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W odpowiedzi interpelację z dnia 18.04.2020 r. dotyczącą zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa drogi
łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach” poniżej udzielam odpowiedzi na złożone
zapytania: 
Ad. 1
Przedmiotowa inwestycja realizowana jest na podstawie Ustawy o  szczegó lnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2017 poz. 1257) tzw. Specustawy drogowej. 
W powyższym trybie wydana została decyzja Prezydenta Miasta Katowice o  zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej nr 2/15/D znak B.III.6740.1451.2015.JM z dnia 20.11.2015r., która stała się ostateczna 
z dniem 22.02.2016 r. na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego znak IFXIII.7821.1.2016 z dnia 12.02.2016 r. 
Zgodnie z treścią Specustawy drogowej z dniem wydania ww. ostatecznej decyzji Wojewody Śląskiego 
tj. z dniem 12.02.2016r. nieruchomości wymienione w decyzji zrid (jako przeznaczone pod trwałe zajęcie pod
drogę) z mocy prawa przeszły na własność Miasta Katowice. Konsekwencją powyższego stał się ustawowy
obowiązek, określony w art. 12 ust. 5 Specustawy drogowej do ustalenia i wypłacenia odszkodowania.
Uprawnione do odszkodowania, w związku z utratą prawa własności nieruchomości gruntowych, podmioty
zostały bowiem wykreślone, przez sąd wieczysto-księgowy, z ksiąg wieczystych jako właściciele
nieruchomości zajętych pod drogę. 
W ramach powyższego Miasto  wypłaciło  odszkodowania w kwocie: 5.768.920,00 zł.

Ad. 2
Budowa drogi łączącej ulicę Bażantów z Szarych Szeregów planowana jest nie tylko  dla usprawnienia do jazdu
do arterii drogowej - DK86, ale przede wszystkim dla usprawnienia funkcjonowania układu drogowego
wewnątrz dzielnicy. Dowodem na to  są wnioski zgłaszane przez spo łeczność lokalną dotyczące
konieczności ograniczenia lub wyprowadzenia ruchu z ulic Urbana, Wieżowej i Zabłockiego, na po łączeniu
ulic Bażantów 
i Szarych Szeregów.

Ad. 3
Koszty poniesione na realizację przedmiotowej inwestycji wynoszą 6 .020.364,60 zł i zostały wydatkowane
j.n.: 
- opracowanie dokumentacji pro jektowej oraz inne koszty związane z przygotowaniem inwestycji 
w kwocie: 251.444,60 zł 
- odszkodowania na rzecz skarbu Państwa w kwocie: 5.768.920,00 zł.

Ad. 4  
Funkcje transportowe planowanej linii tramwajowej i planowanego po łączenia drogowego są wzajemnie
uzupełniające się i służą osiągnięciu zakładanego efektu po legającego na poprawie obsługi komunikacyjnej
tej części miasta. Celem budowy tramwaju na po łudnie jest zapewnienie sprawnego po łączenia
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transportowego dzielnic po łudniowych ze strefą centralną miasta, w sposób nie powodujący generowania
ruchu indywidualnego na do jazdach i w Centrum oraz potrzeb parkingowych w Centrum. Funkcja drogi
przedstawiona została w ad. 2. Planowane zatem działania miasta w tym obszarze posiadają charakter
kompleksowych i systemowych.

Ad. 5 
Analiza szeroko rozumianego sąsiedztwa inwestycyjnego wykazała, że w obszarze planowanej inwestycji 
tj. drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów, w okresie od stycznia 2019r. do dziś:
- wydano pozwolenie na budowę budynku jednorodzinnego na działce nr 1888/13 przy ul. Szarych Szeregów
dla osoby fizycznej.,
- wydano pozwolenie na budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szarych Szeregów
k.m. 20 na działkach nr 217/40, 155/53, 156/53 oraz k.m.18 na działkach 70, 456/19, dla spó łki Katowicka
Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp.z o .o . 

Ad. 6
W Wielo letniej Prognozie Finansowej (WPI) łączne nakłady finansowe na realizację całej inwestycji pn.:
Budowa drogi łączącej ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wynoszą 24.004.174 zł. 
Do końca 2019r. poniesiono wydatki w kwocie 6 .020.365 zł. Kwota pozostała do wydatkowania zgodnie z
aktualnym planem to  17.983.649 zł.
Na 2020r. przewidywany zakres rzeczowy to : Aktualizacja dokumentacji na cele budowy drogi łączącej rejon
ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą
towarzyszącą, w tym infrastrukturą rowerową. Obecnie aktualizacja dokumentacji po lega na prowadzeniu
postępowania w sprawie decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. Następne działania zależne będą od
wydania ww. decyzji, co  może się wiązać z koniecznością wykonania dodatkowych prac pro jektowych.
Aktualizacji podlegać będą także przedmiary i kosztorysy. Dopiero  po ustaleniu wartości zamówienia na
wykonanie robót budowlanych będzie możliwe ogłoszenie postępowania przetargowego lub w przypadku
braku wymaganej wysokości środków finansowych, koniecznym będzie wystąpienie z ewentualnym
wnioskiem o zabezpieczenie dodatkowych funduszy. W związku z powyższym, na dzień dzisiejszy, nie
można ostatecznie stwierdzić, że zabezpieczona kwota w WPI jest kosztem maksymalnym. 

Ad. 7
W ramach przedmiotowej inwestycji Miasto  ma obecnie podpisaną umowę z firmą ComfreyLab Pracownia
Żywokost z Suszca (umowa nr IN/24/20 z dnia 12.03.2020 r.) na usługę po legającą na wykonaniu korekty
Raportu z przeprowadzonej oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (w tym m.in.
wykonanie dodatkowych badań, opracowań, analiz) opracowanego przez Pracownię Analiz Środowiskowych
Ekoperfekt Spó łka z o .o . oraz uzyskaniu decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach. 

Ad. 8
Decyzja o  zezwoleniu na realizację przedmiotowej inwestycji drogowej (zrid) nie nakłada obowiązku
wykonania nasadzeń zastępczych w związku z koniecznością przeprowadzenia wycinki drzew. 
Natomiast, zgodnie ze zobowiązaniem Prezydenta Miasta Katowice, w ramach rekompensaty zrealizowane
zostaną nasadzenia zastępcze w liczbie dwóch sztuk za każde wycięte drzewo. Tereny na których wykonane
będą nasadzenia ustalone zostaną na etapie realizacji inwestycji. 
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PODPISUJĄCY

Adres (OID.2.5.4.16) Młyńska 4, 40-098 Katowice, śląskie, Polska

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Urząd Miasta Katowice

Podmiot (CN) Bogumił Piotr Sobula
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Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany
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