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Uchwała nr XVI/255/03 
Rada Miejska Katowic 

 
z dnia 24 listopada 2003r. 

 
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez  

ń projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – 

ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 
23 ust. 3 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) 
 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 

§1. Uwzględnić w części protest wniesiony w dniu 14.08.2001 r. przez  i 
 do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. 
Francuska w Katowicach dotyczący zwiększania uciążliwości życia na os. 
Paderewskiego wskutek realizacji projektu planu, przedstawienia tylko jednej 
prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, uzasadnienia w 
zawiadomieniu o podniesieniu wartości nieruchomości, w zakresie części 
rozwiązań komunikacyjnych projektu planu tj. obniżenia parametrów 
technicznych części ulic oraz zmiany przeznaczenia części terenów w rejonie 
przedłużenia ul. Damrota. 

§2. Odrzucić w części protest wniesiony w dniu 14.08.2001 r. przez 
 do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. 
Francuska w Katowicach dotyczący zwiększania uciążliwości życia na os. 
Paderewskiego wskutek realizacji projektu planu, przedstawienia tylko jednej 
prognozy skutków wpływu ustaleń planu na środowisko, uzasadnienia w 
zawiadomieniu o podniesieniu wartości nieruchomości. 
Odrzucenie protestu następuje w zakresie części rozwiązań komunikacyjnych z 
uwagi na konieczność zapewnienia funkcjonalności i ciągłości układu 
komunikacyjnego, zastrzeżenia dotyczącego przedstawienia jednej prognozy 
jako nieuzasadnionego. Zastrzeżenia dotyczącego możliwego obniżenia wartości 
nieruchomości jako nieuzasadnionego.  
Uzasadnienie uwzględnienia (w części) i odrzucenia (w części) protestu zawiera 
załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część. 

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
   Przewodniczący 
Rady Miejskiej Katowic 
 

                        Jerzy Forajer 
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Załącznik  
do uchwały nr XVI/255/03 
Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 24 listopada 2003r. 

 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Na podstawie uchwały Nr XI/120/99 z dnia 31. maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie: Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach  
i uchwały Nr XX/278/2000 z dnia 20. marca 2000 r. dotyczącej poszerzenia granic 
obszaru objętego planem miejscowym sporządzono projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. 
Graniczna – ul. Francuska w Katowicach. 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. 
Francuska w Katowicach odbyło się w terminie od 2. lipca 2001 r. do 31. lipca 2001 r. 
włącznie. 
Okres wnoszenia protestów i zarzutów upłynął 14. sierpnia 2001 r. 

 

1. Rozpatrzenie wniosku pod względem formalnym 
1.1. Składający wniosek:   

Data złożenia wniosku:  14.08.2001 r. 

Wniosek został złożony w ustawowym terminie, zaopatrzony nazwiskiem i 
adresem osoby składającej wniosek. 
 

1.2. Zakres merytoryczny wniosku dotyczy: 

a) dodatkowego zwiększania uciążliwości życia na osiedlu przez 
realizację projektu planu, 

b) naruszenia art. 74 w powiązaniu z art. 68 poz. 4 Konstytucji RP, 
c) naruszenia art. 6 poz. 2, 4 pkt 3 i 4 i art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie 

środowiska, 
d) przedstawienia do kontrowersyjnego projektu tylko jednej prognozy 

skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze bez opinii 
biegłych, 

e) stwierdzenia, że „znaczne podniesienie wartości rynkowej 
nieruchomości” w pkt. 5 uzasadnień określonych w zawiadomieniu 
Zarządu Miasta Katowice z 12.06.2001 r. może nie mieć miejsca wraz z 
zapytaniem czy w sytuacji odwrotnej Zarząd Miasta Katowice pokryje 
różnice kosztów przy niekorzystnych transakcjach.  

Zgłoszony wniosek został zakwalifikowany jako protest, ponieważ ustalenia 
projektu planu w żaden sposób nie naruszają ani uprawnień ani interesu 
prawnego wnioskodawcy. 
Wnioskujący nie wykazał związku pomiędzy rozwiązaniami projektu a 
naruszeniem jego interesu prawnego. 
 

2. Rozpatrzenie wniosku pod względem faktycznym 
Ad. a) Składający wniosek oświadczają, że są mieszkańcami budynku na os. 

Paderewskiego zlokalizowanego w bezpośrednim Al. Górnośląskiej. Od czasu 

włączenia Al. Górnośląskiej do eksploatacji są skazani na znaczny wzrost emisji 



hałasu i spalin w stosunku do stanu poprzedniego, a efekt ekranu na wysokości  

VI-go piętra jest niezauważalny. 

  Państwo Krystyna i Wojciech Dykowscy protestują przeciwko dalszemu 

zwiększaniu uciążliwości na osiedlu jakie spowoduje realizacja projektu planu. 

 1. Składający wniosek nie określają, które ustalenia planu wywołują 

uciążliwości. Domniemywać można, że obawa przed zwiększeniem uciążliwości 

dotyczy rozbudowy układu komunikacyjnego. Podkreślić należy, że występujące 

obecnie uciążliwości powodowane przez ruch samochodowy na Al. Górnośląskiej 

nie wynikają z ustaleń projektu planu. Natomiast układ komunikacyjny określony 

w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu zaprojektowany został w 

sposób zapewniający sprawną obsługę komunikacyjną tej części miasta. 

  Obszar objęty planem jest tak położony względem podstawowego układu 

komunikacyjnego miasta, że w przyszłości pełny rozrząd ruchu będą zapewniać 

w sąsiedztwie osiedla węzeł Murckowska (Al. Górnośląska z ul. Murckowską – 

węzeł znajdujący się poza terenem ujętym planem), węzeł Al. Górnośląska z ul. 

Stęślickiego oraz węzeł Al. Górnośląskiej z ul. Bocheńskiego. Poza tymi 

miejscami węzłowymi na całym ciągu Al. Górnośląskiej w sąsiedztwie osiedla nie 

będzie innych powiązań drogowych prowadzących ruch tranzytowy. Ulica 

Damrota została wprowadzona z miejscowego planu ogólnego 

zagospodarowania przestrzennego Katowic do projektu planu jako ulica główna, 

klasy KG, o obniżonych w stosunku do planu ogólnego liniach rozgraniczających 

(tj. 35 m zamiast 60 m), uwzględniając obecne zagospodarowanie przestrzenne. 

  Przy ustalaniu funkcji ul. Damrota decydująca była potrzeba zapewnienia 

dogodnego funkcjonowania obszaru w tej części śródmieścia, dotychczasowe 

przeznaczenie terenu i zapewnienie spójności całego komunikacyjnego układu 

podstawowego miasta. Utrzymane zostały dotychczasowe istniejące funkcje i 

parametry techniczne ulic: 

– Francuskiej – na odcinku od ul. Sowińskiego do granic ujętych planem, 

– Granicznej – na całej długości, 

– pozostałych istniejących ulic lokalnych. 

Nie przewiduje się żadnych zmian ze względu na istniejące zagospodarowanie 

terenu w liniach rozgraniczających wymienionych ulic. 

 Z podanych powyżej wyjaśnień wynika jednoznacznie, że ulica dla której w 

projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu przewidywano funkcję 

podwyższoną w stosunku do stanu istniejącego i prowadzenie potoków ruchu dla 

obsługi Śródmieścia Katowic to ul. Damrota. Należy jednocześnie podkreślić, że 

 

 



nie występuje techniczna możliwość prowadzenia tą ulicą uciążliwego transportu 

ciężarowego, ze względu na parametry techniczne przejazdu pod torami. 

2. W związku z wniesionym protestem projekt planu został ponownie 

przeanalizowany z punktu widzenia przedmiotu sprzeciwu. Rozważono, czy 

mogą być wprowadzone alternatywne rozwiązania minimalizujące skutki dla 

indywidualnego odbiorcy, przy zabezpieczeniu równoczesnym interesów 

społecznych o znaczeniu ogólnomiejskim. W wyniku ponownych analiz przyjęto 

zasadę wygaszania ruchu od strony Al. Górnośląskiej w kierunku Śródmieścia. 

 Wychodząc z tych przesłanek skorygowano projektowany układ 

komunikacyjny w opisany poniżej sposób: 

– Cała ulica Damrota jest projektowana w funkcji ulicy KZ ½, a nie jak 

dotychczas w funkcji ulicy KG, co prowadzi do zmniejszenia jej parametrów 

techniczych do jednego pasa w każdym kierunku na całej długości ulicy. W 

obowiązującym planie miejscowym odcinek ulicy Damrota pomiędzy ul. 

Francuską a Sowińskiego był zaprojektowany jako ulica główna, po trzy 

pasy w każdym kierunku. Zmiana ta oznacza m.in. obniżenie szerokości 

linii rozgraniczających do 20 - 35 m na całej długości ulicy i odsunięciem jej 

osi od osiedla, celem umożliwienia wprowadzenia dodatkowego pasa 

zieleni. 

– Odcinek ulicy klasy zbiorczej między ul. Damrota a ul. Graniczną 

dotychczas projektowany jako ulica zbiorcza po dwa pasy w każdym 

kierunku, został zredukowany do jezdni jednoprzestrzennej dwupasowej, 

utrzymując funkcję ulicy zbiorczej. Skutkiem weryfikacji jest możliwość 

zawężenia linii rozgraniczających trasy do 20 m, i tym samym odsunięcie 

jej od osiedla. Odległość najbliżej położonego budynku od krawędzi jezdni 

tej ulicy wynosi około 50 m, czyli znacznie więcej niż wymagana jest 

przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21. marca 1985 r. (Dz. U. 

Nr 14 poz. 60 z późniejszymi zmianami) 6 m od zewnętrznej krawędzi 

jezdni (art. 43). Z ww. przepisów wynika, że normy prawa materialnego nie 

zostały naruszone ustaleniami projektu planu, ponieważ odległości podane 

w ww. przepisach zostały w projekcie planu zachowane. Ponadto zwężenie 

przekroju ulicy  spowoduje znaczne obniżenie przepustowości ulicy, a tym 

samym obniżenie jej oddziaływania na sąsiedztwo.  

– Uwzględniając obawy mieszkańców odnośnie przejazdu ruchu nie 

związanego z przejazdami wewnątrz osiedla (ewentualny skrót dla ruchu 

miejskiego od centrów komercyjnych) ulicą Sowińskiego na odcinku od 

ulicy Granicznej (wzdłuż Al. Górnośląskiej) przerwano ciągłość tego 

połączenia. 



– Projektowane połączenie ulicami Pułaskiego i Paderewskiego zostało 

skorygowane, przy założeniu konieczności utrzymania możliwości 

przejazdu ale przy braku płynności ruchu uniemożliwiając tym samym jazdę 

z dużą prędkością. Dotychczas projektowane „płynne” połączenie zostało 

zastąpione przejazdem przez dwa odcinki ulic o funkcji lokalnej krzyżujące 

się pod kątem prostym. 

Ponadto skorygowano przeznaczenie terenu ograniczając teren koncentracji 

usług i wprowadzając między ul. Sowińskiego i przedłużenie ul. Damrota teren 

zieleni. 

Wprowadzona korekta rozwiązania komunikacyjnego i przeznaczenia terenu w 

obszarze objętym planem powinna wpłynąć na znaczne obniżenie potencjalnie 

spodziewanej uciążliwości od ruchu komunikacyjnego. Zatem w przedstawionym 

zakresie protest został uwzględniony. 

 
Ad. b) Składający wniosek uważają, że zostały naruszone prawa określone w art. 74 i 

art. 68 ust. 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Jednakże rozbudowa ulic 

służących obsłudze ruchu wewnątrzmiejskiego, a także intensyfikacja 

zagospodarowania miasta, szczególnie w dzielnica śródmiejskich nie może być 

traktowana jako naruszenie konstytucyjnych obowiązków władz publicznych 

zapobiegania skutkom degradacji środowiska i zapewnienia bezpieczeństwa 

ekologicznego. 

 
Ad. c) Składający wniosek uważają również, że zostały naruszone przepisy ustawy z 

dnia 31.01.1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska, w tym: 

– art. 6 ust. 2, 4 pkt. 3 i 4 dotyczące m.in. zapewnienia w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego warunków utrzymania 

równowagi przyrodniczej i ochronę walorów krajobrazowych i warunków 

klimatycznych oraz ochrony przed hałasem i wibracjami, 

– art. 43 ust. 1 dotyczące terenów zieleni miejskiej, które powinny zapewniać 

właściwe warunki zdrowotne, klimatyczne i wypoczynkowe. 

Planowany sposób zagospodarowania obszaru objętego planem przedstawiony 

w projekcie planu przedłożonym do publicznego wglądu nie narusza 

wymienionych przepisów, ponieważ projekt planu zawiera ustalenia dotyczące 

ochrony środowiska, w tym ograniczające lokalizowanie obiektów uciążliwych, 

głównie w celu ochrony przed zanieczyszczeniami powietrza i hałasem (Tekst 

planu pkt 14). Potencjalne uciążliwości wynikające z ustaleń planu związane są z 

konieczną rozbudową układu komunikacyjnego mającą na celu obsługę obszaru i 

jego powiązanie z innymi dzielnicami miasta w warunkach zaplanowanego 

sposobu zagospodarowania. Ponadto w celu ochrony zieleni kształtującej 



warunki zdrowotne, klimatyczne i wypoczynkowe oraz w celu zapewnienia 

równowagi przyrodniczej i ochrony walorów krajobrazowych dla części obszaru 

określono główne przeznaczenie pod zieleń oraz określono obowiązkowy udział 

zieleni w poszczególnych kategoriach terenów przeznaczonych do zabudowy. W 

rejonie osiedla Paderewskiego ustalono obowiązkowy udział zieleni w terenach 

1MW, MN wynoszący 30% powierzchni oraz udział zieleni i urządzeń sportu w 

obrębie terenów UP 40% powierzchni. Tereny o najwyższych walorach i 

największej przydatności dla rekreacji, w tym przede wszystkim Dolina Trzech 

Stawów chronione są dla tych funkcji. 

 Biorąc pod uwagę zgłoszone zastrzeżenia przeprowadzono korektę ustaleń 

planu przez ograniczenie zasięgu terenów koncentracji usług w celu 

ukształtowania pasa zieleni. 

 
Ad. d) Składający wniosek zarzucają, że do kontrowersyjnego projektu planu 

przedstawiono tylko jedną prognozę skutków wpływu ustaleń planu na 

środowisko i nie dołączono do niej koreferatu. 

  Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego zarząd gminy dołącza jedną prognozę 

skutków wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. Nie jest też 

wymagany koreferat.  

 W związku z powyższym zastrzeżenie jest bezzasadne. 

 

Ad. e) Składający wniosek stwierdzają, że podniesienie wartości rynkowej 

nieruchomości może nie mieć miejsca. Pytają też czy w sytuacji odwrotnej 

Zarząd Miasta Katowice pokryje różnicę kosztów przy niekorzystnych 

transakcjach. 

 Ponieważ zagadnienie wzrostu i obniżenia wartości nieruchomości wskutek 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego regulują 

przepisy ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, 

pytanie zadane przez składającego wniosek jest bezzasadne. 

 

 

 Po rozpatrzeniu protestu podlega on odrzuceniu w części w zakresie 
utrzymania przebiegu ul. Damrota z uwagi na brak alternatywnych rozwiązań 
zapewniających niezbędne powiązania komunikacyjne oraz w całości w zakresie 
zastrzeżenia dotyczącego przedstawienia jednej prognozy skutków wpływu 
ustaleń planu na środowisko przyrodnicze oraz w zakresie problemu wzrostu 
bądź obniżenia wartości nieruchomości jako bezzasadnych. 



 Uwzględnienie protestu następuje w części rozwiązań komunikacyjnych 
projektu planu w zakresie obniżenia parametrów technicznych części ulic, w tym 
redukcji klasy ul. Damrota i jej przedłużenia oraz zmiany przeznaczenia części 
terenów w rejonie przedłużenia ul. Damrota, co powinno wpłynąć na 
ograniczenie uciążliwości od komunikacji oraz zachowanie większej ilości zieleni 
izolacyjnej. 


