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Uchwała nr LVII/1188/06 

Rady Miasta Katowice 
 

z dnia 27 marca 2006r. 
 

w sprawie przyjęcia raportu z realizacji  "Programu ochrony środowiska dla miasta 
Katowice" za okres  2004-2005  
 
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust.2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr  62, poz.627 z późn. zm.)  
     

       
   Rada Miasta Katowice 

           uchwala: 
 
 
§1. Przyjąć raport z realizacji  "Programu ochrony środowiska dla miasta Katowice", 
      obowiązującego na podstawie  Uchwały nr  XXVI/491/04 Rady Miasta Katowice  
      z dnia 28  czerwca 2004r. w sprawie przyjęcia "Programu ochrony środowiska dla miasta 
      Katowice", za okres 2004-2005,  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
 
 
§ 2. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
Przewodniczący 

Rady Miasta Katowice 
 
 

Jerzy Forajter 
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Załącznik do uchwały nr LVII/1188/06 
Rady Miasta Katowice   
z dnia 27 marca 2006r. 
 
 
Raport z wykonania "Programu ochrony środowiska dla miasta 

Katowice" lata 2004-2005 
 
 
Ustawa  Prawo ochrony środowiska nakłada na organy wykonawcze  gminy obowiązek 
sporządzenia programu ochrony środowiska  oraz sporządzania co dwa lata  raportów  
z wykonania programu i przedstawiania ich Radzie. 
Zgodnie z ustawowym obowiązkiem uchwałą nr XXVI/491/04 Rady Miasta Katowice z dnia 
28 czerwca 2004r. został przyjęty  "Program ochrony środowiska dla miasta Katowice". 
W realizacji Programu ochrony środowiska czynnie uczestniczą następujące Wydziały: 
- Wydział Kształtowania Środowiska, 
- Wydział Budownictwa, 
- Wydział Gospodarki Komunalnej, 
- Wydział Komunikacji, 
- Wydział Działalności Gospodarczej, 
- Wydział Edukacji, 
- Wydział Rozwoju Miasta, 
- Wydział Inwestycji, 
 
Część  zadań ujętych w "Programie...." jest realizowana   przez inne podmioty lub we 
współpracy z podmiotami   określonymi w Programie   jako Partnerzy, są to między innymi: 
sąsiednie gminy, Miejski Zarząd Ulic i Mostów, Zakład Zieleni Miejskiej, Miejskie 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Rejonowe Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, właściciele gruntów, Nadleśnictwo Katowice. 
 
W latach 2004-2005 realizowane były następujące zadania: 
 
I. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE 
 
1. Rozwój zabudowy mieszkaniowej i usługowej – Rozwój osadnictwa i zabudowy 
 mieszkaniowej z zaadaptowaniem istniejących walorów przyrodniczych miasta. 
  
Maksymalne wykorzystanie terenów  już uzbrojonych i ograniczenie realizacji obiektów 
budowlanych poza obszarami obsługiwanymi przez wykonane przez Miasto sieci uzbrojenia 
terenu. 
W przypadku ustalania warunków zabudowy stanowiącej kontynuację istniejącej zabudowy 
na działkach, których użytek stanowią grunty rolne, inwestycję sprawdza się pod kątem 
zgodności z art. 61 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 27.03.2005r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80  poz. 717 z późn. zm.), ustawą z dnia 03.02.1995r. o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) oraz każdorazowo 
uzgadnia się z Wydziałem Kształtowania Środowiska.  
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2. Sprzyjanie działaniom na rzecz utrzymywania trwałych użytków zielonych ( łąki,            
 pastwiska, roślinność śródpolna, przydrożna i wzdłuż cieków wodnych ) w 
 warunkach ogólnego zmniejszania areału użytków rolnych, przy uwzględnieniu 
 stosunków własnościowych. 
 
W strukturze użytków rolnych zauważa się minimalny spadek powierzchni gruntów ornych, 
łąk i pastwisk i utrzymującą się na tym samym poziomie powierzchnię gruntów odłogujących, 
stanowiącą 15,9 % ogólnego areału użytków rolnych. 
 
Struktura użytków rolnych na terenie miasta Katowice usytuowanych głównie w jego 
południowej części tj. w  Podlesiu i Zarzeczu przedstawia się następująco: 
 
       2004 r.                    2005 r. 
  
grunty orne                              1781  ha                  1773  ha 
sady                                           101  ha                   101   ha 
łąki                                            400  ha                    399  ha 
pastwiska                                  109  ha                    107  ha 
odłogi                                        380  ha                    380  ha   
 
Powyższe dane świadczą o tym, iż obszary rolnicze w południowej części miasta  
mają tendencję malejącą, a o ich przyszłości zadecydują właściciele. 
 
Istotny wpływ na gospodarkę rolną mają dopłaty obszarowe oraz płatności 
uzupełniające do powierzchni uprawnych dla rolników, z dotacji przeznaczonych na ten 
cel z Unii Europejskiej. 
 Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych w roku 2004 
złożyło 574 rolników stale zamieszkujących w Katowicach, natomiast w 2005 roku liczba ta 
zwiększyła się do 617. 
Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Katowice brał czynny udział w tych 
ważnych dla rolników sprawach, poprzez udzielanie pomocy organizacyjnej  
jak i merytorycznej przy wypełnianiu wniosków. 
 
3. Niedopuszczenie do rozwoju intensywnych form produkcji zwierzęcej w 
 granicach miasta. 
 
W uchwalanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje się 
lokalizacji dla w/w produkcji. 
 
Stan pogłowia zwierząt gospodarskich od dwóch lat ma tendencję spadkową. 
 
4. Utrzymywanie odpowiedniego stanu sieci melioracyjnej. 
Utrzymaniem odpowiedniego stanu sieci melioracyjnej zajmuje się na terenie miasta 
Katowice Miejska Spółka Wodna Katowice, zrzeszająca rolników z terenu Zarzecza  
i Podlesia. 
Działalność Spółki Wodnej polega  na bieżącej konserwacji i czyszczeniu istniejących rowów 
odpływowych. 
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Aktualnie roboty  przeprowadzane są  na 9 rowach melioracyjnych o łącznej długości 13.200 
mb. Odwadniają one 252 ha gruntów ornych i 89 ha użytków zielonych na terenie Zarzecza 
i Podlesia. Koszty konserwacji pokrywane są przez użytkowników rowów oraz z dotacji 
finansowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
 
5. Zwiększenie płynności i przepustowości sieci drogowej oraz podwyższenie jej 
standardów technicznych (umożliwiające minimalizowanie zagrożenia emisjami 
zanieczyszczeń powietrza, wód, gleb i uciążliwości akustycznych). 
Wydział Komunikacji zarówno w zakresie bieżących zadań własnych oraz opisanych 
w kolejnych punktach działań planistycznych, uwzględnia konieczność zwiększenia płynności 
i przepustowości sieci drogowej. W  zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych w 
okresie od 1 stycznia 2005 r. do dnia 8 grudnia 2005 r. zatwierdzono 327 projektów zmian 
stałej i czasowej organizacji ruchu. Analiza projektowanych organizacji ruchu 
przeprowadzana była z uwzględnieniem wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 
1729), w zakresie zgodności projektowanej organizacji ruchu z założeniami polityki 
transportowej oraz efektywności projektowanej organizacji ruchu.  

 
6. Eliminacja ruchu drogowego o charakterze "tranzytowym" z centrum miasta.  
W ramach działań dotyczących rozwoju systemu transportowego zostało  zrealizowane 
 opracowanie studialne „Analiza funkcjonalno - przestrzenna oraz opracowanie wariantów 
rozwiązań dla poprowadzenia zachodniej obwodnicy Katowic, z uwzględnieniem 
przedłużenia ciągu ulic Bracka – Bocheńskiego do ul. Kościuszki.”. Dysponowanie analizą 
funkcjonalno – przestrzenną dla zachodniej obwodnicy Katowic, stanowić będzie podstawę 
dalszych prac projektowych oraz działań w zakresie pozyskania środków finansowych na 
realizację inwestycji. Jednocześnie prowadzone są analizy związane ze zmianą przebiegu 
drogi krajowej nr 81 i przeprowadzenie jej śladami 73 Pułku Piechoty oraz utworzenie 
zachodniej obwodnicy Katowic poprzez połączenie ul. Gałeczki  (w Chorzowie)  z autostradą 
A4 w rejonie oś. Witosa.  

 
7. Działania inwestycyjne i organizacyjne na rzecz integracji systemów 

transportowych.  
Jednym ze stosowanych kryteriów oceny projektów komunikacyjnych w obszarach 

obsługiwanych przez różne środki transportu jest integracja transportu zbiorowego. 
Przykładowo, w celu uzyskania warunków sprzyjających korzystaniu z różnych środków 
transportu w ramach realizacji budowy Drogowej Trasy Średnicowej uwzględniono 
konieczność budowy węzłów przesiadkowych w rejonie ulicy Sokolskiej oraz Al. Korfantego; 
niestety działania te są  ograniczone z uwagi na sytuację własnościową przedsiębiorstwa 
Tramwaje Śląskie S.A.  

 
8. Wdrażanie rozwiązań organizacyjnych umożliwiających minimalizację uciążliwości 

ruchu ulicznego i transportu (plany cyrkulacji ruchu ulicznego).  
W celu minimalizacji uciążliwości ruchu ulicznego i transportu w obszarze centrum miasta 
wprowadzono następujące rozwiązania strefowe: 

a. „Strefa płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na 
obszarze miasta Katowice”. 

b. „Strefa z wyłączonym ruchem pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej 
przekraczającej 3,5 tony”. 

c. Strefa ruchu rowerowego i pieszego. 
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Realizowany jest projekt kompleksowej informacji drogowskazowej na terenie Katowic. 
Wdrożenie  wyników opracowania skutkować będzie uporządkowaniem ruchu 
tranzytowego oraz wewnętrznego, co w znaczący sposób ograniczy liczbę zbędnych 
przejazdów, niezwiązanych z celem podróży.   

 
9. Zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko poprzez: 

- budowę DTŚ 
- modernizację układów drogowych 
- budowę systemu ścieżek rowerowych 

Szczegółowy wykaz zadań znajduje się w załączniku nr 1.  
 
10. Współpraca z przedsiębiorstwami górniczymi na rzecz minimalizacji    
negatywnych skutków eksploatacji węgla kamiennego dla środowiska miasta, w tym 
minimalizowanie deformacji terenu w zasięgu infrastruktury. 
Odbywa się na bieżąco, w trakcie opiniowania planów ruchu i dodatków do planów ruchu 
kopalń oraz w czasie wyjaśniania spraw związanych z uciążliwością wpływów eksploatacji 
górniczej na życie mieszkańców. 
 
II. EDUKACJA EKOLOGICZNA 
 
1.  Kontynuacja wsparcia finansowego i organizacyjnego placówek oświatowych. 

- doposażenie placówek oświatowych w materiały niezbędne do realizacji programów 
nauczania w zakresie edukacji ekologicznej. 

2. Tworzenie i realizacja programów edukacji ekologicznej poprzez: 
a) sprawowanie opieki na indywidualnymi formami ochrony przyrody i użytkami 

zielonymi: 
- przedszkola opiekują się ogrodami przedszkolnymi  (m.in. zakładanie rabat 

kwiatowych i ich pielęgnacja, sadzenie krzewów i drzew, podlewanie roślin), przy 
czym ogród Miejskiego Przedszkola nr 5 - wpisany do rejestru zabytków – jest 
pielęgnowany zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 
Katowicach; porządkują teren wokół placówki,  w pobliskich parkach, lasach  
w ramach akcji „Sprzątanie Świata”. 

b). prowadzenie działań w zakresie monitoringu przyrody: 
- dzieci  w przedszkolach obserwują życie i rozwój zwierząt hodowanych w 

 kącikach przyrodniczych (np. rybek, żółwi lądowych i wodnych, królików, 
 patyczaków),  

- prowadzą dzienniki pogody, 
- w trakcie wycieczek poznają i obserwują różnorodne  ekosystemy,   
- nabywają wiadomości o stanie wód pobliskich rzek i potoków. 

c)       prowadzenie działań w zakresie  ochrony gatunkowej zwierząt: 
- przedszkola realizują zajęcia dotyczące życia różnych gatunków zwierząt, ze 

szczególnym uwzględnieniem tych, które są zagrożone wyginięciem,  
- organizują konkursy przyrodnicze obejmujące przedmiotową tematykę, 
- organizują dokarmianie zwierząt,  
- roztaczają opiekę nad  pisklętami żyjącymi w ogrodzie przedszkolnym (np. 
dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 64 w okresie wylęgu i wzrostu sójek chronią ptaki 
poprzez nie płoszenie ich, gdy te chodzą po ogrodzie; zwracanie uwagi , aby 
przestrzegano  zakazu nie wprowadzania psów na posesję), 

- organizowane są  spotkania z ornitologami. 
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3. Rozwój form współpracy władz miasta z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność szkoleniową lub 
popularyzatorską. 
Dofinansowywanie z MFOŚiGW działań w zakresie edukacji ekologicznej prowadzonych 
przez szkoły, biblioteki oraz podmioty zewnętrzne – konkursów, zakupu pomocy naukowych 
i sprzętu niezbędnego do realizacji programów edukacyjnych, wyposażenia pracowni a także 
wydawnictw o tematyce ekologicznej. 
 
Szczegółowy wykaz zadań dofinansowanych z MFOŚiGW  znajduje się w załączniku nr 2. 
 
 
III. ZARZĄDZANIE I MONITORING ŚRODOWISKA   
1. Program realizowany na bieżąco zgodnie z obowiązującym prawem i poprzez 

określanie warunków korzystania  ze środowiska przy wydawaniu poszczególnych 
decyzji.  

2. Prowadzenie monitoringu zanieczyszczania powietrza    przez pomioty, które zostały 
do tego zobligowane. 

3. Prowadzenie i dofinansowanie badań środowiska miasta związanych z monitoringiem 
wpływów eksploatacji górniczej  na powierzchnię terenu.  

 
 
IV. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU, KSZTAŁTOWANIE 

ZIELENI URZĄDZONEJ I GOSPODARKA LEŚNA  
 
1. Dostosowanie drzewostanów leśnych do warunków siedliskowych oraz  
antropopresji. 
Realizacja tego zadania dotyczy powierzchni 83,28 ha i  wykonywana jest przez 
Nadleśnictwo Katowice na podstawie porozumienia zawartego w dniu 18 stycznia 2002 roku 
pomiędzy Prezydentem Katowic Panem Piotrem Uszokiem a Skarbem Państwa – 
Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Nadleśnictwem Katowice,  w sprawie pełnienia 
nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa. 
 
Ponadto Nadleśnictwo Katowice prowadzi nadzór i doradztwo w zakresie gospodarki leśnej 
oraz dokonuje kontroli terenowych, ze zwróceniem uwagi na stan sanitarny lasu tj. 

 
- niekontrolowany bądź dewastowany wyrąb, 
- opanowania drzew przez organizmy szkodliwe, 
- wystąpienia szkód od zwierzyny w stopniu wymagającym stosowania środków 

ochronnych, 
- w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

2. Dopuszczanie do zabudowy na terenach leśnych stanowiących własność 
prywatną. 

Wykonanie tego zadania uzależnione jest od zdjęcia ochronności z lasów prywatnych 
nie stanowiących własności Skarbu Państwa, które na terenie Katowic zajmują powierzchnię  
83,28 ha. 
Są one położone w południowych dzielnicach miasta, przeważnie wśród zabudowy 
mieszkaniowej. Ich jakość jest mierna. 
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Aktualnie  przeprowadzane są  czynności zmierzające do zdjęcia ochronności z lasów 
prywatnych, co pozwoli na zagospodarowanie w przyszłości części tych terenów pod 
zabudowę. 
Na  zdjęcie ochronności z lasów prywatnych  zgodę wyraziło już 56 właścicieli. 
Powierzchnia lasów odnośnie, której właściciele wyrazili zgodę stanowi 29,2755 ha tj.35 % 
powierzchni lasów prywatnych ogółem. 
3.  Zakładanie, odtwarzanie lub rekultywacja użytków zielonych na terenach 
zabudowy mieszkaniowej podlegającej jednostkom miejskim. 
 
W 2005 roku kontynuowano przebudowę zieleni w dzielnicach Ligota i Koszutka dokonując 
nasadzeń 800 drzew i krzewów. 
4. Uwzględnianie wartości przyrodniczych ukształtowanych na nieużytkach w 
ponownym zagospodarowywaniu tych terenów (w oparciu o waloryzację przyrodniczą) 
 
Ochrona miejsc o dużych wartościach przyrodniczych, w postaci zalewisk powstałych po 
eksploatacji górniczej, gdzie utworzyły się wartościowe siedliska fauny i flory. 
 
V. OCHRONA GLEB, POWIERZCHNI ZIEMI I RACJONALNE 

UŻYTKOWANIE KOPALIN  
 
1. Wykonano  4 dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla potrzeb planowania 
 przestrzennego, opracowane dla terenów dawnej płytkiej eksploatacji górniczej.  
 Dokumentacje te umożliwiają podejmowanie działań zmierzających do przywrócenia 
 terenów zdewastowanych do aktywności gospodarczej i racjonalnego 
 zagospodarowania przestrzennego. Na bazie wykonanej dokumentacji geologicznej 
 określono 3 priorytetowe obszary rozwoju terenów w dzielnicy Szopienice -Borki. 
 Dwa obszary o łącznej pow. prawie 20 ha dotknięte są skutkami płytkiej eksploatacji 
 oraz  charakteryzują się przekroczonymi normami zawartości metali ciężkich w 
 glebie Dla tych obszarów przygotowywana jest specyfikacja przetargowa na 
 przygotowanie dokumentacji technicznej prac uzdatniania terenu pod 
 zabudowę. Trzeci obszar o pow. ok. 7 ha zostanie przeznaczony pod zabudowę 
 mieszkaniową. 
 
2. Trwają przygotowania do wykonania  „Programu ochrony miasta Katowice przed 

skutkami wpływów eksploatacji górniczej”.  
 3.  Na terenie miasta nie dopuszcza się do składowania odpadów pogórniczych  

      i powstawania nowych składowisk odpadów przemysłowych. Warunkowo dopuszcza 
 się wykorzystanie odpadów pogórniczych do rekultywacji osadników „Krystyna”  

  i  „Zuzanna”. Działania takie  każdorazowo wymagają uzyskania  zgody  Prezydenta 
 Miasta  Katowice.    

  Istniejące hałdy i osadniki pokopalniane poddawane są  rekultywacji  
  i zagospodarowaniu w miarę możliwości w kierunku leśnym. 
4. Trwa likwidacja kilku składowisk odpadów poprzemysłowych, w tym bardzo starych. 
 
VI. KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH I OCHRONA 
          JAKOŚCI WÓD 
 
1. Zlecono wykonanie inwentaryzacji ujęć wód podziemnych i studni gospodarczych w 

celu wykorzystania ich do awaryjnego zaopatrzenia w wodę. 
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2. Wykonano opracowanie pt: "Badanie rozkładu czasowego i charakterystyk opadów 
atmosferycznych o dużej wydajności na potrzeby projektowania i przebudowy 
systemów kanalizacji deszczowych i ogólnospławnych"  

3. Uporządkowanie gospodarki wodami dołowymi odbywa się poprzez  
wykorzystywanie wód dołowych  do podsadzki, a w niektórych zakładach (po 
uzdatnieniu) dla potrzeb własnych. 

4. Minimalizacja wpływu działalności górniczej dla ochrony źródłowych odcinków rzek 
i potoków odbywa się na bieżąco, w trakcie opiniowania planów ruchu kopalń. 

 
5. Rozbudowa systemów podczyszczania ścieków deszczowych.  
            Wybrano lokalizację pięciu urządzeń oczyszczających uwzględniając wielkość 

zrzutów, efekt ekologiczny i wrażliwość wód. Dokonuje się przeglądu sieci 
deszczowej pod kątem nielegalnych podłączeń ścieków sanitarnych i ich  eliminację  
oraz  wykonano  badania geotechniczne podłoża.  

 
6.  Rozwój systemów czasowego retencjonowania wód deszczowych przed ich 

odprowadzeniem do odbiornika. 
            Zadanie  jest realizowane przez miasto. W roku 2006 prowadzona będzie eksploatacja 

zbiornika retencyjnego przy ul. Wczasowej  i zebrane doświadczenia  posłużą do 
podjęcia stosownych decyzji. 

 
7. Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta, realizowana przez 
Miasto (szczegółowe zadania w załączniku nr 1) 
 
VII. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA I ZAPEWNIENIE 

BEZPIECZEŃSTWA EKOLOGICZNEGO  
 
1. Realizowany  jest program ograniczania tzw. niskiej emisji. W ramach tej akcji 

dofinansowuje się z MFOŚiGW zmiany ogrzewania z węglowego na niskoemisyjne  
i proekologiczne (szczegółowy wykaz zadań w zał. nr 2).  

2. Ustalenia Programu realizowane są w Wydziale Kształtowania Środowiska na bieżąco 
poprzez określanie warunków korzystania ze środowiska w decyzjach z zakresu 
ochrony środowiska. 

3. Budowa ekranów akustycznych przy ciągach komunikacyjnych - sukcesywnie. 
4.        Minimalizacja emisji ze źródeł komunikacyjnych - sukcesywnie. 

W mieście realizowany jest program przeciwdziałania wtórnej emisji z dróg określony 
Zarządzeniem Nr 2189/2005 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 15 lipca 2005.  
Program określa częstotliwość oczyszczania połączonego ze zraszaniem, sposób 
oczyszczania i warunki w jakich stosuje się zmywanie ulic. W okresie zimowym 
określone są zasady stosowania środków chemicznych , a po zakończeniu sezonu 
zimowego termin usunięcia pozostałości po stosowanych środkach do usuwania 
gołoledzi. 

5.     Doskonalenie systemu zarządzania kryzysowego w aspekcie ochrony środowiska   
odbywa się na bieżąco. 
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Załącznik Nr 1  

Inwestycje z zakresu ochrony środowiska realizowane w latach 2004-2005 

Wartość kosztorysowa  
 (szcunkowa)  

L.
p.

 

Wyszczególnienie 

Termin 
rozpo-
częcia 

/  
zakoń-
czenia

ogółem  w tym 
nakłady z 
budżetu 
miasta  

Wykonanie 
w 2004r. 

Wykonanie 
w 2005 r. 

Wykonanie 
w latach 

2004-2005 

Nakłady 
niezbędne z 

budżetu 
miasta do 

zakończenia 
inwestycji  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  

Ogółem inwestycje z zakresu 
ochrony środowiska   1 773 476 

994
1 512 152 

211
174 216 

257
161 622 

960 
335 839 

217 682 494 201

1 Przebudowa strefy śródmiejskiej 
miasta Katowice 05 / 09 31 001 708 31 001 708 0 1 708 1 708 31 000 000

2 Ścieżki rowerowe 00 / 06 1 923 621 1 923 621 424 223 11 590 435 813 625 000

3 Połączenie drogowe ul. Japońskiej 
z ul. Koreańską 04 / 08 90 072 90 072 72 0 72 90 000

4 Przejście podziemne pod torami 
kolejowymi w ciągu ulicy Zadole 04 / 06 2 841 520 2 841 520 15 433 143 087 158 520 2 683 000

5 
Przebudowa układu 
komunikacyjnego w rejonie 
lodowiska "Jantor" 

05 / 06 1 572 200 1 572 200 0 12 200 12 200 1 560 000

6 Przebudowa ul. Olimpijskiej - 
MZUiM 05 31 232 31 232 0 31 232 31 232 0

7 Przebudowa ul. Cietrzewi - MZUiM 05 266 335 266 335 0 266 335 266 335 0

8 Drogowa Trasa Średnicowa 99 / 07 781 628 765 781 628 765 131 673 
484 95 695 563 227 369 

047 104 276 000

9 Przedłużenie ul. Stęślickiego  
01 /  

03 i 04 
/ 06 

13 796 146 13 796 146 8 000 2 337 215 2 345 215 11 249 000

10 
Modernizacja węzła drogowego Al. 
Roździeńskiego - ul. Murckowska - 
ul. Bagienna 

04 / 06 15 405 585 15 405 585 292 688 5 112 897 5 405 585 10 000 000

11 Przebudowa ul. ks. Woźniaka 04 / 06 6 602 208 6 602 208 85 794 14 396 100 190 6 502 018

12 Odwodnienie węzła drogowego 
Pszczyńska - Kolista 04 / 05 2 511 739 2 511 739 1 650 000 861 739 2 511 739 0

13 Bulwary Rawy 05 / 06 4 239 476 4 239 476 0 239 476 239 476 4 000 000

14 Połączenie drogowe 
ul. Damrota z ul. Francuską 05 / 06 2 256 289 2 256 289 0 16 289 16 289 2 240 000

15 Przebudowa ul. Ściegiennego 05 2 759 304 2 759 304 0 2 759 304 2 759 304 0

16 Zakończona w 2005 r. przebudowa 
dróg powiatowych MZUiM 04 / 05 21 573 506 21 573 506 4 208 463 17 365 043 21 573 506 0

17 Kontynuacja przebudowy dróg 
powiatowych w 2006 r. MZUiM 04 / 06 1 029 991 1 029 991 8 686 21 305 29 991 1 000 000

18 

Gimnazjum nr 7  
(Zespół Szkół Ogólnokształcących 
nr 8) przy ul. Gliwickiej 276 - 
modernizacja kotłowni 

05 / 06 200 000 50 000 0 0 0 50 000

19 
Kanalizacja w ul. Kukułek 
i okolicznych - uporządkowanie 
zlewni rzeki Kłodnicy 

02 / 04 2 353 538 2 353 538 1 552 539 0 1 552 539 0

20 Regulacja rzeki Rawy - kolektor 
lewobrzeżny Rawy 94 / 04 27 475 839 27 475 839 6 214 833 0 6 214 833 0
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21 Budowa kanalizacji 
w ul. Huberta 03 / 04 728 978 428 978 128 053 0 128 053 0

22 
Uprządkowanie gospodarki 
ściekowej w rejonie stawu 
Trzewiczek 

01 / 04 1 528 626 1 528 626 346 477 0 346 477 0

23 

Kanalizacja w ul. Pelargonii 
i Żarnowcowej pomiędzy ul. 
Sołtysią, Migdałowców, ul. 
Pierwiosnków i ul. Sołtysiej 

02 / 04 2 743 514 1 943 514 1 367 010 0 1 367 010 0

24 Kanalizacja w ul. Wapiennej i ul. 
Żużlowej 02 i 04 565 801 465 801 432 007 0 432 007 0

25 Kanalizacja w ul. Grottgera 02 i 04 259 582 259 582 241 430 0 241 430 0

26 

Likwidacja zrzutów ścieków do 
rzeki Kłodnicy i Ślepiotki - 
kanalizacja w rejonie ul. 
Warzywnej oraz Szenwalda 

02 / 04 973 952 747 495 417 039 0 417 039 0

27 
Kanalizacja w ulicach bocznych do 
ul. Armii Krajowej w dzielnicy 
Podlesie 

02 i 04 443 011 443 011 323 006 0 323 006 0

28 Przepompownia ścieków w rej. ul. 
Rycerskiej 02 / 04 1 131 206 1 131 206 219 750 0 219 750 0

29 

Skanalizowanie centralnej części 
dzielnicy Zarzecze : 
I etap - kanalizacja w ul. 
Kanałowej, Uklejowej, Sandacza, 
II etap - kanalizacja w rejonie ulic 
Grota Roweckiego, Stellera, 
Kamieńskiej, Szarotek. 

96 / 04 5 554 231 4 346 187 1 361 708 0 1 361 708 0

30 

Przerzut ścieków z dzielnicy 
Szopienice do oczyszczalni 
Dąbrówka Mała Centrum - I etap i 
II etap 

02 / 04
i 05 / 
09 

12 138 598 9 238 598 1 074 995 24 1 075 019 6 995 000

31 Katowice - oczyszczanie ścieków 
Projekt NR 2000/PL/16/P/PE/004 95 / 07 147 097 230 127 509 613 14 480 589 16 472 552 30 953 141 86 032 488

32 Kanalizacja w rejonie Starego 
Giszowca - II etap 00 / 06 5 548 241 5 548 241 1 090 712 2 197 799 3 288 511 800 000

33 

Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej oraz modernizacja dróg 
w rejonie ulic Armii Krajowej, 
Asnyka, Wczasowej 

02 / 06 8 389 234 7 245 378 1 357 762 5 105 059 6 462 821 125 000

34 Kolektor kanalizacyjny S-3 03 / 09 11 596 143 11 596 143 990 082 3 778 697 4 768 779 6 710 000

35 Przebudowa kanalizacji w dzielnicy 
Załęże w rejonie ul.Gliwickiej  

 03 / 
07 13 518 152 13 518 152 499 818 2 782 676 3 282 494 10 170 000

36 Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej w mieście Katowice 

 04 / 
po 10 590 488 926 374 814 914 585 654 1 168 272 1 753 926 373 060 988

37 Kanalizacja sanitarna w ul. 
Bałtyckiej nr 97 - 103 05 / 06 2 430 001 2 430 001 0 806 294 806 294 1 623 707

38 Kanalizacja w ul. Krótkiej i Borowej 05 / 07 2 808 380 1 508 380 0 48 380 48 380 1 460 000

39 Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na Os. Adama 05 / 08 7 510 658 4 510 658 0 19 658 19 658 4 491 000

40 Kanalizacja w ul. Jastrzębiej 05 / 06 746 261 746 261 0 46 261 46 261 700 000

41 Przebudowa kanalizacji w ul. 
Kuźnickiej 05 144 314 144 314 0 144 314 144 314 0
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42 

Przygotowanie kwatery 2 i 3 
w sektorze I do składowania 
odpadów na składowisku odpadów 
komunalnych w Katowicach, ul. 
Żwirowa. 

04 / 05 
i 

09 / 10
6 491 184 3 491 184 2 077 442 413 742 2 491 184 1 000 000

43 Budowa ekranów akustycznych 02 / 08 31 081 696 19 146 901 1 088 508 3 749 853 4 838 361 14 051 000

Opracował: Wydział Rozwoju Miasta 14.02.2006 r. 

    
 
 
 
 


