż Miejska,  

 Uniwersytet Śląski (Wydział Biologii i Ochrony Środowiska), 

 Urząd Miasta Katowice (Wydziały: Kształtowania Środowiska, Rozwoju Miasta, Obsługi 
Inwestorów, Budownictwa i Planowania Przestrzennego, Budynków i Dróg, Spraw Obywatelskich, 
Zarządzania Kryzysowego, Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego i Przekształceń Własnościowych, 
Biura Geologii i Górnictwa), 

 Zakład Utylizacji Odpadów, 

 Zakład Zieleni Miejskiej w Katowicach. 

Uczestnicy spotkań brali aktywny udział w pracach warsztatowych, dzieląc się doświadczeniami 
zdobytymi w obszarze swojej aktywności zawodowej, a także przemyśleniami i pomysłami, które 
mogłyby zostać wdrożone na terenie miasta Katowice. 

Spotkania warsztatowe prowadzone były według zaplanowanej agendy obejmującej: 

 Przedstawienie celu spotkania, 

 Syntetyczne omówienie istoty POŚ, 

 Omówienie zasady pracy warsztatowej, 

 Pracę warsztatową w zasadniczym obszarze spotkania (diagnoza problemów, działania zaradcze), 

 Analizę zagadnień horyzontalnych związanych z analizowanym obszarem spotkania (np. zasoby 
przyrody, gospodarka opadami itp.), 
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 Podsumowanie spotkania oraz sformułowanie efektów pracy warsztatowej. 

Zaproponowała formuła spotkań warsztatowych umożliwiła wymianę poglądów w zakresie, m.in. 

 Co jest największym problemem środowiskowym w Katowicach? 

 Czy obecny system zarządzania środowiskiem jest adekwatny do wyzwań? Co należałoby zmienić? 

 Czy zakres danych o środowisku niezbędny w zarządzaniu, postać danych i sposób ich 
pozyskiwania jest wystarczający dla skutecznego zarządzania? 

 W jakim zakresie i w jaki sposób w decyzjach dotyczących środowiska wykorzystujemy wiedzę 
o powiązaniach między zjawiskami? 

 Co jest (będzie) najważniejszym wyzwaniem dla ochrony/kształtowania środowiska Katowic 
w perspektywie długoterminowej? 

Wyniki spotkań warsztatowych stanowiły element formułowania celów, kierunków działań POŚ. 

W kolejnym etapie realizacji POŚ zostaną przeprowadzone konsultacje społeczne. 

6.2 Opracowanie treści POŚ 

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Środowiska, mającymi na celu ujednolicenie formy POŚ, 
najważniejszymi punktami dokumentu są: 

 Ocena stanu środowiska, 

 Cele POŚ, zadania i ich finansowanie, 

 System realizacji POŚ. 

Ocena stanu środowiska została dokonana w oparciu o wskazane następujące obszary interwencji: 

1. Ochrona klimatu i jakość powietrza, 
2. Zagrożenia hałasem, 
3. Pola elektromagnetyczne, 
4. Gospodarowanie wodami, 
5. Gospodarka wodno–ściekowa, 
6. Zasoby geologiczne, 
7. Gleby, 
8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 
9. Zasoby przyrodnicze, 
10. Zagrożenia poważnymi awariami. 

Opracowaniu Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2017-2020 przyświecało 
założenie, aby dokument został napisany w sposób zwięzły i zrozumiały dla każdego odbiorcy. 
Tworzenie POŚ opierało się na wykorzystaniu wiarygodnych danych pochodzących 
z ogólnodostępnych raportów bądź opracowań, systemów statystyki publicznej, a także Urzędu 
Miasta i innych organizacji działających na rzecz ochrony środowiska. Problemy i wyzwania ujęte 
w POŚ zostały opracowane w oparciu o model DPSIR a cele wyznaczone w POŚ były konkretne 
i mierzalne, a zarazem uwzględniające zagadnienia horyzontalne. W proces opracowania POŚ 
włączeni zostali interesariusze zewnętrzni (wymienieni w punkcie 6.1. Współpraca 
z interesariuszami), którzy w sposób pośredni przyczynili się do opracowania niniejszego dokumentu.  

Ostatnim etapem prac związanym z przygotowaniem POŚ, było przeprowadzenie strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko. 

6.3 Monitorowanie 

Celem monitoringu jest okresowa (nie rzadziej niż co 2 lata) ocena postępów w realizacji POŚ. 
Miernikiem skuteczności realizacji Programu są zatem zmiany w środowisku będące zakładaną 
konsekwencją realizacji działań przewidzianych w Programie. Wobec powyższego dobrano wskaźniki 
umożliwiające ilościową i/lub jakościową ocenę efektów działań w każdym z 10 obszarów 
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interwencji. Kierowano się zasadą, w myśl której należy stworzyć zestaw wskaźników możliwie 
najlepiej ilustrujący skutki realizacji kierunków działań przypisanych poszczególnym obszarom 
interwencji. Z tego względu wskaźniki odnoszą się do celów szczegółowych, a nie do zadań. 
W doborze wskaźników kierowano się następującymi kryteriami:  

 wartość wskaźnika ma być oparta na „twardych” danych, a nie na interpretacji zjawisk, 

 wszędzie tam, gdzie to możliwe, dane dla wskaźnika pochodzą z zasobów Państwowego 
Monitoringu Środowiska lub statystyki publicznej (dane GUS lub dane Urzędu Miasta Katowice 
przygotowane dla GUS), 

 możliwie szeroko uwzględniane są wskaźniki już stosowane w dokumentach strategicznych lub 
operacyjnych dotyczących Katowic, 

 możliwie szeroko uwzględniane są wskaźniki uwzględniające aspekt przestrzenny, których wartość 
bazowa jest (będzie) łatwa do określenia w oparciu o zasoby cyfrowe Katowic, 

 interpretacja wartości danego wskaźnika nie wymaga wiedzy specjalistycznej, 

 jeśli jakiś wskaźnik dobrze ilustruje postępy w realizacji celu POŚ, lecz obecnie nie jest możliwe 
określenie wartości bazowej, może on być uwzględniony pod warunkiem, że wartość ta będzie 
łatwa do określenia nie później niż w ciągu najbliższych dwóch lat.  

W rezultacie sporządzono dwie listy wskaźników. Główna lista (Tabela 40 i Tabela 41, Tabela 42) 
zawiera wskaźniki podstawowe, tj. takie, których wartości bazowe są obecnie dostępne lub dla 
określenia danej wartości niezbędne jest zastosowanie prostego algorytmu przetwarzającego 
dostępne już dane.  

Tabela 39. Podstawowe wskaźniki realizacji celów Programu 

Cel Wskaźnik Wartość wyjściowa Wartość docelowa 
Źródło danych / 

uwagi 

1A 

Sumaryczna wartość emisji CO2 2 663 081 MgCO2/rok 
Około 
274 0230MgCO2 lub 
niższa 

Dane za 2012 rok, wg 
PGN dla Katowic. 
Aktualizacja danych 
bazowych – w 2017 
roku w ramach 
aktualizacji PGN. 

Emisja CO2 w przeliczeniu na 
jednostkę zużytej energii końcowej 

0,3922 MgCO2 na każdą 
MWh zużytej energii 
(sumaryczne zużycie 
energii: 6 789 865 MWh) 

Znacząco niższa niż 
0,3958 MgCO2 na 
każdą MWh zużytej 
energii lub niższa 
(zakładane 
sumaryczne zużycie 
energii: 6922969 
MWh 

Emisja CO2 przypadająca na jednego 
mieszkańca 

8,668 MgCO2 na 
mieszkańca  
(307 233 mieszkańców) 

Znacząco niższa niż 
w 2012 roku  

Liczba pasażerów korzystających 
z komunikacji publicznej 
autobusowej w ciągu roku 

Wartość bazowa za 2016 
rok do uzupełnienia w 
trakcie oceny realizacji 
programu 

Możliwie duża liczba, 
wyższa od wartości 
bazowej 

Dane wg KZK GOP 

Liczba pasażerów korzystających 
z komunikacji publicznej 
tramwajowej w ciągu roku 

Wartość bazowa za 2016 
rok do uzupełnienia w 
trakcie oceny realizacji 
programu 

Możliwie duża liczba, 
wyższa od wartości 
bazowej 

Dane wg Tramwaje 
Śląskie S.A 

Liczba pasażerów korzystających 
z komunikacji publicznej kolejowej 
na liniach lokalnych w ciągu roku 

15 893 510 pasażerów 
Możliwie duża liczba, 
wyższa od wartości 
bazowej 

Dane za 2015 rok dot. 
Kolei Śląskich w skali 
całej sieci lokalnej. 
Dane wg 
http://www.utk.gov.pl 

1B 
Średnioroczne stężenia PM2,5, 
PM10, B(a)P, NO2w wybranych 
punktach pomiarowych  

Stacja Kossutha 6: 
PM10: 36µg/m

3
 

PM2,5: 28 µg/m
3
 

NO2: 30 µg/m
3 

B(a)P: 43 µg/m
3
 

 

Stacja komunikacyjna ul. 

Możliwe najniższe 
stężenia, 
akceptowalne pod 
względem wymogów 
ochrony zdrowia. 
Niższe niż wartości 

Jakość powietrza na 
stacji Kossutha 6  
i ul. Plebiscytowa/A4. 
Dane dla PM10, PM2,5, 
B(a)P i NO2 za 2016 rok,  
Stężenia średnioroczne 
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Cel Wskaźnik Wartość wyjściowa Wartość docelowa 
Źródło danych / 

uwagi 
Plebiscytowa/A4: PM10 
46µg/m

3
 

PM2,5: 33µg/m
3
 

NO2: 58µg/m
3
 

B(a)P: 6,21 µg/m
3
 

wyjściowe na stacjach 
pomiarowych 
Kossutha 6 i ul. 
Plebiscytowa/A4. 

(µg/m
3
).  

Dane wg WIOŚ 
w Katowicach 

Zmiana, w stosunku do roku 
poprzedniego, stężeń 
zanieczyszczeń pyłowych PM 10 na 
stanowisku pomiarowym przy ul. 
Kossutha, dotycząca stężenia 
średniorocznego, najwyższego 
odnotowanego stężenia, liczby dni z 
przekroczeniem dopuszczalnych 
wartości 24-godzinnych, liczby dni z 
przekroczeniem poziomu 
informacyjnego i liczby dni z 
przekroczeniem poziomu 
alarmowego 

Dane za 2016 rok:  
średnioroczne: w  2016 
wynosiło 36 µg/; 
najwyższe odnotowane 
stężenie: 346 µg/m

3
, 

liczba dni z 
przekroczeniem 
dopuszczalnych wartości 
24-godzinnych: 97, liczba 
dni z przekroczeniem 
poziomu informacyjnego: 
14, liczba dni z 
przekroczeniem poziomu 
alarmowego: 2 dni 

Możliwe największe 
obniżenie stężeń, do 
poziomu 
akceptowalnego pod 
względem wymogów 
ochrony zdrowia 

Jakość powietrza na 
stacji Kossutha 6 – 
raporty z pomiarów 
automatycznych 
 

1C 

Istnienie sieci monitoringu MWC 
i mapy MWC w Katowicach  
Mapa ma ilustrować indeks UHI – 
ilustrujący natężenie zjawiska MWC 

Nie ma (0) 
Mapa cyfrowa z 
wartościami UHI 

Opracowanie wskazane 
w kontekście planu 
adaptacji do zmiany 
klimatu 

2 

Długookresowy poziom dźwięku: 
LDWN dla hałasu drogowego – ogólna 
powierzchnia obszarów i liczba 
mieszkańców zagrożonych Zestawienie wartości 

LDWN i LN –tabele 38 i 39 

Dla bardzo złego 
i złego stanu 
akustycznego – 0, 
natomiast dla stanu 
niedobrego – 
możliwie najniższe 
wartości  

Dane wg nowej mapy 
akustycznej miasta Długookresowy poziom dźwięku: LN 

– dla hałasu drogowego - ogólna 
powierzchnia obszarów i liczba 
mieszkańców zagrożonych 

3 

Wyniki pomiarów pól 
elektromagnetycznych na terenie 
miasta na podstawie badań 
wykonywanych w ramach PMŚ 

0,69 V/m 
Nie przekraczające 
7,0 V/m 

Punkty pomiarowe 
PMŚ. 
Dane za 2015 rok. 
Dane WIOŚ 
w Katowicach 

4A 

Długość cieków i ich dolin, 
zrewitalizowanych (urządzonych 
jako błękitno-zielone przestrzenie 
publiczne) w Katowicach po roku 
2016  

0 Możliwe największa 

Dane własne UM 
Katowice 

Długość linii brzegowej zbiorników 
wodnych i towarzysząca im 
powierzchnia terenów urządzonych 
jako błękitno-zielone przestrzenie 
publiczne w Katowicach po roku 
2016  

0 Możliwie największa 

4B 
Stan chemiczny wód podziemnych 
(jakość w kontekście przydatności 
do spożycia)) 

Klasa IV, wynikająca z pH 
oraz Ni; ponadto 
mieszczące się w III klasie: 
temperatura, O2, Cl, Ca 

Parametry nie gorsze 
niż obecnie 

Jakość wód w punkcie 
pomiarowym PMŚ2686 
(identyfikator 
UE:PL01G134_008). 
Dane za 2015 rok. 
Dane WIOŚ 
w Katowicach 

5 

Pojemność utworzonych po 2016 
roku obiektów służących 
retencjonowaniu nadmiaru wód, 
w tym deszczowych, 
odprowadzanych z terenu Katowic  

0 Możliwie największa 
Dane własne UM 
Katowice 

Odsetek ścieków komunalnych 95,7% 98% Dane za 2014 
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Cel Wskaźnik Wartość wyjściowa Wartość docelowa 
Źródło danych / 

uwagi 
oczyszczanych z podwyższonym 
usuwaniem biogenów  

Dane GUS BDL 
(stat.gov.pl) 

Stosunek objętości ścieków 
wymagających oczyszczenia, ale 
odprowadzonych do środowiska 
jako nieoczyszczone do objętości 
odprowadzonych ścieków 
wymagających oczyszczenia ogółem 

0,2 0,1 

Dane za 2014 rok. 
Przeliczenie z danych 
GUS, za „Ochrona 
Środowiska 2015”: 
Wskaźnik: ścieki 
oczyszczone 
(przemysłowe 
i komunalne) w ogóle 
ścieków wymagających 
oczyszczenia.  

Ilość wód opadowych i wód 
zużytych, wykorzystywanych w skali 
roku w gospodarce komunalnej, w 
wyniku przedsięwzięć 
zrealizowanych po roku 2016 

0 
Możliwie największa 
ilość 

Dane własne UM 
Katowice 

Odsetek ludności korzystającej z 
oczyszczalni ścieków 

Dane za 2015 r.: 95,8% 
Wartość bazowa za 2016 
rok do uzupełnienia w 
trakcie oceny realizacji 
programu 

Możliwie najwyższy 

Przyjęto, że jest to 
wskaźnik identyczny 
z wskaźnikiem 
EUROSTAT opisującym 
odsetek  ludności 
korzystającej z 
oczyszczalni ścieków co 
najmniej II stopnia, 
w liczbie ludności 
ogółem 

Odsetek ludności korzystającej z 
oczyszczalni ścieków z 
podwyższonym usuwaniem 
biogenów 

Wartość bazowa za 2016 
rok do uzupełnienia w 
trakcie oceny realizacji 
programu, obecnie 
dostępna wartość za rok 
2014: 91,4% 

Możliwie najwyższy 
Dane GUS BDL 
(stat.gov.pl) 

Zużycie wody w przeliczeniu na 
mieszkańca 

Wartość bazowa za 2016 
rok do uzupełnienia w 
trakcie oceny realizacji 
programu 

Możliwie najmniejsze 

Zmniejszeniu zużycia 
wody w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca 
służyć ma m.in. 
systemowe 
wykorzystanie wód 
opadowych i wód 
zużytych, przewidziane 
w programie 

6 

Powierzchnia terenów 
zalewiskowych, podtopień lub 
starych osadników 
zrekultywowanych/zagospodarowa
nych po roku 2016 w kierunku 
przyrodniczym z wykorzystaniem 
procesów spontanicznej regeneracji 

0 
Możliwie największa 
powierzchnia 

Dane własne UM 
Katowice 

7 
Zmiana udziału (ha %) powierzchni 
uszczelnionych w skali miasta 

Wartość bazowa do 
ustalenia w 2017 roku  

Jeśli przyrost, to 
możliwie mały 

W oparciu o BDOT i/lub 
ortofotomapę  

8 

Masa odpadów komunalnych 
odebranych jako odpady zmieszane. 

94 378,54 Mg, co stanowi 
69,16 % ogólnej ilości 
odpadów komunalnych 

Możliwie najmniejsza 
ilość i możliwie 
najmniejszy udział 

Dane własne miasta – 
„Analiza stanu 
gospodarki odpadami 
za 2015 rok dla miasta 
Katowice” 

Ilość i udział % odpadów 
biodegradowalnych kierowanych do 
składowania (łącznie 
przetworzonych 

2,48 Mg odpadów 
zielonych przekazano do 
składowania, co 
stanowi0,18 strumienia 

0 

Dane własne miasta – 
„Analiza stanu 
gospodarki odpadami 
za 2015 rok dla miasta 
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Cel Wskaźnik Wartość wyjściowa Wartość docelowa 
Źródło danych / 

uwagi 
i nieprzetworzonych) odpadów 

biodegradowalnych. 
Pozostałe odpady 
ulegające biodegradacji 
zostały poddane 
procesom takim jak: 
kompostowanie, 
recykling materiałowy, 
mechaniczno -biologiczne 
przetwarzanie, 
zbieranie/magazynowani
e. 

Katowice” 
 

 
Masa i udział % odpadów zebranych 
selektywnie 

Wartość bazowa 
wskaźnika: 42 082,5 Mg 
(30,84 % ogólnej ilości 
odebranych odpadów 
komunalnych) 

Wartości możliwie 
zbliżone do ogólnej 
masy odpadów 
komunalnych  

Dane własne miasta – 
„Analiza stanu 
gospodarki odpadami 
za 2015 rok dla miasta 
Katowice” 

 
Masa odebranych odpadów 
komunalnych - ogółem 

Wartość bazowa 
wskaźnika: 136 461 Mg 

Możliwie zbliżona do 
masy odpadów 
zbieranych 
selektywnie   

Dane własne miasta – 
„Analiza stanu 
gospodarki odpadami 
za 2015 rok dla miasta 
Katowice” 

9 

Wielkość areału objętego 
kompleksową waloryzacją przyrody 
jako potencjalnych zasobów zielonej 
infrastruktury miasta 

0 Możliwie największa 
Dane własne UM 
Katowice 

Odsetek mieszkańców miasta 
mających publiczny dostęp w 
promieniu 1000 m do parków 
spacerowo-wypoczynkowych, tj. 
urządzonych terenów zieleni 
o powierzchni co najmniej 2 ha  

Wartość bazowa do 
ustalenia w 2017 roku 

Możliwie największy 
odsetek 

System Informacji 
Przestrzennej Miasta 
Katowice  

10 
Liczba zdarzeń o znamionach 
poważnej awarii oraz poważnych 
awarii na terenie miasta 

W latach 2010 – 2013 
zdarzeń o znamionach 
poważnej awarii były 3, 
poważnych awarii było: 0.  

0 w obydwu 
przypadkach 

WIOŚ 

Źródło: opracowanie GIG na podstawie Wytycznych do opracowywania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2015 

 

Tabela 40. Bazowe wartości wskaźnika LDWN (Cel 2) 

wskaźnik LDWN 
przekroczenie wartości 

dopuszczalnych 

Miasto Katowice 

< 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów narażonych 
w danym zakresie [ha] 

135,2 28,3 4,7 0,2 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie 

16561 2089 121 2 0 

Liczba narażonych mieszkańców 
w danym zakresie 

31803 3938 261 13 0 

Liczba budynków szkolnych 
i przedszkolnych w danym zakresie 

52 23 3 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 
zakresie 

14 1 0 0 0 

Źródło: Mapa akustyczna miasta Katowice 2015 – wersja dokumentu udostępniona przez UM Katowice w czerwcu 2016 r., informacje 
dostępne http://emapa.katowice.eu 
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Tabela 41. Bazowe wartości wskaźnika LN (Cel 2) 

wskaźnik LN 
przekroczenie wartości 

dopuszczalnych 

Miasto Katowice 

< 5 dB  5 - 10 dB 10 - 15 dB 15 - 20 dB > 20 dB 

Stan warunków akustycznych 

niedobry zły bardzo zły 

Powierzchnia obszarów narażonych 
w danym zakresie [ha] 

105,6 24,7 3,1 0,1 0 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 
zakresie 

16724 2692 93 0 0 

Liczba narażonych mieszkańców 
w danym zakresie  

31270 4678 172 0 0 

Liczba budynków szkolnych 
i przedszkolnych w danym zakresie 

37 10 0 0 0 

Liczba budynków służby zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej w danym 
zakresie 

8 1 0 0 0 

Źródło: Mapa akustyczna miasta Katowice 2015 – wersja dokumentu udostępniona przez UM Katowice w czerwcu 2016 r., informacje 
dostępne http://emapa.katowice.eu 

 

Istnieją takie wskaźniki, które mogą być bardzo przydatne w ocenie osiągania celów POŚ, lecz 
określenie wartości bazowych jest obecnie niemożliwe z powodu braku danych lub braku narzędzi dla 
przetwarzania danych. Jeżeli wartość bazowa wskaźnika będzie możliwa do skwantyfikowania 
rekomenduje się, aby wskaźniki te (o charakterze uzupełniającym) zostały uwzględnione podczas 
cyklicznej oceny POŚ. Zakłada się, że wartości bazowe takich wskaźników będą określane w miarę 
postępów w opomiarowaniu środowiska miasta oraz w cyfryzacji zasobów informacyjnych i rozwoju 
systemów przetwarzania danych. Lista wskaźników uzupełniających, odnoszących się do niektórych 
celów Programu, przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 42. Uzupełniające wskaźniki realizacji celów Programu 

Cel Wskaźniki Uwagi 

1A 
Roczne zużycie energii w sektorach: przemysł, gospodarstwa domowe, 
transport, rolnictwo, 

Wartość bazowa za 2016 rok do 
uzupełnienia w trakcie oceny realizacji 
programu 

 
Sprzedaż energii cieplnej w przeliczeniu na kubaturę budynków 
mieszkalnych ogrzewanych  centralnie 

Wartość bazowa za 2016 rok do 
uzupełnienia w trakcie oceny realizacji 
programu 

1B 

Wskaźniki średniego narażenia na PM2,5, PM10, B(a)P, SO2, NO2 
Wskaźniki do wprowadzenia pod 
warunkiem stworzenia lokalnej sieci 
monitoringu powietrza, uzupełniającej 
PMŚ. 
Wartości wskaźników – przybliżone, wg 
Wojewódzkiego programu ochrony 
powietrza 

Strefy zagrożenia zanieczyszczeniem powietrza w Katowicach, 
w odniesieniu do PM2,5, PM10, B(a)P, SO2, NO2:  

 powierzchnia miasta objęta zagrożeniami 

 liczba mieszkańców objęta zagrożeniami 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych 
wartość bazowa: 0,3 tys. ton (źródło: 
GUS, Ochrona środowiska w Polsce 
2015) 

Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych 
1167,2 ton (źródło: GUS, Ochrona 
środowiska w Polsce 2015) 

1C 
Przyrost udziału zieleni wysokiej w zabudowie miasta 

Wartości bazowe do zdiagnozowania 
w oparciu o BDOT i/lub ortofotomapę. 
Niezbędne stworzenie procedur 
zbierania danych do aktualizacji  

Przyrost udziału białych i zielonych dachów w zabudowie miasta 

2 Wskaźnik zagrożenia hałasem M Wartość bazowa do zdiagnozowania 
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Cel Wskaźniki Uwagi 

poprzez powiązanie istniejącej mapy 
akustycznej z systemem informacji 
przestrzennej miasta 

 Długość dróg o nawierzchniach cichych 

Wartość bazowa za 2016 rok do 
uzupełnienia w trakcie oceny realizacji 
programu. Warunek konieczny: 
wprowadzenie ewidencji rodzajów 
nawierzchni kładzionych na budowanych 
/ remontowanych drogach od roku 2017.  

 Stan akustyczny w punktach pomiarowych hałasu 

Wartości wskaźnika do określenia pod 
warunkiem utworzenia punktów 
państwowego lub lokalnego monitoringu 
hałasu  

3 Nie ma propozycji wskaźników uzupełniających 

4A 
Lista JCWP w granicach Katowic, o wykazanym co najmniej dobrym 
stanie wód. 

Wartości wskaźnika może zostać 
określona pod warunkiem stworzenia 
lokalnej sieci monitoringu wód 
powierzchniowych, uzupełniającej PMŚ.  
Obecnie, na podstawie oceny 
publikowanej przez WIOŚ wartość 
wynosi 0.  

4B Nie ma propozycji wskaźników uzupełniających 

5 
Odsetek (%) ścieków komunalnych odprowadzanych systemem 
ogólnospławnym  

Do oszacowania w oparciu o istniejące 
dane 

6 Nie ma propozycji wskaźników uzupełniających 

7 

Powierzchnia gruntów rolnych 

Wartość bazowa – na podstawie 
rzeczywistego użytkowania za 2016 rok 
do uzupełnienia w trakcie oceny 
realizacji programu 

Powierzchnia gruntów zrekultywowanych w danym roku 

Wartość bazowa – na podstawie 
rzeczywistego użytkowania za 2016 rok 
do uzupełnienia w trakcie oceny 
realizacji programu 

Grunty zdegradowane i zdewastowane wymagające rekultywacji (ilość, 
powierzchnia) 

Wartość bazowa – na podstawie 
rzeczywistego użytkowania za 2016 rok 
do uzupełnienia w trakcie oceny 
realizacji programu 

Grunty wymagające rekultywacji (ilość, powierzchnia) 

Wartość bazowa – na podstawie 
rzeczywistego użytkowania za 2016 rok 
do uzupełnienia w trakcie oceny 
realizacji programu 

8 

Liczba czynnych składowisk odpadów, na których są składowane odpady 
komunalne 

1 

Liczba instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych 

1 

9 

Odsetek mieszkańców miasta mających publiczny dostęp w promieniu 
dojścia do 300 m do skwerów i zieleńców poniżej 2 ha  

Wartości bazowe do zdiagnozowania 
poprzez powiązanie warstw 
tematycznych w systemie informacji 
przestrzennej miasta 

Odsetek mieszkańców miasta mających publiczny dostęp w promieniu 
dojścia do 2 km naturalnych kompleksów lub urządzonej zieleni 
o powierzchni co najmniej 20 ha 

Liczba i powierzchnia obszarów chronionych 
4 obszary chronione, łączna 
powierzchnia 232 ha 

Powierzchnia lasów 6762,9 ha (lesistość: 39,9 %) 

Powierzchnia terenów zielonych 205,12 ha 

10 

Wielkość strat pieniężnych w mieniu prywatnym lub publicznym 
w wyniku podtopień (np. dróg lub terenów nadrzecznych) 

Niezbędne wprowadzenie procedury 
szacowania strat w mieniu publicznym 
i prywatnym wywołanych podtopieniami  

Liczba ZZR, ZDR i innych zakładów - potencjalnych sprawców awarii na 
terenie miasta  

ZDR – 0, ZZR – 0, inne - 18 

Źródło: opracowanie GIG 
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Postępy w osiąganiu celów głównych Programu oceniane będą opisowo w oparciu o interpretację 
zmian wartości wskaźników dla celów szczegółowych. Powiązania między celami głównymi i celami 
szczegółowymi wskazane są na schemacie w rozdziale 5.  

 

6.4 Sprawozdawczość, aktualizacja oraz ewaluacja 

Sprawozdawczość w obszarze realizacji prac zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Miasta 
Katowice na lata 2017-2020 będzie następowała w kilku etapach. Ocena powinna być dokonywana 
na bieżąco, a sprawozdawczość w zadanych ustawowo odstępach czasu. Zgodnie z wymogami ustawy 
Prawo ochrony środowiska99 są to odstępy dwuletnie od momentu przyjęcia niniejszego dokumentu. 
Ocenie efektów prac służyć będą raporty (art. 18 ustawy). W raportach tych powinna zostać 
dokonana ewaluacja realizowanych zadań oraz poziom osiągnięcia przyjętych wskaźników. 
Opracowane raporty powinny zostać przedstawione Radzie Miasta. Ostateczna ocena stopnia 
realizacji zadań ujętych w POŚ powinna nastąpić po 4 latach od przyjęcia POŚ. Schemat postępowania 
zobrazowany został poniżej (patrz Rysunek 7). 
 

 

Rysunek 7 Schemat ewaluacji i aktualizacji POŚ 

Źródło: opracowanie GIG  
 

Wyniki przeprowadzonej oceny będą stanowiły wykładnię dla kolejnego Programu, w którym zostaną 
zdefiniowane cele i zadania na następne lata. Powtarzalność tych działań zapewni aktualizację 
strategii krótkoterminowej (czteroletniej) i długoterminowej (ośmioletniej). 

Podkreślić należy, iż podejmowane działania aktualizacyjne powinny nastąpić przed okresem 
zakończenia obowiązywania POŚ. Aktualizacja POŚ przyczyni się do jego ewaluacji w kierunku 
dalszego, mniejszego negatywnego oddziaływania miasta Katowice na środowisko. W proces 
ewaluacji powinni zostać włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na 
terenie miasta Katowice. 

Dla konsekwentnej realizacji prac związanych z planowaniem i egzekwowaniem wykonania zadań 
ujętych w Programie, zaleca się wyznaczenie w ramach Urzędu Miasta komórki monitorującej 

                                                           
99

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z późn. zmian.). 
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postępy prac związane z realizacją zadań wymienionych w POŚ, sprawozdawczością i aktualizacją 
Programu. 

 

6.5 Zarządzanie 

O powodzeniu lub o braku powodzenia we wdrażaniu POŚ dla Katowic zadecydują rozwiązania 
systemowe w sferze zarządzania realizacją. W zbudowanie mechanizmu zarządzania Programem 
zaangażowany musi być Prezydent Miasta i jego też rolą będzie nadzór nad realizacją Programu. 
Proponuje się, aby bieżące zarządzanie realizacją Programu oraz monitorowanie efektów było 
koordynowane przez Wydział Kształtowania Środowiska.  

Niniejszy Program będzie realizowany w okolicznościach o tyle szczególnych, że Miasto Katowice jest 
w trakcie przechodzenia na system zarządzania rozwojem, jak i bieżącego zarządzania 
funkcjonowaniem przestrzeni miasta z wykorzystaniem narzędzi wspomagających ze sfery 
technologii cyfrowych. Największe znaczenie ma w tym względzie integracja istniejącego już 
miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej i rozbudowywanej platformy MSZ-KIIP. Tak rozumiana 
platforma cyfrowa miasta, zasilana też danymi z Geoportalu, ORSIP województwa śląskiego oraz 
innych portali środowiskowych, stanie się w niedługim czasie ważnym narzędziem dla 
międzysektorowej integracji zarządzania środowiskiem, poczynając od przetwarzania danych 
o środowisku w informację służącą ocenie bieżącego stanu środowiska miasta, po ocenę 
i przewidywanie trendów zmian w ujęciu przestrzennym. Oczywistym jest, że z biegiem lat platforma 
ta stanie się też podstawowym narzędziem dla monitorowania postępów we wdrażaniu POŚ, jak 
i aktualizacji długoterminowych celów i kierunków interwencji. W związku z powyższym, 
poszczególne jednostki organizacyjne uczestniczące w obiegu informacji o środowisku lub 
w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska muszą zostać wyposażone w kompetencje 
obejmujące: 

 dostarczanie danych istotnych dla realizacji Programu, z przeznaczeniem do wykorzystania na 
platformie cyfrowej; a w miarę rozwoju platformy musi zostać sprecyzowany sposób 
pozyskiwania, zakres, format danych i mechanizm aktualizacji danych, 

 miejsce w procedurach podejmowania decyzji w oparciu o informację generowaną na platformie 
cyfrowej.  

W oparciu o zasoby platformy cyfrowej podejmowane będą 3 rodzaje decyzji związane z wdrażaniem 
POŚ: 

 bieżące interwencje związane z poważnymi awariami lub innymi zjawiskami o cechach 
ekstremalnych (smog, podtopienia), 

 decyzje o działaniach na poziomie aktualizacji zadań Programu – przedsięwzięcia w krótkim 
horyzoncie czasowym, adresowane np. do konkretnej inwestycji w konkretnym miejscu, 

 decyzje o charakterze strategicznym i planistycznym – na poziomie kierunków interwencji lub 
celów Programu.  

Z powyższych założeń wyniknęła potrzeba wpisania do Programu zadań, które odwołują się do 
udziału poszczególnych jednostek organizacyjnych w zarządzaniu środowiskiem z wykorzystaniem 
platformy cyfrowej. 

Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że w miarę rozszerzania zakresu funkcjonalności platformy 
cyfrowej niezbędne będzie uzupełnianie procedur, a być może także wprowadzanie rozwiązań 
organizacyjnych w strukturze Urzędu Miasta. Uczestnikiem tego procesu mógłby być Pełnomocnik 
Prezydenta ds. wspierania innowacyjności (co wiązałoby się z rozszerzeniem obecnego zakresu 
obowiązków o wspieranie innowacji organizacyjnych wewnątrz Urzędu), może się jednak okazać, iż 
konieczne będzie stworzenie nowego stanowiska).  

Co więcej, zarówno zasilanie w dane, jak i podejmowanie wszystkich trzech rodzajów decyzji, 
o których mowa w powyższych akapitach, powinno uwzględniać partycypację podmiotów 
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zewnętrznych. Należy dążyć do utworzenia grupy roboczej - społecznego ciała doradczego 
skupiającego ekspertów zewnętrznych, lokalnych liderów oraz wiodące organizacje obywatelskie 
o profilu ekologicznym. W skład grupy doradczej powinni wejść także interesariusze ze sfery 
gospodarki, a zwłaszcza lokalni przedsiębiorcy, mogący zaoferować innowacyjne rozwiązania dla 
racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska miasta oraz dla zwiększenia i lepszego 
wykorzystania potencjału usług ekosystemowych. 
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miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście 
Katowice, Werona Sp. z o.o., Tychy 2014 

 Raport o stanie miasta Katowice 2013, Katowice 2014 

 Analiza zmian zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice w okresie od 30 czerwca 2010 
r. do 30 czerwca 2014 r. oraz propozycje harmonogramu sporządzania miejskich planów 
zagospodarowania przestrzennego P.A. Nova. S. A., Gliwice 2014 r.  

 Mapa Miasta Pokrycie Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego (Stan na dzień 
05.0,5.2016 r. 

 Gut A., Stanowiska organów sądowych i administracyjnych w sprawie statusu rzeki Rawy, RPWiK 
w Katowicach 2010 

 Pasieczna A. (red.), Szczegółowa mapa geochemiczna Górnego Śląska 1:25 000 Arkusz Katowice 
M-34-63-A-c, 2010 

 Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31.12.2015 r., PIG-PIB, Warszawa 2016 

 Czternasta roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim obejmująca 2015 rok, 
Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach, 
Katowice 2016 

 Pistelok F., Problemy zarządzania gospodarką wodną w zlewni Rawy, RZGW, Gliwice 2010 

 Informacja o wynikach kontroli: Postępowania administracyjne związane z budową 
i funkcjonowaniem stacji bazowych telefonii komórkowej, NIK, Warszawa 2015; 
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/srodowisko/nik-o-stacjach-bazowych-telefonii-
komorkowej.html (dostęp: 02.06.2016) 

 Informacja podsumowująca rozbudowę i modernizację infrastruktury wodociągowo-
kanalizacyjnej w mieście Katowice, KIWK Sp. z .o., Katowice 2015  

 Inwentaryzacja studni gospodarczych i ujęć wód podziemnych na terenie miasta Katowice, PIG-
PIB Oddział Górnośląski, Katowice 2005 

 Mapa akustyczna miasta Katowice 2015 – wersja dokumentu udostępniona przez UM Katowice 
w czerwcu 2016 r., informacje dostępne http://emapa.katowice.eu  

 Mapa koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie oraz wydobywanie węgla kamiennego i metanu 
z pokładów węgla na obszarze Górnośląskiego Zagłębia Węglowego  

 Ocena jakości środowiska w zakresie hałasu w województwie śląskim, na podstawie badań 
monitoringowych WIOŚ w Katowicach w latach 2010-2014, WIOŚ w Katowicach, Katowice 2015 

 Ochrona Środowiska 2014, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2014 

 Ochrona Środowiska 2015, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2015 

 Plan sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć 

 Statystyka interwencji jednostek ratowniczo - gaśniczych PSP na terenie działania Komendy 
Miejskiej PSP w Katowicach  

 Zestawienie punktów monitoringowych na terenie gmin i powiatów województwa śląskiego 
badanych w 2014 roku zgodnie z „Programem Państwowego Monitoringu Środowiska dla 
województwa śląskiego na lata 2013-2015” i aneksem nr 1 do tego programu, WIOŚ 
w Katowicach 

 Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2015  

 Aktualizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015 (AKPOŚK2015) - 
dokument zatwierdzony przez RM w dniu 21.04.2016 r. 

 Plan Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice, wrzesień 2014 r. 

 

Źródła internetowe: 

 http://beta.btsearch.pl 

 http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wojewodzki-rejestr-form-ochrony-przyrody 

 https://bip.um.katowice.pl 
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 http://crfop.gdos.gov.pl 

 https://emapa.katowice.eu 

 http://geoportal.kzgw.gov.pl 

 http://geoserwis.gdos.gov.pl  

 http://www.gios.gov.pl 

 https://www.gpw.katowice.pl 

 http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl 

 http://www.katowice.pios.gov.pl 

 http://mjwp.gios.gov.pl 

 http://www.orsip.pl/geoportal 

 http://powietrze.gios.gov.pl  

 http://www.psh.gov.pl  

 http://www.strazpozarna.katowice.pl 

 http://www.wodociagi.katowice.pl 
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