
UCHWAŁA NR VII/130/19

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDYNEK MIESZKALNY Z FUNKCJĄ 
HANDLOWO – USŁUGOWĄ przy ul. Janusza Korczaka 43 w Katowicach

Na podstawie art. 7 ust. 4 i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o ułatwieniach w przygotowaniu 
i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r. poz. 1496) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j).

Rada Miasta Katowice
uchwala:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. Na ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej BUDYNEK MIESZKALNY Z FUNKCJĄ 
HANDLOWO – USŁUGOWĄ przy ulicy Janusza Korczaka 43 w Katowicach składają się ustalenia 
zawarte w treści niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:

1. Załącznik Nr 1 – Granice terenu objętego inwestycją mieszkaniową w skali 1:1000.

2. Załącznik Nr 2 – Sposób zagospodarowania terenu objętego inwestycją mieszkaniową w skali 1:500.

3. Załącznik Nr 2a - Charakterystyka zabudowy – wizualizacja.

§ 2. Ustala się lokalizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego 
z funkcją handlowo - usługową na działkach nr: 1613/33, 1610/31, 1599/33, 1590/31, 1616/33, 1611/31, 
1612/31 przy ul. Korczaka 43 w Katowicach. 

§ 3. Granice terenu objętego inwestycją mieszkaniową określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Powierzchnia terenu objętego wnioskiem wynosi 6717,73m2.

Rozdział 2.
Ustalenia szczegółowe

§ 4. 1. Dla budynku mieszkalnego, z funkcją handlowo – usługową, o którym mowa w § 1, ustala się:

1) minimalną powierzchnię użytkową mieszkań – 2200,00m2;

2) maksymalną powierzchnię użytkową mieszkań – 2800,00m2;

3) minimalną liczbę mieszkań - 37;

4) maksymalną liczbę mieszkań - 55;

5) wielkość powierzchni użytkowej inwestycji przeznaczonej na działalność handlowo - usługową stanowić 
będzie 491,78m2 ±5%, tj. 19,8% ±5% powierzchni użytkowej mieszkań, ale nie więcej niż 20% 
powierzchni użytkowej mieszkań.

§ 5. Ustala się zmiany w dotychczasowym sposobie zagospodarowania i uzbrojenia terenu:

1. planowana inwestycja mieszkaniowa z funkcją handlowo – usługową zlokalizowana na 
niezagospodarowanej i niezabudowanej części południowo - zachodniej terenu, o którym mowa w §1.

2. planowany budynek mieszkalny z częścią usługowo – handlową w parterze, składający się z dwóch 
części o różnej wysokości, połączony łącznikiem dwukondygnacyjnym.

3. planowana niezbędna infrastruktura towarzysząca: drogi dojazdowe, miejsca postojowe, zieleń 
urządzona, infrastruktura techniczna konieczna do zaopatrzenia w media oraz przestrzeń rekreacyjno – 
wypoczynkowa.
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4. obsługa komunikacyjna projektowanej inwestycji poprzez projektowane zjazdy z istniejącej ulicy 
Korczaka oraz projektowanej drogi publicznej łączącej ulicę Korczaka z ulicą Deszczową.

5. dla terenu objętego inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: gen. Józefa Hallera w dzielnicy Szopienice w Katowicach, uchwalony uchwałą 
Nr LXI/1245/10 Rady Miasta Katowice z dnia 30 czerwca 2010r. (Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 158 z dnia 
20 sierpnia 2010 r.), w którym teren inwestycji jest przeznaczony na cele zabudowy usługowej kultury 
i oznaczony symbolem 2UK.

§ 6. 1. Ustala się powiązanie inwestycji mieszkaniowej z uzbrojeniem terenu:

1) odprowadzenie ścieków bytowych do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ø 300mm w ulicy 
Korczaka;

2) doprowadzenie wody z istniejącego wodociągu ø 315PE w ulicy Korczaka;

3) odprowadzenie wód opadowych do istniejącej sieci kanalizacji ogólnospławnej ø 300/400mm w ulicy 
Korczaka;

4) możliwe przyłączenie do sieci elektroenergetycznej w ciągu ulicy Korczaka lub planowanej sieci 
elektroenergetycznej w rejonie planowanej ulicy (łączącej ulicę Deszczową z ulicą Korczaka) – zgodnie 
z warunkami określonymi przez TAURON Dystrybucja S.A.;

5) dostawa gazu z istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia 225 mm, lokalizacja – ulica Korczaka.

§ 7. Ustala się charakterystykę inwestycji mieszkaniowej w zakresie: 

1. przewidywanego średniego zapotrzebowanie na:

1) wodę: 5,5m3/d;

2) energię elektryczną: 700kW;

3) odprowadzenie ścieków sanitarnych: 5,5m3/d;

4) odprowadzenie wód opadowych: maksymalnie 48,24l/s;

5) gaz ziemny wysokometanowy: moc przyłączeniowa 45m3/h.

2. niezbędnej ilości miejsc postojowych:

1) dla funkcji mieszkaniowej – minimum 47 stanowisk, lecz nie mniej niż 1 stanowisko na mieszkanie;

2) dla funkcji usługowo - handlowych – nie mniej niż 15 stanowisk.

3. sposobu zagospodarowania odpadów:

1) na terenie inwestycji segregowanie i gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach 
przystosowaniach do gromadzenia odpadów segregowanych ustawionych na wyznaczonym do tego, 
utwardzonym miejscu.

4. planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy:

1) budynek mieszkalny z funkcją handlowo – usługową, przystosowany dla osób starszych 
i niepełnosprawnych, zlokalizowany w południowo – zachodniej części terenu objętego inwestycją 
mieszkaniową, wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą: drogami dojazdowymi, miejscami 
postojowymi, zielenią urządzoną, infrastrukturą techniczną konieczną do zaopatrzenia w media oraz 
przestrzenią rekreacyjno – wypoczynkową wokół zabytkowej wieży ciśnień;

2) obsługa komunikacyjna inwestycji z ulicy Korczaka oraz projektowanej drogi publicznej łączącej ulicę 
Korczaka z ulicą Deszczową - poprzez zjazdy o szerokości nie mniejszej niż 6m;

3) bryła budynku w kształcie litery L, składająca się z dwóch części o różnej wysokości:

a) części A (zachodniej) o wysokości 5 kondygnacji nadziemnych. W parterze budynku - lokale usługowo-
handlowe dostępne z pasażu. Na pozostałych kondygnacjach - lokale mieszkalne, rozmieszczone wzdłuż 
korytarza, z dwoma klatkami schodowymi,
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b) części B (wschodniej) o wysokości 3 kondygnacji nadziemnych. W parterze budynku - lokale 
mieszkalne, na pierwszej i drugiej kondygnacji apartamenty mieszkalne, a także pomieszczenia wspólne 
towarzyszące funkcji mieszkalnej,

c) obie części budynku połączone ze sobą łącznikiem dwukondygnacyjnym, wraz z tarasem na pierwszym 
piętrze. Pod całością budynku zlokalizowany parking podziemny,

d) budynek mieszkalny z częścią usługowo - handlową oraz całe otoczenie budynku wyposażone 
w udogodnienia dla osób starszych i niepełnosprawnych,

e) miejsca postojowe dla funkcji mieszkaniowej – zlokalizowane w garażu podziemnym (z czego nie mniej 
niż 15 dla osób niepełnosprawnych) i przy budynku (w tym nie mniej niż 8 dla osób 
niepełnosprawnych),

f) miejsca postojowe dla funkcji usługowo - handlowych – zlokalizowane przy budynku (w tym 2 dla osób 
niepełnosprawnych),

g) Sposób zagospodarowania terenu objętego inwestycją mieszkaniową oraz charakterystykę zabudowy 
określa załącznik nr 2 i załącznik nr 2a do niniejszej uchwały.

5. charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji mieszkaniowej oraz danych 
charakteryzujących jej wpływ na środowisko:

1) powierzchnia terenu objętego wnioskiem - 6717,73m2;

2) wskaźnik zabudowy terenu - 24,58% ±5%;

3) powierzchnia terenów utwardzonych (chodniki, wewnętrzny układ drogowy, parkingi) – 35,41% ±5%. 
Szerokość dróg dojazdowych wewnętrznych minimum 5 m i zjazdów minimum 6m;

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 40%;

5) wskaźnik intensywności zabudowy – 0,95 ±5%;

6) ilość miejsc postojowych – minimum 62 (z czego nie mniej niż 25 stanowisk dla niepełnosprawnych), 
w tym 47 stanowisk dla funkcji mieszkaniowej (z czego nie mniej niż 23 stanowiska dla 
niepełnosprawnych), lecz nie mniej niż 1 stanowisko na mieszkanie i 15 stanowisk dla funkcji handlowo – 
usługowych (z czego 2 stanowiska dla niepełnosprawnych);

7) parametry techniczne budynku mieszkalnego:

a) wysokość budynku:

- część A – 5 kondygnacji nadziemnych i maksymalnie 18m,

- część B – 3 kondygnacje nadziemne i maksymalnie 13m,

- łącznik pomiędzy częścią wyższą i niższą budynku – do 2 kondygnacji,

b) szerokość elewacji południowej – 50,7m ±5%,

c) wymiary rzutu poziomego budynku, uwzgledniając wszystkie kondygnacje – 46,8m x 50,7m ±5%,

d) dach płaski o kącie pochylenia połaci dachowych nie większym niż 10°.

6. inwestycja nie spowoduje negatywnego wpływu na środowisko.

1) Powierzchnia miejsc postojowych zewnętrznych i wewnętrznych wraz z dojściami i dojazdami wynosi 
3183,64 m2 ±5% – inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko;

2) Zastosowanie separatorów przy odprowadzaniu wód opadowych z parkingu zapewnia ochronę wód 
podziemnych.

§ 8. 1. Ustala się nieruchomości na których mają być zlokalizowane obiekty objęte inwestycją 
mieszkaniową:

1) 1610/31, 1613/33, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00059586/1;

2) 1616/33, 1611/31 karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00142034/6;
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3) 1599/33, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00017963/2;

4) 1590/31, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00116310/4;

5) 1612/31, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00142034/6.

§ 9. 1. Ustala się nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji 
mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 35 ust. 1:

1) 1615/33, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00142889/4;

2) 1096/41, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00067612/2;

3) 1614/33, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00142888/7;

4) 1600/33, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00017963/2;

5) 1591/31, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00116310/4;

6) 1380/49, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00090539/6.

§ 10. 1. Ustala się nieruchomości, w stosunku do których decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji 
mieszkaniowej ma wywołać skutek, o którym mowa w art. 38 ust. 1:

1) 1615/33, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00142889/4;

2) 1096/41, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00067612/2;

3) 1614/33, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KWKA1K/00142888/7;

4) 1600/33, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00017963/2;

5) 1591/31, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00116310/4;

6) 1594/15, karta mapy: 5, obręb ewidencyjny 0005 (Roździeń), KW KA1K/00016978/3.

§ 11. Ustala się warunki wynikające z potrzeb ochrony środowiska i ochrony zabytków.

1. ochrona środowiska i zdrowia ludzi na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochrona 
powierzchni ziemi, zieleni, ukształtowania terenu, stosunków wodnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz., 799), w tym dotyczących historycznego 
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

2. Wszelkie ewentualne kolizje projektowanej inwestycji z istniejącą zielenią średnią i wysoką należy 
rozwiązać zgodnie z przepisami o ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.142).

§ 12. Warunki wynikające z uzgodnień z organami na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 5 lipca 
2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji 
towarzyszących - Dz. U. z 2018 r., poz. 1496:

1. należy uwzględnić warunki w zakresie realizacji infrastruktury technicznej i drogowej:

1) prace związane z budową infrastruktury technicznej należy realizować w oparciu o wytyczne i uzgodnienia 
oraz wszelkie wyjaśnienia je uściślające na etapie projektowania i pod warunkiem uzgodnienia 
przedmiotowego projektu technicznego wykonanego w oparciu o obowiązujące przepisy, w Miejskim 
Zarządzie Ulic i Mostów w Katowicach;

2) wybudować zjazd z ul. Korczaka na teren działki, na podstawie decyzji uzyskanej w Miejskim Zarządzie 
Ulic i Mostów w Katowicach, przez Inwestora;

3) przewidzieć i uwzględnić w projekcie zamierzenia inwestycyjne miasta, polegające na budowie między 
innymi ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Korczaka i połączenia drogowego tejże ulicy z ul. Deszczową.

2. Warunki wynikające z uwarunkowań geologiczno – górniczych:

1) teren objęty wnioskiem jest zlokalizowany w granicach złóż węgla kamiennego: złoże Siemianowice-
Szopienice I oraz złoże Saturn, podlegających ochronie na podstawie odrębnych przepisów;

2) teren objęty wnioskiem nie jest zlokalizowany w granicach terenów górniczych. Położony jest w granicach 
byłego obszaru górniczego zlikwidowanej KWK „Siemianowice" w Siemianowicach Śląskich, gdzie 
prowadzona była płytka eksploatacja górnicza. Informację o warunkach geologiczno-górniczych, 
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w odniesieniu do zlikwidowanych zakładów górniczych należy uzyskać na podstawie ustawy z dnia 
3 października 2008r, o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081) oraz art. 
166 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r, Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017r., poz, 2126 ze 
zm.);

3) obowiązek wykonania dokumentacji geologiczno–inżynierskiej sporządzonej w celu określenia warunków 
geologiczno–inżynierskich na potrzeby posadawiania obiektów budowlanych, z zastosowaniem przepisów 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji 
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno–inżynierskiej (Dz.U.2016.2033), zgodnie z § 7 ust. 3 
rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463) 
z uwagi na położenie przedmiotowej inwestycji w skomplikowanych warunkach gruntowych.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 13. Uchwała nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

§ 14. Uchwała wygasa, jeżeli przed upływem 3 lat od dnia opublikowania uchwały w Wojewódzkim 
Dzienniku Urzędowym decyzja o pozwoleniu na budowę inwestycji mieszkaniowej nie stała się 
ostateczna.

§ 15. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 16. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice

Maciej Biskupski

Id: 0F8F2B7F-506F-43C8-B946-1C9E3712177F. Podpisany Strona 5



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/130/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Granice terenu objętego inwestycją mieszkaniową w skali  1:1000
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/130/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Sposób zagospodarowania terenu objętego inwestycją mieszkaniową w skali  1:500
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Załącznik Nr 2a do uchwały Nr VII/130/19

Rady Miasta Katowice

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Charakterystyka zabudowy - wizualizacja
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