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1 WSTĘP 
 


1.1 PODSTAWA PRAWNA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 
Programy ochrony środowiska sporządza się na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Są 
one odzwierciedleniem Polityki Ekologicznej Paostwa, mającym wdrożyd jej ustalenia na odpowiednio 
niższym poziomie. Dokumenty te przyjmuje się na 4 lata, z uwzględnieniem perspektywy kolejnych 4 lat, 
co stanowi spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 
ochrony środowiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150, z późn. zm.). 
Poprzedni „Program Ochrony Środowiska dla miasta Katowice”, obejmował lata 2004-2007 wraz 
z perspektywą na lata 2008-2011. Niniejsze opracowanie jest jego aktualizacją. 
W porównaniu do lat 2004-2005, kiedy tworzono poprzedni Program dla miasta Katowice, zmieniła się 
sytuacja gospodarcza: wiele zakładów na terenie miasta zakooczyło swoją działalnośd, rozwija się 
budownictwo, wzrosła zamożnośd społeczeostwa. Zmianie uległy zarówno dokumenty strategiczne 
wyższego szczebla, jak i przepisy prawne. Zmieniły się również uwarunkowania regionalne mające wpływ 
na zawartośd i ustalenia ww. dokumentów, np.: 


 stan środowiska oraz stopieo oddziaływania przemysłu i mieszkaoców na środowisko, 


 infrastruktura ochrony środowiska, 


 źródła oraz wielkośd emitowanych zanieczyszczeo oraz wytwarzanych odpadów. 
Poprzedni Program opierał się na założeniach, które były określone w nieco innych uwarunkowaniach niż 
dzisiejsze. Niemniej, dokument ten zawierał wiele istotnych zapisów o znaczeniu zasadniczym, które 
zasługują na powtórzenie w niniejszej aktualizacji. 
Należy zauważyd, iż w porównaniu do czasu sporządzania poprzedniego Programu zmieniły się 
uwarunkowania prawne zarówno, co do zawartości dokumentów strategicznych związanych z ochroną 
środowiska, jak i celów koniecznych do osiągnięcia. Szczególnie należy wypunktowad następujące zmiany: 


 zmianie uległy przepisy o gospodarce odpadami komunalnymi, na mocy, których zmienił się zakres 
odpowiedzialności gmin za jej prawidłowy rozwój i efektywnośd, 


 ustanowiono przepisy określające kryteria jakościowe dla składowanych odpadów, 


 zmieniły się przepisy dotyczące lokalizacji inwestycji, 


 zaostrzone zostały przepisy dotyczące ochrony przyrody, 


 ustanowiono przepisy dotyczące ograniczenia emisji CO2 oraz stopnia wykorzystywania energii ze 
źródeł odnawialnych. 


Celem niniejszej aktualizacji jest dostosowanie zapisów pierwotnego dokumentu do obecnych 
uwarunkowao oraz do faktycznego stanu środowiska. Dokumentu tego nie należy traktowad wyłącznie 
jako realizacji prawnego obowiązku, bowiem jego wykonanie jest autentyczną koniecznością określenia 
obecnego stanu poruszanej w dokumencie problematyki oraz określenia adekwatnych do rzeczywistości 
działao naprawczych bądź doskonalących. 
Metodyka prowadzonych prac nad niniejszym dokumentem polegała w pierwszej kolejności na analizie 
zapisów dotychczasowego Programu, dokumentów sprawozdawczych z jego realizacji (zawierających opis 
tego, co udało się dokonad w ramach realizacji Programu) oraz analizie danych o ochronie środowiska. 
Kolejnym krokiem był szereg przeprowadzonych rozmów z przedstawicielami Urzędu Miasta Katowice  
i analiz materiałów związanych z ochroną środowiska w Katowicach. Takie przygotowanie pozwoliło na 
opracowanie wstępnego projektu dokumentu, który został skierowany do opiniowania Urzędu Miasta  
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i jednostek mu podległych. Zebrane wnioski zostaną uwzględnione w projekcie dokumentu, który zostanie 
upubliczniony w celu zebrania opinii społeczeostwa. Równocześnie dokument przekazany zostanie do 
procedury opiniowania. 
 


2 UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE REALIZACJI PROGRAMU 
 


2.1 UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE 
 


2.1.1 Polityka Ekologiczna Paostwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 
„Polityka Ekologiczna Paostwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016" bierze pod uwagę 
zobowiązania wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Przy jej opracowywaniu 
uwzględniono nie tylko strategiczne i programowe dokumenty rządu Rzeczpospolitej Polskiej, ale także 
Wspólnoty Europejskiej. Polska polityka ekologiczna opiera się na konstytucyjnej zasadzie 
zrównoważonego rozwoju. Pod kątem ochrony środowiska, PEP ustanowiła następujące cele 
średniookresowe do 2016 r.: 
1. Uruchomienie takich mechanizmów prawnych, ekonomicznych i edukacyjnych, które prowadziłyby do 


rozwoju proekologicznej produkcji towarów oraz do świadomych postaw konsumenckich zgodnie 
z zasadą rozwoju zrównoważonego. 


2. Jak najszersze przystępowanie do systemu EMAS, rozpowszechnianie wiedzy wśród społeczeostwa 
o tym systemie i tworzenie korzyści ekonomicznych dla firm i instytucji będących w systemie. 


3. Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeostwa, zgodnie z zasadą „myśl globalnie, działaj 
lokalnie”, prowadzącą do: 


 proekologicznych zachowao konsumenckich, 


 pro środowiskowych nawyków i pobudzenia odpowiedzialności za stan środowiska, 


 organizowania akcji lokalnych służących ochronie środowiska, 


 uczestniczenia w procedurach prawnych i kontrolnych dotyczących ochrony środowiska. 
4. Zwiększenie roli polskich placówek badawczych we wdrażaniu ekoinnowacji w przemyśle oraz 


w produkcji wyrobów przyjaznych dla środowiska oraz doprowadzenie do zadowalającego stanu 
systemu monitoringu środowiska. 


5. Stworzenie systemu prewencyjnego, mającego na celu zapobieganie szkodom w środowisku 
i sygnalizującego możliwośd wystąpienia szkody. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku 
koszty naprawy muszą w pełni ponieśd jej sprawcy. 


6. Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach organizacji: 
na poziomie wewnątrzgatunkowym (genetycznym), gatunkowym oraz ponadgatunkowym 
(ekosystemowym), wraz z umożliwieniem zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju, który 
w sposób niekonfliktowy współistnieje z różnorodnością biologiczną. 


7. Dalsze prace w kierunku racjonalnego użytkowania zasobów leśnych przez kształtowanie ich właściwej 
struktury gatunkowej i wiekowej, z zachowaniem bogactwa biologicznego. 


8. Racjonalizacja gospodarowania zasobami wód powierzchniowych i podziemnych w taki sposób, aby 
uchronid gospodarkę narodową od deficytów wody i zabezpieczyd przed skutkami powodzi oraz 
zwiększenie samofinansowania gospodarki wodnej. Naczelnym zadaniem będzie dążenie do 
maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie 
retencji wodnej oraz skuteczna ochrona głównych zbiorników wód podziemnych przed 
zanieczyszczeniem. 


9. Głównymi celami średniookresowymi dla ochrony powierzchni ziemi, a w szczególności dla ochrony 
gruntów użytkowanych rolniczo jest: 


 rozpowszechnianie dobrych praktyk rolnych i leśnych, zgodnych z zasadami rozwoju 
zrównoważonego, 


 przeciwdziałanie degradacji terenów rolnych, łąkowych i wodno-błotnych przez czynniki 
antropogenne, 


 zwiększenie skali rekultywacji gleb zdegradowanych i zdewastowanych, przywracając im funkcję 
przyrodniczą, rekreacyjną lub rolniczą. 
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10. Racjonalizacja zaopatrzenia ludności oraz sektorów gospodarczych w kopaliny i wodę z zasobów 
podziemnych oraz otoczenia ich ochroną przed ilościową i jakościową degradacją. 


11. Dalsza poprawa stanu zdrowotnego mieszkaoców w wyniku wspólnych działao sektora ochrony 
środowiska z sektorem zdrowia oraz skuteczny nadzór nad wszystkimi w kraju instalacjami będącymi 
potencjalnymi źródłami awarii przemysłowych powodujących zanieczyszczenie środowiska. 


12. Całkowita likwidacja emisji substancji niszczących warstwę ozonową przez wycofanie ich z obrotu 
i stosowania na terytorium Polski. 


13. Zapewnienie, do kooca 2015 r., 75% redukcji całkowitego ładunku azotu i fosforu w ściekach 
komunalnych. 


14. Utrzymanie lub osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód, w tym również zachowanie i przywracanie 
ciągłości ekologicznej cieków. 


15. Dokonanie wiarygodnej oceny narażania społeczeostwa na ponadnormatywny hałas i podjęcie 
kroków do zmniejszenia tego zagrożenia tam, gdzie jest ono największe. 


 
2.1.2 Dokumenty strategiczne województwa śląskiego 


 


 Strategia rozwoju województwa śląskiego „Śląskie 2020” 
 
Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą III/47/1/2010 na posiedzeniu w dniu 17 lutego 2010 roku przyjął 
Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020”, stanowiącą aktualizację Strategii Rozwoju 
Województwa Śląskiego na lata 2000-2020 przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego 4 lipca 2005 
roku. Jest ona zapisem świadomych wyborów społeczności regionu i obrazuje długofalową koncepcję 
rozwoju, zorientowaną na rozwiązywanie kluczowych problemów i wykorzystywanie pojawiających się 
szans. Przyjęty dokument charakteryzuje sytuację w województwie zarówno pod kątem gospodarczym jak 
również przyrodniczym. Określa zagrożenia i potrzeby, ale również przedstawia cele i zadania oraz ukazuje 
konkretne działania, których realizacja pozwoli na podnoszenie wartości województwa. 
Wśród zidentyfikowanych kluczowych problemów dotyczących ochrony środowiska Strategia wymienia: 


 brak koordynacji działao w zakresie modernizacji i rozbudowy komunalnej infrastruktury wodno-
ściekowej oraz nieracjonalne wykorzystanie istniejących zasobów, 


 niewystarczającą gęstośd i niski standard energetycznej sieci przesyłowej, powodujący duże obciążenie 
środowiska, 


 nieracjonalne systemy ciepłownicze, cechujące się przestarzałymi obiektami i dużym rozdrobnieniem, 
generujące wysokie koszty ekonomiczne i środowiskowe w postaci zanieczyszczeo powietrza, 


 brak systemowych rozwiązao  w zakresie gospodarki odpadami w skali całego kraju, 


 nieefektywny ekologicznie system transportowy, generujący hałas o nadmiernym natężeniu, emitujący 
nadmierne ilości spalin, zanieczyszczający glebę, prowadzący do fragmentacji przestrzeni, w tym 
korytarzy ekologicznych, 


 dużą powierzchnię terenów zdegradowanych oraz przypadkowośd i doraźnośd działao prowadzonych 
w zakresie ich zagospodarowania, 


 przestarzałą i zdegradowaną strukturę urbanistyczną wielu dzielnic oraz słabą intensywnośd programów 
rewitalizacji społecznej  terenów miejskich i poprzemysłowych, 


 niewystarczającą koordynację regionalnego systemu obszarów chronionych oraz działao na rzecz 
ochrony zasobów przyrodniczych, 



http://www.silesia-region.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=24&id_menu=189&id=38266

http://www.silesia-region.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1248439537&id_menu=322

http://www.silesia-region.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=3&dzi=1248439537&id_menu=322
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 słabą współpracę miast w zakresie realizacji wspólnych projektów, co opóźnia m.in. wykreowanie 
obszarów metropolitalnych, 


 niekorzystny, stereotypowy wizerunek województwa, 


 słaby rozwój funkcji pozarolniczych na obszarach wiejskich. 
 


 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 
 
4 września 2007 r. Komisja Europejska zaakceptowała projekt Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Pozwoliło to Zarządowi Województwa Śląskiego na podjęcie 
uchwały nr 1708/91/III/2007  z dnia 18 września 2007 roku przyjmującej Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. 
Celem głównym RPO WŚ jest „stymulowanie dynamicznego rozwoju, przy wzmocnieniu spójności 
społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu”, jako proces zachodzący na wielu płaszczyznach, w tym 
m.in. środowiskowej poprzez zmniejszenie obciążeo i polepszenie jakości środowiska przyrodniczego, 
zachowanie bioróżnorodności. W RPO WŚ wyznaczono szereg priorytetów, wśród których znajduje się 
także „Środowisko”, którego głównym celem jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska, realizowana 
poprzez cele szczegółowe, takie jak: 


 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 


 ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, 


 poprawa jakości powietrza, 


 doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, 


 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeostwa. 
W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno – ściekowej, 
gospodarki odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzania 
środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 
Infrastruktura wodno - ściekowa wspierana jest poprzez inwestycje w sieci kanalizacyjne, wodociągowe, 
oczyszczalnie ścieków i elementy systemu zaopatrzenia w wodę. W ramach gospodarki odpadami, 
wsparcie uzyskują projekty z zakresu selektywnej zbiórki odpadów, ich odzysku, recyklingu oraz 
unieszkodliwiania, kompleksowego oczyszczania terenów z odpadów zawierających azbest oraz 
rekultywacji obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów na cele przyrodnicze. Wymienione 
przedsięwzięcia w znacznym stopniu przyczyniają się do wdrożenia efektywnych ekologicznie, 
kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz likwidacji zagrożeo wynikających ze składowania 
odpadów. Wszystkie działania podejmowane w zakresie gospodarki odpadami maja na celu realizację 
założeo założenia wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego. 
Poprawa jakości powietrza osiągana ma byd poprzez przedsięwzięcia na rzecz budowy, remontu oraz 
modernizacji systemów ciepłowniczych (obejmujące likwidację systemów indywidualnych), wraz z ich 
wyposażeniem w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeo, kompleksowej termomodernizacji 
obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, prowadzącej do ograniczenia „niskiej 
emisji. Dodatkowo, wspierane mają byd działania prowadzące do wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii, w tym budowa infrastruktury służącej do przesyłu i produkcji energii pochodzącej ze źródeł 
alternatywnych, jak energia słoneczna, energia pochodząca z biomasy i inne. W ramach priorytetu 
preferowane są projekty realizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. 
Doskonaleniu zarządzania środowiskiem będą służyd inicjatywy w zakresie tworzenia i rozwoju 
instrumentów gromadzenia i przetwarzania informacji o stanie środowiska, map akustycznych oraz map 
zalewowych. 
Troska o dziedzictwo przyrodnicze wymaga aktywności na rzecz zachowania i wzbogacania istniejących 
oraz odtwarzania zanikłych elementów różnorodności biologicznej, a także promocji i edukacji 
proekologicznej na temat przyrodniczych podstaw zrównoważonego rozwoju. W ramach priorytetu 
realizowane maja byd działania polegające na modernizacji i doposażeniu infrastruktury służącej szeroko 
pojętej edukacji ekologicznej (m.in.: punkty widokowe, ścieżki przyrodnicze, ośrodki dydaktyczno– 
promocyjne) oraz przywracaniu drożności korytarzy ekologicznych. 
 
 







 


Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013 


 


 


 


Katowice, 2011 r. 


 


9 


 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego 
 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego jest podstawowym dokumentem 
określającym zasady organizacji struktury przestrzennej województwa oraz zasady i kierunki 
zagospodarowania przestrzennego w przekroju podstawowych komponentów przestrzeni, w tym: 


 podstawowych elementów sieci osadniczej, 


 rozmieszczenia infrastruktury społecznej, technicznej i innej o znaczeniu ponadlokalnym, 


 wymagao w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i ochrony dóbr kultury, z uwzględnieniem 
obszarów podlegających szczególnej ochronie. 


Realizacja polityki przestrzennej wyrażona w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Śląskiego wina doprowadzid do: 


 osiągnięcia trwałej i wysokiej konkurencyjnej pozycji województwa śląskiego (po przebudowie 
struktury przestrzennej), jako jednego z kilku centrów rozwoju cywilizacyjnego Polski XXI wieku, 
ważnego  
i atrakcyjnego regionu Środkowej Europy, 


 uzyskania wizerunku województwa o przestrzennych warunkach realizujących zasady 
zrównoważonego rozwoju, sprawiedliwości i efektywności oraz bezpieczeostwa, 


 uzyskania przestrzeni o wysokich walorach estetycznych architektury i krajobrazu, czerpiących 
z dziedzictwa przyrody i kultury oraz nadający przestrzeni indywidualny wyraz. 
Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego wskazuje cele, kierunki i działania 


dotyczące przestrzennego rozwoju województwa na orientacyjnie do roku 2015. Cele polityki 
przestrzennej kojarzą strategię rozwoju społeczno-gospodarczego województwa śląskiego z planem jego 
zagospodarowania przestrzennego. Cele te są bezpośrednio wyprowadzane z priorytetów i celów 
określonych w „Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015” oraz przekładają 
odpowiednie zapisy dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego na zagadnienia przestrzennego rozwoju 
i przekształceo elementów struktury przestrzennej województwa. Cały system celów jest 
podporządkowany generalnej zasadzie równoważenia rozwoju. 
Cel generalny polityki przestrzennej został sformułowany następująco: „Kształtowanie harmonijnej 
struktury przestrzennej województwa śląskiego sprzyjającej wszechstronnemu rozwojowi województwa”. 
Cele polityki przestrzennej przedstawione w dokumencie, (spośród których każdy dotyczy zagadnieo 
związanych z ochroną środowiska) to: 
I. Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa 
II. Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej 
III. Ochrona zasobów środowiska, wzmocnienie systemu obszarów chronionych i wielofunkcyjny rozwój 


terenów otwartych 
IV. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury 
V. Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią 
VI. Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego. 
Cel III w całości został poświęcony zagadnieniom związanym z ochroną środowiska. Zgodnie z planem, 
w przypadku tak sformułowanego celu oczekuje się prawidłowego funkcjonowania systemu ekologicznego 
województwa, które przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkaoców i wzrostu konkurencyjności 
województwa. Zgodnie z planem cel miał byd realizowany na obszarze całego województwa poprzez 
następujące kierunki: 


 Ochrona zasobów środowiska 
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 Racjonalne użytkowanie terenów o wysokich walorach środowiska i dużej atrakcyjności dla 
rozwoju rekreacji i turystyki 


 Przekształcenia terenów inwestycyjnego rolnictwa 


 Wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych obszarów wiejskich 
 


 Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 
 
Celem dokumentu jest określenie systemu dobrej gospodarki odpadami na Śląsku uwzględniającej 
wymagania środowiskowe, ekonomiczne i społeczne. Zaktualizowany Plan przedstawia propozycję 
nowoczesnego i skutecznego systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z Krajowym Planem 
Gospodarki Odpadami 2010, Polityką Ekologiczną Paostwa, przepisami oraz dobrymi praktykami 
w dziedzinie zarządzania systemami gospodarki odpadami. W dokumencie dokonano analizy stanu 
aktualnego w odniesieniu do skali regionu. Zidentyfikowano występujące problemy i wskazano słabe 
strony istniejącego stanu. W odniesieniu do tego, sformułowano cele i kierunki działao oraz zadania 
z zakresu gospodarki odpadami mające na celu wyeliminowanie zidentyfikowanych nieprawidłowości. 
W oparciu o dokonane założenia i przyjęte cele, a także po uwzględnieniu szeregu uwag przekazanych 
przez ekspertów i praktyków (pracownicy administracji, zarządzający instalacjami, podmioty prowadzące 
działalnośd w zakresie gospodarki odpadami), zaproponowano system gospodarki odpadami. Polega on na 
podziale województwa na Regiony Gospodarki Odpadami Komunalnymi, w ramach, których będą 
realizowane przedsięwzięcia związane z zagospodarowaniem wytwarzanych odpadów. 


 


2.2 UWARUNKOWANIA WEWNĘTRZNE 
 
 Katowice 2020 - Strategia Rozwoju Miasta 


Zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta, Katowice mają byd miastem wysokich standardów jakości życia – 
założenie to jest jednym z punktów strategicznej wizji rozwoju miasta. Katowice mają byd miastem, 
w którym w wysokim stopniu zaspokojono potrzeby mieszkaoców związane z ekologicznym środowiskiem 
zamieszkania, a także miastem o wysokiej pozycji w zakresie technologii użytkowanych w ochronie 
środowiska oraz wzorcowej rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. 
Transport publiczny Katowic zapewniad ma sprawne i bezpieczne przemieszczanie się, a także wysoki 
komfort podróżowania oraz minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko. 
Pod kątem ochrony środowiska w Strategii Rozwoju Miasta określone zostały następujące cele 
strategiczne: 
CJ1  Katowice miastem zapewniającym swoim mieszkaocom bezpieczeostwo publiczne i ekologiczne 


we wszystkich dzielnicach miasta; 
CJ2  Katowice miastem tworzącym warunki dla zrównoważonego rozwoju całego miasta i wzorcowo 


realizowanej rewitalizacji zdegradowanych dzielnic miejskich; 
CJ4  Katowice miastem licznych, dostępnych i dobrze urządzonych przestrzeni publicznych 


umożliwiających mieszkaocom atrakcyjne spędzanie wolnego czasu; 
CT2  Katowice i Aglomeracja Górnośląska obszarem zintegrowanego systemu transportu publicznego; 
CT3  Katowice miastem posiadającym sprawną sied wewnętrznych powiązao komunikacyjnych między 


dzielnicami miasta. 
 
W zakresie strategicznych kierunków działania w ochronie środowiska wymieniono: 
 
CJ1K2 Ograniczenie eksploatacji górniczej i minimalizacja jej skutków na terenach zurbanizowanych 


i inwestycyjnych; 
CJ1K3   Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych przez górnictwo i przemysł; 
CJ1K4 Wspieranie przebudowy komunalnych systemów energetycznych; 
CJ1K7  Kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej; 
CJ2K1 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury miasta z wykorzystaniem najnowszych technologii; 
CJ2K3  Rozwój komunalnego i społecznego budownictwa mieszkaniowego; 
CJ4K1 Rewitalizacja obiektów i dzielnic zabytkowych; 
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CJ4K2 Tworzenie zintegrowanych systemów rekreacyjnych, m.in. przy wykorzystaniu dużych obszarów 
leśnych i terenów zielonych na obrzeżach miasta; 


CJ4K3 Wykorzystanie niezagospodarowanych terenów poprzemysłowych i pokopalnianych do tworzenia 
atrakcyjnych przestrzeni publicznych; 


CT2K1 Modernizacja i rozwój istniejącej sieci transportu szynowego, w tym stworzenie warunków dla 
budowy Szybkiej Kolei Regionalnej; 


CT2K2  Modernizacja i rozwój istniejącej sieci transportu drogowego; 
CT2K3 Przyspieszenie realizacji autostrady A1 oraz budowa dróg serwisowych przy A4; 
CT2K4 Kontynuacja budowy DTŚ wraz z modernizacją i budową poprzecznych powiązao regionalnych 


i krajowych; 
CT2K5 Przebudowa i modernizacja węzłów drogowych na drogach krajowych; 
CT2K6  Stworzenie nowoczesnych punktów przesiadkowych; 
CT2K7  Przebudowa i modernizacja istniejących sieci tramwajowej; 
CT3K1 Budowa nowych oraz poprawa parametrów technicznych istniejących dróg łączących dzielnice 


i miasta sąsiednie; 
CT3K2 Przebudowa układów drogowych umożliwiająca sprawną komunikację na osi Północ-Południe; 
CT3K3 Budowa połączeo drogowych miedzy dzielnicami miasta z pominięciem Centrum. 
W zakresie projektów strategicznych dotyczących ochrony środowiska zaplanowano: 


 budowę nowych odcinków kanalizacji w dzielnicach 


 budowę ekranów akustycznych 


 rewitalizację zdegradowanych obszarów miasta 


 międzynarodowy festiwal rewitalizacji terenów poprzemysłowych – „Ożywid martwe” 


 utworzenie Parku Przyrodniczo - Rekreacyjnego „Europa” 


 uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice 


 eksponowanie wartości przyrodniczo-krajobrazowych miasta poprzez system ścieżek 
rekreacyjnych, spacerowych, rowerowych 


 rozbudowę składowiska odpadów komunalnych przy ul. Żwirowej. 
 


 Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja 
(projekt) 


 
Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest najważniejszym dokumentem 
z dziedziny planowania przestrzennego na poziomie gminy. Aktualnie obowiązującym dokumentem jest 
uchwała nr XLV/420/97 Rady Miasta Katowice z dnia 25 sierpnia 1997 roku. Celem studium jest określenie 
polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. 
Polityka przestrzenna powinna służyd zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, 
uwzględniając przy tym: 


a)  wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury, 
b)  walory architektoniczne i krajobrazowe, 
c)  wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 


i leśnych, 
d)  wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
e)  wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeostwa ludzi i mienia, 
f)  walory ekonomiczne przestrzeni, 
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g)  prawo własności, 
h)  potrzeby obronności i bezpieczeostwa paostwa, 
i)  potrzeby interesu publicznego. 


W studium uwzględnia się ustalenia koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, strategii rozwoju 
i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz strategii rozwoju gminy. Studium sporządza 
się dla całego obszaru zawartego w granicach administracyjnych gminy. 
Podstawą określenia celów i kierunków polityki przestrzennej zawartej w projekcie Studium uwarunkowao 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja były cele rozwoju miasta w 
sferze rozwoju społecznego i gospodarczego, rozwoju infrastruktury i środowiska, przyjęte w Strategii 
Rozwoju Miasta KATOWICE 2020. W oparciu o wspomniany dokument w Studium wytyczono cele polityki 
przestrzennej: 


 krystalizacja struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta, 


 integracja przestrzenna i funkcjonalna tkanki miejskiej, 


 wzrost kapitału urbanistycznego, 


 wysoka jakośd przestrzeni miejskiej i środowiska, 


 równoważenie struktury przestrzennej i rozwoju przestrzennego. 
W ramach celu wysoka jakośd przestrzeni miejskiej i środowiska szczególną uwagę w aspekcie 
zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego zwrócono na stworzenie nowoczesnego 
i przyjaznego dla środowiska system transportu zbiorowego, w tym dogodne i sprawne powiązania 
śródmieścia z dzielnicami i aglomeracją, stanowiące atrakcyjną alternatywę dla dojazdów samochodem, 
sied punktów i węzłów przesiadkowych z autobusów na tramwaj i kolej, sied parkingów "park&ride" 
powiązanych z węzłami przesiadkowymi na obrzeżach miasta i przystankami kolejowymi oraz sied 
parkingów "park&walk" na obrzeżach centrum, zapewniająca możliwośd ograniczenia ruchu 
samochodowego w ścisłym centrum miasta. Ponadto zapisano w Studium również koniecznośd 
upowszechnienia zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska rozwiązao z zakresu inżynierii środowiska, 
w tym systemów odwodnieo wgłębnych i małej retencji - ograniczających potrzeby rozbudowy kanalizacji 
deszczowej oraz zmniejszających zagrożenie podtopieniami w czasie nawalnych opadów, minimalizujących 
emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeo powietrza oraz budowy dróg w osiedlach mieszkaniowych 
z zastosowaniem rozwiązao zmniejszających uciążliwośd hałasu, a także osiągnięcie wysokich standardów 
wszystkich elementów środowiska i rozbudowę terenów zielonych miasta. 
 


 Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 
 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 realizuje dwa spośród pięciu 
zidentyfikowanych w strategii rozwoju miasta priorytetów, dla których wyznaczono strategiczne cele 
i kierunki działania. Cele Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Katowice:  
CPR.I. Przywrócenie utraconych funkcji centrum Miasta 
CPR.II. Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturowego najstarszych dzielnic Miasta 
CPR.III. Rewitalizacja zdegradowanych terenów miejskich 
CPR.IV. Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych.  
W dokumencie określone zostały obszary, które przewidziano do rewitalizacji, a także kryteria jakie 
zadecydowały o tym, iż dane tereny powinny zostad objęte takowym programem. Ponad połowa 
wskazanego do rewitalizacji obszaru Centrum, a także wyznaczone obszary w ramach dzielnic Nikiszowiec, 
Giszowiec, Szopienice – Burowiec, Wełnowiec – Józefowiec oraz Załęże znajdują się w proponowanej 
strefie ochrony konserwatorskiej – tj. pełnej ochrony do bezwzględnego zachowania. Zasady i kierunki 
działania dla tych obszarów określone w Studium wraz z rejestrem zabytków stanowią podstawę ochrony 
dziedzictwa kulturowego i krajobrazu miasta Katowice. 
Zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji w latach 2007 – 2013, które stanowią horyzont czasowy 
Programu, Miasto Katowice planuje się podjęcie działao rewitalizacyjnych w ramach różnych 
przedsięwzięd. Jednym z nich jest przywrócenie systemu zielonych ulic i placów w mieście. Celem podjęcia 
działao rewitalizacyjnych w tym obszarze jest podniesienie jakości życia w mieście poprzez stworzenie 
ciągłego systemu zieleni w mieście, z alejami i miejscami do odpoczynku wśród zieleni w ramach 
zagospodarowania istniejących i nowych przestrzeni publicznych. Ze wstępnego opracowania 
inwentaryzacji i waloryzacji zieleni w centrum Katowic wynika potrzeba stworzenia ogólnodostępnych 
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zasobów zieleni miejskiej, jako systemu ciągłego –elementu ekologicznej sieci miasta i regionu, poprzez 
proste działania jak: zazielenianie ciągów pieszych (w tym bulwary nad Rawą), obsadzanie stref 
przyulicznych szpalerami drzew dla utworzenia przyszłych ciągów alejowych, czy tworzenie enklaw 
umożliwiających odpoczynek wśród zieleni z wykorzystaniem istniejących obiektów zieleni miejskiej  
o dużych walorach, tj.: 


 istniejące zadrzewienie w rejonie Doliny Trzech stawów, 


 starodrzew przy Placu Rady Europy, 


 zieleo urządzona Placu Wolności, 


 park przy zlikwidowanej KWK „Katowice – Kleofas”, 


 starodrzew cmentarzy – zwłaszcza zabytkowych przy ulicach Francuskiej i Kozielskiej, 


 park willowy przy ul. Stalmacha, 


 zieleo urządzona Placu Andrzeja, 


 zieleo urządzona Placu Miarki. 
 


3 POLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA DO ROKU 2017 
W poniższym rozdziale na podstawie analizy aktualnej sytuacji i oczekiwanych zmian w ochronie 
środowiska z uwzględnieniem programów rządowych, regionalnych i lokalnych oraz aktualnych krajowych 
i regionalnych strategii, koncepcji i dokumentów planistycznych, w tym także sektorowych zdefiniowane 
zostały cele oraz kierunki działao. 
 


3.1 OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW NATURALNYCH 
 


3.1.1 Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (Och) 
 
Stan wyjściowy 
W skład miasta Katowice wchodzą tereny o znacznym stopniu zróżnicowania form użytkowania. Około 1/3 
obszaru Katowic stanowią krajobrazy miejsko-przemysłowe (tereny zabudowy mieszkaniowej, tereny 
przemysłowe, tereny komunikacji i transportu), pozostałe 2/3 to tereny biologicznie czynne (lasy 6817, 62 
ha, użytki rolne 320, 19 ha, tereny zielni urządzonej 724, 17 ha). W granicach administracyjnych miasta 
znajduje się 232, 2 ha obszarów prawnie chronionych. 
 


Tabela 1. Obszary prawnie chronione w Katowicach 


Obszary prawnie chronione - 2008 r. [ha] 


ogółem 232,2 


rezerwaty przyrody 127,6 


użytki ekologiczne 4,2 


zespoły przyrodniczo-krajobrazowe 100,4 


                Źródło: GUS 
 
W przyrodniczej strukturze przestrzennej miasta wyróżnia się wiele obszarów o podwyższonych 
wartościach przyrodniczych. Aktualnie na terenie Katowic znajduje się kilka obiektów objętych ochroną 
prawną: 2 rezerwaty ("Las Murckowski", "Ochojec"), 1 użytek ekologiczny ("Płone Bagno"), 1 zespół 
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przyrodniczo-krajobrazowe ("Źródła Kłodnicy"), 11 obszarów zielonych mających status parków, z których 
największym jest Katowicki Park Leśny (2 parki wpisane są do ewidencji zabytkowych parków i ogrodów w 
Polsce) oraz 33 drzewa uznane za pomniki przyrody. 
Użytkowanie obszarów objętych ochroną prawną dopuszcza się tylko w ograniczonym zakresie 
umożliwiającym zachowanie ich walorów przyrodniczych respektując wprowadzone na tych terenach 
zakazy i nakazy. Zagospodarowanie i użytkowanie ich otoczenia należy kształtowad w sposób 
nienaruszający równowagi przyrodniczej. W sąsiedztwie drzew uznanych za pomniki przyrody ożywionej 
zakazuje się lokalizacji obiektów mogących stanowid zagrożenie dla ich zachowania oraz wykonywania 
powierzchni nieprzepuszczalnych dla wody, a roboty ziemne nie mogą naruszad ich systemu korzeniowego. 
Do obszarów o wysokich walorach krajobrazowych należą: Park im. Tadeusza Kościuszki, Katowicki Park 
Leśny, kompleks stawów „Szopienice-Borki” wraz z przylegającym od południowego zachodu kompleksem 
rolnym, Stawy na Osiedlu Tysiąclecia, obrzeża i tereny przylegające bezpośrednio do kompleksów Lasów 
Murckowskich i Lasów Panewnickich oraz śródpolne łąki i obszary wodo-błotne, doliny Kłodnicy, Ślepiotki 
i Mlecznej, dzielnica Zarzecze, Park Zadole i kilka mniejszych. 
Oprócz walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny rzeczne stanowią również rolę korytarzy 
migracyjnych bardzo ważną z punktu widzenia przemieszczających się nimi wielu drobnych ptaków, ssaków 
czy płazów. Problem utrudnionych i ograniczonych połączeo między obszarami jest najbardziej widoczny 
w północnej części miasta, gdzie występuje zwarta zabudowa. 
Jednym z elementów ochrony przyrody miasta Katowice jest idea ochrony obszarów w ciągach dolin 
rzecznych oraz innych cennych pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. 
Podstawowe kierunki przeznaczenia tych terenów to: 


 tereny rolnicze z przewagą trwałych użytków zielonych, 


 wody, 


 tereny chronione zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 


 tereny zieleni, w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. 
Użytkowanie terenów dopuszczalne powinno byd tylko w takim zakresie, w jakim nie koliduje z ich wiodącą 
funkcją, którą jest zachowanie równowagi przyrodniczej, w tym: 


 utrzymanie właściwych proporcji terenów otwartych do zainwestowania  oraz ochrona ciągłości 
przestrzennej ekosystemów w skali ponadlokalnej i lokalnej, 


 zachowanie bioróżnorodności, zwłaszcza zbiorowisk roślinnych o naturalnym charakterze 
towarzyszących ciekom wodnym, łąk i remiz śródpolnych, 


 ochrona i kształtowanie warunków odtwarzania się zasobów wód podziemnych, 


 ochrona wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem, 


 zapewnienie właściwego przewietrzania obszarów zurbanizowanych. 
Ponadto, obszary cenne pod względem przyrodniczym dotychczas nie objęte ochroną, powinny byd 
chronione przed zainwestowaniem oraz niekorzystnym oddziaływaniem innych czynników związanych 
z użytkowaniem terenu, stanowiących potencjalne zagrożenie dla ich wartości. 
Obszary o podwyższonej wartości przyrodniczej mogą byd natomiast zagospodarowane jako tereny zieleni 
urządzonej, pod warunkiem doboru sposobu zagospodarowania sprzyjającego zachowaniu ich walorów 
oraz wzbogaceniu struktury przyrodniczej. Przy czym należy wykluczad stosowanie gatunków roślin obcego 
pochodzenia i niezgodnych z warunkami siedliskowymi. 
Wszelkie obiekty budowlane powstające na terenach o wysokich walorach krajobrazowych powinny byd 
projektowane i sytuowane w sposób niezakłócający walorów krajobrazu. 
 
Problemy i zagrożenia 
Trwałe zmiany krajobrazu Katowic mogą następowad wskutek eksploatacji surowców, składowania 
odpadów, odprowadzania do wód ścieków komunalnych i przemysłowych, a także zasolonych wód 
z kopalo, rozwoju przemysłu, rozbudowy miasta i jego infrastruktury komunikacyjnej. Innym zagrożeniem 
jest nasilająca się tendencja do zasiedlania terenów atrakcyjnych przyrodniczo, która powoduje kurczenie 
się terenów otwartych, występujących zwłaszcza w południowej części miasta. Kolejny problem to 
dewastacja różnorodności biologicznej cieków i zbiorników wodnych np. poprzez betonowanie ich 
brzegów. 
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Głównym celem w zakresie ochrony przyrody miasta Katowice jest koniecznośd pogodzenia rozwoju 
gospodarczego i presji urbanizacyjnej z zadaniami mającymi na celu zachowanie różnorodności 
przyrodniczej. Głównym zadaniem jest zachowanie, właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów 
przyrody i jej składników. Konieczne są także działania na rzecz utrzymania ochrony dolin rzecznych. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Ochrona, zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, w tym ochrona dolin 
rzecznych. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Ochrona obszarów i obiektów prawnie chronionych przed zainwestowaniem, dewastacją 


i zaśmiecaniem. 
2. Ochrona dolin rzecznych. 
3. Ochrona miejsc przyrodniczo cennych o znaczeniu lokalnym poprzez stworzenie właściwych zapisów 


w planach zagospodarowania przestrzennego. 
4. Powołanie nowych oraz bieżąca ochrona istniejących obszarów i obiektów prawnie chronionych. 
5. Podejmowanie działao zapobiegających niszczeniu terenów najcenniejszych przyrodniczo w wyniku 


działalności człowieka. 
6. Zapewnienie migracji dziko żyjących roślin i zwierząt. 
7. Monitoring cennych przyrodniczo miejsc i obiektów. 
8. Promowanie istniejących form ochrony przyrody i miejsc cennych przyrodniczo oraz zasad ich ochrony. 
9. Edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody. 
 
 


3.1.2 Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki (EN) 
 
Stan wyjściowy 
Zaopatrzenie w ciepło, gaz i energię elektryczną 
Na terenie miasta Katowice funkcjonują trzy główne przedsiębiorstwa obsługujące system ciepłowniczy: 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A. w zakresie zakupu, wytwarzania, przetwarzania 
i dystrybucji energii cieplnej oraz eksploatacji urządzeo ciepłowniczych, Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. 
w zakresie produkcji, dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby technologiczne kopalo i innych 
zakładów produkcyjnych oraz dla potrzeb komunalnych oraz Elektrociepłownia „Szopienice” Sp. z o.o. 
 


Tabela 2.  Źródła ciepła systemowe 


l.p. Źródło ciepła 
Moc cieplna 


[MW] 
Moc elektryczna 


[MW] 


1.  PKE S.A. Elektrociepłownia „Katowice” 692,0 205,0 


2.  Elektrociepłownia Chorzów „Elcho” Sp. z o.o. 500,0 135,0 


3.  Elektrociepłownia „Szopienice” Sp. z o.o. 76,5 3,0 


4.  ZEC S.A. – wydział IV „Murcki”-Ruch Kostuchna 46,6 1,5 


5.  ZEC S.A. – wydział V „Wieczorek” 131,1 6,3 


6.  ZEC S.A. – wydział VI „Wujek” 121,2 - 


7.  ZEC S.A. – wydział VII „Kleofas” 42,8 - 


8.  ZEC S.A. – wydział IX „Wesoła” 58,0  
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9.  ZEC S.A. – wydział XII Ciepłownia „Śląsk” 46,4  


Źródło: projekt Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II 
edycja, informacja Zakładów Energetyki Cieplnej S.A. Katowice, 2009 


Zmiany w sposobie wytwarzania energii oraz zwiększenie efektywności jej wytwarzania i użytkowania 
(modernizacje źródeł ciepła i sieci cieplnych, modernizacja oświetlenia ulicznego, termomodernizacje) 
przekładają się bezpośrednio na zmniejszenie emisji zanieczyszczeo. 
Jednym z głównych użytkowników energii cieplnej, elektrycznej i gazu są gospodarstwa domowe. Jednak 
o pozytywnych zmianach w sposobie korzystania z energii w gospodarstwach domowych, jak wykazano 
w opracowaniu „Oceny realizacji istniejących założeo do planu zaopatrzenia miasta Katowice w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe”, może świadczyd znaczny spadek zużycia ciepła sieciowego, jaki 
nastąpił w tej grupie użytkowników w latach 2002-2007, czego wynikiem może byd również spadek emisji 
CO2. 
Systemem gazowniczym na terenie miasta oraz związanymi z nim urządzeniami, a także techniczną 
dystrybucją gazu zajmuje się Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. oddział w Zabrzu. Obsługa 
gazociągów przesyłowych wysokoprężnych oraz eksploatacja stacji redukcyjno-pomiarowych należy do 
Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. odział w Świerklanach. 


 


Tabela 3.  Zużycie gazu 


Zużycie gazu *tys. m
3
/rok] 2000 r. 2003 r. 


    ogółem 62 473 76 536 


    przemysł 10 692 14 365 


    usługi + handel 15 463 11 252 


    gospodarstwa domowe 33 318 36 492 


    pozostali b.d. 14 790 


Źródło: projekt Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice – II edycja 


 
Z powyższej tabeli wynika, że ogólne zużycie gazu  w roku 2003 wzrosło w stosunku do roku 2000. Wzrost 
zużycia nastąpił zarówno w gospodarstwach domowych jak i w przemyśle. Dośd znaczny spadek zużycia 
gazu nastąpił natomiast w sektorze usług i handlu. Brak jest dostępnych danych na temat zużycia 
w poszczególnych sektorach w latach kolejnych. Dostępne dane GUS nt. zużycia gazu przez sektor 
komunalny w mieście Katowice zostały przedstawione w tabeli poniżej. 


Tabela 4.  Zużycie gazu w Katowicach w latach 2005-2008 – sektor komunalny 


Zużycie gazu *tys. m
3
/rok] 2005 r. 2006 r. 2007 r. 2008 r. 


 39 574,20 40 384,10 37 347,50 37 633,80 


Źródło: GUS 


 
Jak wynika z powyższych danych zużycie gazu w sektorze komunalnym na przestrzeni lat 2005-2008 
ulegało wahaniom. Najniższe zużycie wg danych GUS odnotowano w roku 2007 - ok. 37,3 tys. m3, 
natomiast największe zużycie wystąpiło w roku 2006 – ok. 40,4 tys. m3. 
Dystrybucją energii elektrycznej na terenie miasta, a także eksploatacją sieci i urządzeo zajmuje się 
Vattenfall Distribution Poland S.A. Zużycie energii w mieście na przestrzeni lat ulegało znacznym 
wahaniom. Przy czym zużycie energii w taryfach, które mają mieszkaocy (taryfy G, C, R) utrzymywało się na 
podobnym poziomie. Spadło natomiast zużycie w taryfie A, głównie ze względu na zakooczenie 
działalności kilku dużych odbiorców, ale także ze względu na racjonalizację zużycia energii elektrycznej 
wśród największych odbiorców, m.in.: Hutę Baildon, Hutę Ferrum, HMN Szopienice, Fabrykę Maszyn 
„Famur”. Odnotowano także spadek zużycia energii na potrzeby oświetlenia miasta ze względu na 
modernizacje polegające na wymianie opraw oświetleniowych i lamp na energooszczędne.   
Jak wynika z danych zużycie wody na potrzeby przemysłu w latach 2006-2008 znacznie zmalało, co mogło 
byd skutkiem zakooczenia działalności kilku dużych przedsiębiorstw. Spadła również ilośd wody 
wykorzystywana przez gospodarstwa domowe, co może świadczyd o racjonalizacji jej zużycia przez 
mieszkaoców Katowic. 
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Tabela 5.  Zaopatrzenie w wodę 


Zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności *dam


3
/rok] 


2006 r. 2007 r. 2008 r. 


    ogółem 28 775,4 27 979,2 26 806,1 


    przemysł 9 197 9 029 8 374 


    eksploatacja sieci wodociągowej 19 578,4 18 950,2 18 432,1 


    gospodarstwa domowe 12 276,7 11 961,4 11 831,3 


      Źródło: GUS 
 


Tabela 6.  Ciepłownictwo i energia elektryczna 


  Sprzedaż energii cieplnej w 
ciągu roku wg celu 


Jednostka 2006 r. 2007 r. 2008 r. 


ogółem  GJ 6 608 479,9 5 638 662,2 5 626 353,8 


budynki mieszkalne  GJ 5 647 060,8 4 518 805,1 4 585 592,9 


urzędy i instytucje  GJ 961 419,1 1 119 857,1 1 040 760,0 


Energia elektryczna Jednostka 2006 r. 2007 r. 2008 r. 


na 1 mieszkaoca  kW*h 861,6 815,3 920,1 


na 1 korzystającego / odbiorcę  kW*h 2 058,5 1 917,6 2 138,2 


   Źródło: GUS 
 


Problemy i zagrożenia 
Głównym zadaniem w zakresie zmniejszenia energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności 
gospodarki jest optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom na przesyle, wprowadzanie 
zamkniętych obiegów wody w przemyśle, oraz propagowanie wśród indywidualnych użytkowników 
oszczędnego korzystania z wody i energii, a także mobilizacja sektora publicznego do pełnienia wzorcowej 
roli w oszczędnym gospodarowaniu energią. Z drugiej jednak strony, Katowice to miasto, które posiada 
duże rezerwy mocy cieplnej możliwe do wykorzystania, a częśd zakładów ciepłowniczych ma problemem w 
związku z utratą odbiorców energii cieplnej wskutek likwidacji przedsiębiorstw. 
Ponadto, Katowice borykają się z problemem przepływu danych między przedsiębiorstwami 
ciepłowniczymi a miastem, głównie ze względu na brak planów rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych 
działających na jego terenie, które są źródłem informacji na temat systemu ciepłowniczego. 
W zakresie zużycia energii elektrycznej można zauważyd spadek, spowodowany nie tylko zakooczeniem 
działalności przez niektórych dużych odbiorców, ale także zwiększeniem racjonalnego użytkowania energii 
elektrycznej przez największych odbiorców. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Racjonalne gospodarowanie wodą, zmniejszenie energochłonności i materiałochłonności gospodarki. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Dalsze zmniejszenie energochłonności poprzez racjonalne użytkowanie energii przez przemysł, 


budynki i obiekty użyteczności publicznej oraz propagowanie oszczędzania energii wśród 
mieszkaoców.   


2. Optymalizacja zużycia wody poprzez zapobieganie stratom na przesyle, wprowadzanie zamkniętych 
obiegów wody w przemyśle oraz propagowanie wśród mieszkaoców oszczędnego korzystania z wody. 







 18 


3. Promocja najlepszych dostępnych technik (BAT) wśród zakładów przemysłowych w zakresie 
zmniejszenia materiałochłonności i odpadowości produkcji. 


4. Analiza możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania odnawialnych źródeł 
energii na terenie miasta Katowice, na rekomendowanym poziomie nie niższym niż 6-8 proc. w 2020 r. 
i 12-15 proc. w 2030 r. (w związku z koniecznością spełnienia wymogu polegającego na wzroście 
udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii do poziomu 15 proc. W 2020 r. i 20 
proc. w 2030 roku) 


5. Promocja podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty i znaki jakości. 
6. Monitorowanie przez Miasto działao lokalnego rynku energetycznego m. in. poprzez opracowanie 


i wdrożenie trwałego systemu zarządzania energią i środowiskiem w mieście. 
7. Koordynacja przez Miasto działao związanych z planowaniem energetycznym poprzez współpracę, 


wymianę informacji z przedsiębiorstwami działającymi na terenie Katowic oraz aktualizację „Założeo 
do Planu Zaopatrzenia w Energię Elektryczną, Ciepło i Gaz Ziemny dla Miasta Katowice” 


8. Inicjowanie oraz kształtowanie przez Miasto kierunków przebudowy infrastruktury energetycznej. 
9. Upowszechnianie przez Miasto projektów promujących działania racjonalizujące użytkowanie energii. 
10. Działania podnoszące świadomośd energetyczną mieszkaoców (np. organizowanie konkursów, strona 


internetowa poruszająca zagadnienia z zakresu ochrony środowiska i efektywności energetycznej).    
11. Stworzenie Platformy Koordynacyjnej na poziomie Zarządu Miasta na rzecz Zrównoważonego 


Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta Katowice. 
12. Opracowanie Programu zwiększania efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł 


energii w obiektach i budynkach komunalnych i użyteczności publicznej. 
13. Analiza możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania istniejących zasobów 


metanu na potrzeby produkcji energii cieplnej i elektrycznej (we współpracy z Katowickim Holdingiem 
Węglowym S.A.). 


14. Analiza możliwości uzasadnionego technicznie i ekonomicznie wykorzystywania gazu wysypiskowego 
na potrzeby produkcji energii cieplnej i elektrycznej (we współpracy z ZUOSiK w Katowicach). 


 
3.1.3 Racjonalna gospodarka leśna (L) 
 
Stan wyjściowy 
W Katowicach, mimo, iż miasto jest przemysłowe, znaczną powierzchnię zajmują lasy. Lasy w Katowicach 
obejmują 1,7% wszystkich lasów w województwie czyniąc Katowice najbardziej zalesionym miastem 
województwa śląskiego. Lasy te są częścią leśnego pasa ochronnego GOP i podlegają Nadleśnictwu 
Katowice. 


 
  Tabela 7.  Leśnictwo – powiat m. Katowice 


Powierzchnia gruntów leśnych w 2008 r. 


ogółem ha 6 790,7 


lasy ogółem ha 6 503,4 


grunty leśne publiczne ogółem ha 6 707,4 


grunty leśne publiczne Skarbu Paostwa ha 6 661,4 


grunty leśne publiczne Skarbu Paostwa w zarządzie 
Lasów Paostwowych 


ha 6 661,4 


grunty leśne prywatne ha 83,3 


Powierzchnia gruntów nieleśnych zalesionych i przeznaczonych do zalesienia 


Lesistośd w % % 39,50 


   Źródło: GUS 


 
W zakresie gospodarki leśnej zadania powinny byd skoncentrowane na zabiegach zalesieniowych, 
odnowieniowych, pielęgnacyjnych i ochronnych, służących podniesieniu krajobrazowo-estetycznych 
walorów leśnych i zabezpieczeniu ich trwałości. Nadal największe zagrożenia dla lasów wynikają ze strony 
człowieka (zagrożenie pożarowe, niszczenie, zaśmiecanie lasu, wycinanie drzew na opał). 
Artykuł 8 Ustawy z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435 z późn. zm.) określa 
cztery podstawowe zasady prowadzenia gospodarki leśnej: 
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 powszechna ochrona lasów, 


 trwałe utrzymanie lasów, 


 ciągłe i zrównoważone wykorzystanie wszystkich funkcji lasów, 


 powiększanie zasobów leśnych. 
 
Problemy i zagrożenia 
Podstawowymi zagrożeniami dla trwałości lasów i ich zrównoważonego rozwoju na obszarze Katowic są 
nie tylko przemysłowe zanieczyszczenia atmosfery - pyły i gazy oraz odkształcenia powierzchni ziemi 
spowodowane przez górnictwo, ale także zagrożenia takie jak: pożary, gradacje szkodliwych owadów 
i patogeniczne oddziaływanie grzybów oraz działalnośd człowieka *Źródło: RDLP w Katowicach]. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Ochrona, odnowa i pielęgnacja ekosystemów leśnych. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Poprawa struktury gatunkowej Lasów Paostwowych i zwiększanie ich odporności. 
2. Sukcesywne wprowadzanie gatunków odpornych na zanieczyszczenia przemysłowe. 
3. Monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania stanom niepożądanym (pożary, szkodniki, 


choroby). 
4. Przystosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych.   
5. Prowadzenie zalesieo gruntów (zgodnie ze wskazaniami projektu Studium uwarunkowao i kierunków 


zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja), z uwzględnieniem zróżnicowania 
struktury gatunkowej lasów. 


6. Ochrona lasów przed nadmiernym eksploatowaniem w celu pozyskiwania biomasy. 
 


3.1.4 Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z) 
 
Stan wyjściowy 
W krajobrazie miasta Katowice występują liczne obszary zieleni urządzonej, w tym: parki, ogrody przy 
willach i pałacach, zieleo przy budynkach użyteczności publicznej, ogrody działkowe, zieleo przyuliczna  
a także cmentarze. W granicach Katowic jest 25 placów, z tego 15 ma charakter zieleoców, pozostałe 10, 
bez zieleni, ma charakter komunikacyjny. Najstarsze place w mieście znajdują się w Śródmieściu i są to: 
Plac Wolności, Rynek, Plac Hlonda, Plac Andrzeja, Plac Miarki natomiast poza śródmieściem m.in.: Plac 
Wyzwolenia w Nikiszowcu i Plac pod Lipami w Giszowcu. Pozostałe place to m.in.: Plac Rady Europy, Plac 
Grunwaldzki, Plac A. Budnioka, Plac J. Londzina, Plac Alfreda, Plac Fojkisa, Plac przy ul. Sokolskiej, Plac przy 
Pomników Powstaoców Śląskich, Plac przy ul. Gliwickiej 214. 
Brakiem zorganizowanych placów cechuje się niektóre wielkogabarytowe budownictwo osiedlowe 
z wielkimi powierzchniami zieleni osiedlowej i komunikacji pomiędzy budynkami. Ze wstępnego 
opracowania inwentaryzacji i waloryzacji zieleni w centrum Katowic wynika potrzeba stworzenia 
ogólnodostępnych zasobów zieleni miejskiej, jako systemu ciągłego- elementu ekologicznej sieci miasta 
i regionu, poprzez proste działania jak: zazielenianie ciągów pieszych ( w tym bulwary nad Rawą- odcinek 
od ul. Bagiennej do ul. J. Dudy-Gracza ukooczony), obsadzanie stref publicznych szpalerami drzew dla 
utworzenia przyszłych ciągów alejowych, czy tworzenie miejsc umożliwiających odpoczynek wśród zieleni 
z wykorzystaniem istniejących obiektów zieleni miejskiej o dużych walorach, tj.: istniejące zadrzewienie 
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w rejonie Doliny Trzech Stawów, starodrzew przy Placu Rady Europy, zieleo urządzona Placu Wolności, park 
przy zlikwidowanej KWK „Katowice-Kleofas”, starodrzew cmentarzy- zwłaszcza zabytkowych przy ulicach 
Francuskiej i Kozielskiej, park willowy przy ul. Stalmacha, zieleo urządzona Placu Andrzeja, zieleo 
urządzona Placu Miarki. 
Badanie ankietowe mieszkaoców Katowic przeprowadzone na początku 2005 roku pokazało, że jednym 
z trzech priorytetowych kierunków rozwoju miasta, obok poprawy bezpieczeostwa i przebudowy dróg, jest 
przebudowa centrum miasta, w tym Rynku. Aby katowicki Rynek stał się bardziej przyjazny należy według 
22% respondentów umieścid na nim więcej ławek, klombów oraz zieleni.  *Źródło: Inwentaryzacja i ocena 
przestrzeni śródmieścia i centrum Miasta Katowice w aspekcie środowiskowym”, 2004: Badanie ankietowe 
mieszkaoców Katowic. Raport z badania, oprac. Tomasz Opalski, Biuro Informacji i Promocji Urzędu Miasta 
Katowice, Katowice, maj 2005 r.] 
Według światowej Organizacji Zdrowia (WHO) powierzchnia terenów zieleni przypadająca na jednego 
mieszkaoca aglomeracji powinna wynosi 50 m2, przy czym mniej rygorystyczne normy wskazują na 
wartości od 8 do 15 m2. Przy założeniu liczby mieszkaoców w 2008 r. – 309 621 oraz powierzchni terenów 
zieleni - 1644, 56 ha, dla Katowic wskaźnik ten wynosi 53 m2. 
 
Problemy i zagrożenia 
Zmniejszenie i degradacja zasobów zieleni oraz modernizacja w ostatnich latach placów miejskich 
skutkująca przerwaniem ciągłego systemu zieleni w miecie, a w związku z tym koniecznośd podjęcia 
działao rewitalizacyjnych mających na celu stworzenie ciągłego systemu zieleni w mieście, z alejami 
i miejscami do odpoczynku w ramach zagospodarowania istniejących i nowych przestrzeni publicznych. 
*Źródło: Program Rewitalizacji Miasta Katowice 2007-2013] 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Utrzymanie funkcji i powiązao w ramach ekologicznego systemu zieleni miejskiej 
Cel ten jest zgodny z Programem Rewitalizacji Miasta Katowice 2007-2013. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Rewitalizacja i bieżące utrzymanie istniejących terenów zielonych. 
2. Zapewnienie dostępności do terenów zieleni i wypoczynku. 
3. Rozwój terenów zielonych, w tym tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej częściowo i zieleni 


rekreacyjnej. 
4. Ochrona, rewitalizacja, rewaloryzacja i rekompensowanie koniecznych ubytków.   
5. Wprowadzanie powierzchni biologicznie czynnej na terenach przeznaczanych pod zainwestowanie 
6. Uporządkowanie i podniesienie estetyki terenów zielonych w mieście. 


 
3.1.5 Racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych oraz ochrona struktury geologicznej i powierzchni 
ziemi (ZN) 
 
Stan wyjściowy 
Na terenie miasta Katowice występują udokumentowane złoża takich kopalin jak węgiel kamienny 
 i metan. Przyjmuje się, że około 80 % powierzchni terenu w mieście zajęte jest przez kopalnie.   
 
Tabela 8.  Zasoby złóż 


Nazwa złoża Kopalina Stan zagospodarowania 


„Halemba II” węgiel kamienny, metan w pokładach węgla podlegają eksploatacji 


„Katowice” węgiel kamienny Zaniechane 


„Kleofas” węgiel kamienny Zaniechane 


„Lędziny” węgiel kamienny rozpoznane szczegółowo 


„Mikołów” węgiel kamienny rozpoznane szczegółowo 


„Murcki-Staszic” węgiel kamienny, metan w pokładach węgla podlega eksploatacji 


„Murcki (głębokie)” metan w pokładach węgla rozpoznane wstępnie 


„Mysłowice” węgiel kamienny podlega eksploatacji * 


„Paniowy-Mikołów-Panewniki” metan w pokładach węgla rozpoznane wstępnie 
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„Polska-Wirek” węgiel kamienny podlega eksploatacji * 


„Siemianowice OG 
Siemianowice I, II’ 


węgiel kamienny Zaniechane 


„Siemianowice OG Szopienice I” węgiel kamienny Zaniechane 


„Siemianowice Pole 
rezerwowe” 


węgiel kamienny rozpoznane szczegółowo ** 


„Śląsk” węgiel kamienny, metan w pokładach węgla podlega eksploatacji 


„Śląsk - Pole Panewnickie” węgiel kamienny podlega eksploatacji 


„Wesoła” węgiel kamienny, metan w pokładach węgla podlegają eksploatacji 


„Wieczorek” węgiel kamienny podlega eksploatacji 


„Wujek” węgiel kamienny podlega eksploatacji 


„Wujek - cz. Południowa” węgiel kamienny rozpoznane szczegółowo 


„Wujek - cz. Stara Ligota” węgiel kamienny podlega eksploatacji 


„Ziemowit” węgiel kamienny, metan w pokładach węgla podlega eksploatacji 


* - poza granicami Katowic 
** - prowadzono wcześniej eksploatację płycej położonych pokładów w obecnych granicach złoża opracowanie: BRR 
Katowice, na podstawie Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2007r. Minister 
Środowiska. Paostwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2008 
 
Zasoby wymienione w tabeli powyżej eksploatowane są przez zakłady górnicze, które obecnie zostały 
połączone w Katowicki Holding Węglowy S.A. Należy również zaznaczyd, że Eksploatacja metanu odbywa 
się na podstawie licencji, którą posiada Katowicki Holding Węglowy. 
Do funkcjonujących kopalo należą: 
1. KWK Murcki-Staszic, 
2. KWK Mysłowice-Wesoła, 
3. KWK Wieczorek, 
4. KWK Wujek. 
Nieczynne zakłady to: 
1. KWK Katowice Kleofas, 
2. KWK Siemianowice. 
Oprócz wyżej wymienionych, na terenie miasta Katowice prowadzą prace eksploatacyjne dwie kopalnie – 
Kopalnia Halemba-Wirek i Kopalnia Ziemowit. 
KWK Murcki- Staszic 
Kopalnia, która powstała w 01.01.2010r. z połączenia kopalo Murcki i Staszic. 
Poniżej została przedstawiona charakterystyka obu kopalo osobno. 
Kopalnia Murcki 
Powierzchnia obszaru górniczego kopalni "Murcki" wynosi 50,596 km2. Kopalnia "Murcki" jest kopalnią 
jedno-ruchową z kompleksem wydobywczo przeróbczym zlokalizowanym w południowej dzielnicy miasta 
Katowice-Kostuchna, na terenie byłej kopalni "Boże Dary". Kopalnia posiada strukturę kamienno-węglową 
z poziomami wydobywczymi na głębokości 416 m i 600 m. Zasoby geologiczne złoża węgla kamiennego 
oraz zasoby geologiczne metanu ustalone zostały w dodatku do dokumentacji geologicznej opracowanej 
wg stanu zasobów na 31.12.1999 roku i zatwierdzonej przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa w dniu 30.05.2001 roku, decyzją nr KZK/2/6412/94/95. 
Stan zasobów do głębokości 1000 metrów na dzieo 31.12.2004 r. wynosi: 


 zasoby bilansowe - 466.384 tys. ton 
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 zasoby przemysłowe - 228.173 tys. ton 


 zasoby operatywne - 143.345 tys. ton 
 
W zasobach dominuje węgiel energetyczny typu: 31-33 około 90%. Pozostała częśd to węgiel koksujący 
typu 34.1, 34.2. Węgle energetyczne niskopopiołowe posiadają zawartośd popiołu - 5,2% - 13,7%, 
a wysoko popiołowe średnio 27%. Wartośd opałowa węgli niskopopiołowych wynosi 24400-28000 kJ/kg, 
a wysokopopiołowych średnio 21350 kJ/kg. Zawartośd siarki kształtuje się w granicach 0,6% do 1,0 %, 
średnio 0,95%. 
Kopalnia Staszic 
Powierzchnia obszaru górniczego KWK Staszic wynosi około 16,61 km2 z tego: 
 tereny zabudowane: 6,81 km2 
 tereny leśne: 9,8 km2 
 tereny chronione filarami: 1,1 km2 


Zasoby węgla (mln ton) wg stanu na 31.12.2004 r. wynoszą: 


 bilansowe: 596,683 mln t 


 przemysłowe: 343,846 mln t 


 operatywne: 217,578 mln t 
Węgiel eksploatowany przez KWK Staszic charakteryzuje się wartością opałową od 27 tys. do 30 tys. kJ/kg, 
zawartośd popiołu wacha się od 6 do 12 %, a siarki od 0,4 do 0,6 %.   
KWK Mysłowice -Wesoła 
KWK „Mysłowice-Wesoła” powstała 1 stycznia 2007 r. z połączenia kopalo „Mysłowice” i „Wesoła”, tworząc 
jedną z największych kopalo węgla kamiennego w Polsce i Europie. Obecnie eksploatowane są pokłady 
leżące zarówno w złożach byłej KWK „Wesoła” i KWK „Mysłowice”. Powierzchnia terenu, jaką obejmuje 
teren górniczy należący do KWK Mysłowice-Wesoła to około 57,45 km2. 
Kopalnia - posiada zasoby operatywne w postaci blisko 232 mln ton, głównie wysokokalorycznego węgla 
(25000 kJ/kg) charakteryzującego się niską zawartością siarki (ok. 0,5 %) oraz średnią zawartością popiołu 
poniżej 10%, ulokowanych pod obszarem górniczym o łącznej powierzchni ok. 57,45 km2. 
KWK Wujek 
W 2005 roku nastąpiło połączenie Kopalni „Wujek” i Kopalni „Śląsk” i powstała Kopalnia o nazwie KWK 
„Wujek”. Wydobywany tu węgiel ma kalorycznośd rzędu 31000 kJ/kg, zasiarczenie 0,5 - 0,6%, 
a zapopielenie poniżej 5%. Kopalnia eksploatuje zasoby przemysłowe w pokładach grupy rudzkiej (pokłady 
grupy 400) o relatywnie niższych parametrach oraz w pokładach grupy siodłowej (pokład 502, 504, 507 
i 510) o bardzo wysokich parametrach jakościowych. 
Obok kopaliny głównej, jaką jest węgiel kamienny występują udokumentowane złoża kopaliny 
towarzyszącej-metanu. Koncesję na jego wydobycie posiadają kopalnie: "Staszic", "Wieczorek", "Wujek", 
"Murcki" i "Mysłowice-Wesoła". Poza wyżej wymienionymi złożami metanu, od 1992 roku 
udokumentowane jest również osobne złoże metanu węgla kamiennego o nazwie Paniowy-Mikołów-
Panewniki o zasobach bilansowych 7589,00 mln m3 (stan na 31.12.2007roku wg „Bilansu zasobów kopalin 
i wód podziemnych w Polsce” ). 
Na terenie miasta Katowice występują również niewielkie złoża kopalin pospolitych (piaski, surowce ilaste 
przemysłu ceramiki budowlanej), które w obecnym czasie nie są eksploatowane. 
 
    Tabela 9.  Zasoby złóż 


Nazwa złoża Kopalina Stan zagospodarowania 


„Bogucice” iły ceramiki budowlanej zaniechane 


„Brynów iły ceramiki budowlanej zaniechane 


„Karbowa” iły ceramiki budowlanej zaniechane 


„Ligota-Katowice” iły ceramiki budowlanej rozpoznane wstępnie (prowadzono wcześniej 
eksploatację iłów w obecnych granicach złoża) 


„Panewniki” piaski podsadzkowe zaniechane 


Źródło: BRR Katowice, na podstawie Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.2007r. 
Minister Środowiska. Paostwowy Instytut Geologiczny. Warszawa 2008 
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Problemy i zagrożenia 
Zagrożenia występujące na terenie miasta związane z eksploatacją kopalin podzielid możemy na dwie 
grupy: 


I. występujące na powierzchni terenu w konsekwencji prowadzenia prac pod ziemią 
II. występujące  pod powierzchnią ziemi (w kopalniach ) na skutek prowadzenia prac 


Do pierwszej grupy zaliczyd można: 


 wstrząsy powodowane eksploatacją, 


 występowanie szkód górniczych, 


 zachwianie bilansu wodnego, zanik wody lub utrata jej przydatności, 


 powstawanie hałd. 
Do grupy zagrożeo występujących pod powierzchnią ziemi: 


 zagrożenie tąpnięciami w eksploatowanych pokładach i w przygotowywanych do eksploatacji, 


 zagrożenia pożarami endogenicznymi w eksploatowanych pokładach i w przygotowywanych do 
eksploatacji, 


Oddziaływanie eksploatacji kopalin na powierzchnię terenu, a co za tym idzie na mieszkaoców 
i infrastrukturę miejską jest niejako wliczane w „koszty” działalności kopalni. Wstrząsy górotworu 
indukowane robotami górniczymi prognozowane są krótkookresowo, w planach ruchu zakładów 
górniczych. Ocenę wpływu wstrząsów na ludzi i ich bezpośrednie otoczenie, na obiekty budowlane oraz na 
środowisko przyrodnicze dokonuje się za pomocą obowiązującej skali intensywności wstrząsów GSI-GZW. 
Przyjmuje się, że wywołane wstrząsami przyśpieszenia drgao gruntu o wartości ponad 120 mm/s2, należy 
brad pod uwagę przy projektowaniu obiektów budowlanych. 
Bardzo poważny problem stanowią nasilające się na terenie miasta Katowice negatywne skutki tak  zwanej 
starej płytkiej eksploatacji górniczej, powstałe na skutek reaktywacji pustek powstałych po eksploatacji 
prowadzonej do głębokości 100 m p.p.m. Problem jest o tyle istotny, że bardzo ciężko jest przewidzied 
gdzie dokładnie do tego dojdzie.  Każda Kopalnia prowadzi Ewidencję deformacji nieciągłych, co pozwoli 
uniknąd w przyszłości katastrofalnych w skutkach zapadnięd. Również bardzo ważne jest, że w procedurze 
likwidacji kopalni miasto obliguje właściciela do sporządzenia Mapy przydatności terenów do zabudowy. 
Przy ustalaniu sprawcy szkody należy pamiętad, że zakres odpowiedzialności podmiotu za szkody 
spowodowane ruchem zakładu górniczego określony jest w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo 
geologiczne i górnicze. 
W Dziale V „Stosunki sąsiedzkie i odpowiedzialnośd za szkody” czytamy, że: „Właściciel nie może sprzeciwid 
się zagrożeniom spowodowanym ruchem zakładu górniczego, jeżeli ruch ten odbywa się zgodnie 
z zasadami określonymi w ustawie. Może żądad naprawienia wyrządzonej tym ruchem szkody zgodnie 
z przepisami tej ustawy” oraz że: „Do naprawiania szkód, o których mowa w art. 91 ust. 1 i 2, stosuje się 
przepisy Kodeksu cywilnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej”. Ustawa ta informuje również, że jeżeli nie 
wiadomo, kto ponosi odpowiedzialnośd za wyrządzoną szkodę powstałą na skutek prowadzenia prac 
wydobywczych, spada ona na przedsiębiorcę, który w chwili ujawnienia się szkody jest uprawniony do 
wydobywania kopaliny w granicach danego obszaru górniczego, a jeżeli takiego nie ma to 
odpowiedzialnośd spływa na Skarb Paostwa reprezentowany przez Dyrektora właściwego Okręgowego 
Urzędu Górniczego. Problem szkód górniczych poruszony jest w ustawie o zapobieganiu szkodom 
w środowisku i ich naprawie z dnia 13 kwietnia 2007r.,która określa zasady odpowiedzialności za 
zapobieganie szkodom w środowisku  i naprawę szkód w środowisku. 
Zasady wydawania koncesji na eksploatację złóż oraz zasady zamykania zakładów górniczych określa 
ustawa Prawo geologiczne i górnicze. Bardzo ważne jest, aby wydawanie koncesji opierało się na 
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rzetelnych danych na temat danego terenu i zagrożeo na nim występujących, oraz aby rozpatrywane było 
również przez pryzmat potencjalnych zagrożeo mogących zaistnied w przyszłości. Problemów związanych z 
wydobyciem kopali dotyczy również Ustawa z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych. Opisane są 
w niej zasady eksploatacji i monitoringu oddziaływania na środowisko składowisk odpadów 
wydobywczych. Ma to bardzo duże znaczenie w związku z właściwym deponowaniem i gospodarowaniem 
tymi odpadami.  Jest to bardzo istotne gdyż na terenie miasta występują hałdy. Ustawa ta opisuje bardzo 
dokładnie jakie decyzje i pozwolenia musi posiadad podmiot zajmujący się gospodarką odpadami 
wydobywczymi oraz jakie warunki musi spełnid aby je uzyskad. 
Poza bezpośrednimi zagrożeniami, jakie niesie za sobą eksploatacja kopalin istnieją również problemy 
pośrednio związane z kopalniami. Obecnie coraz większą uwagę zwraca się na problem wyczerpywania się 
zasobów kopalin i koniecznośd ich racjonalnego eksploatowania.  Głównymi zadaniami jakim sprostad 
powinny władze miasta są niewątpliwie działania związane z ochroną środowiska naturalnego i określenie 
wytycznych do planów zagospodarowania przestrzennego. Należy również zwrócid uwagę że rekultywacja 
terenów zdegradowanych przemysłowo powinna byd przeprowadzana przez podmioty odpowiedzialne 
przy nadzorze i współpracy z gminą. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Określenie wytycznych do planów zagospodarowania przestrzennego. 
2. Ochrona środowiska naturalnego przed negatywnym oddziaływaniem kopalni. 
3. Ustalenie na terenie miasta obszarów chronionych. 
4. Ochrona złóż kopalin głównych i pospolitych przed nieracjonalną eksploatacją. 
5. Rekultywacja terenów zdegradowanych przemysłowo. 
6. Poprawa bezpieczeostwa na terenach kopalni i terenach związanych z ich działalnością. 


 
3.1.6 Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych 
(GiTP) 
 
Stan wyjściowy 
Do gleb występujących na terenie miasta Katowice należą: 


 gleby brunatne, głównie w odmianie wyługowanej, powstałe na obszarach o nieco cięższym podłożu - 
glin zwałowych lub zwietrzelin utworów karbooskich, 


 czarne ziemie zdegradowane, wytworzone z piasków słabogliniastych i glin, występują głównie 
w dolinach rzecznych. 


 gleby bielicowe i pseudobielicowe powstałe z piasków gliniastych i glin lekkich, występują zwłaszcza na 
lżejszym podłożu piasków rzecznych lub utworów wodnolodowcowych wypełniających kotliny oraz 
doliny rzeczne, 


 gleby organiczne (torfowe i mułowo-torfowe), występują w obrębie płaskich den dolinnych o płytko 
zalegających wodach gruntowych. 


Z punktu widzenia kompleksów rolniczej przydatności dominują kompleksy żytnie w odmianie dobrej 
i słabej. Kompleksy pszenne (dobre i wadliwe) zajmują niewielką powierzchnię. Na cięższym podłożu 
wykształciły się przeważnie kompleksy zbożowo-pastewne. Około 1/3 gruntów rolnych zakwalifikowano do 
kompleksów trwałych użytków zielonych. Gleby podlegają silnej antropopresji na skutek rozwoju 
osadnictwa, powierzchniowej eksploatacji Na znacznych obszarach doszło do mechanicznego zniszczenia 
pokrywy glebowej. Ze względu na przekształcenia terenu związane z działalnością przemysłową oraz 
wysokim stopniem zurbanizowania terenu znaczną powierzchnię zajmują gleby antropogeniczne 
początkowego stadium rozwoju. 
Ochronie podlegają jedynie gleby brunatne właściwe i gleby pseudobielicowe występujące na wschodnich 
stokach Garbu Mikołowskiego, między Cetnikiem i Bielawką.  Zaliczane są one do gruntów ornych 
chronionych. 
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Problemy i zagrożenia 
Na terenie miasta Katowice głównym problemem dotyczącym gleb jest stopieo ich zanieczyszczenia, 
dewastacja związana z rozwojem miasta oraz przekształcenia związane z wydobywaniem kopalin. Gleby na 
terenie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych pod względem poziomów metali ciężkich. 
Spowodowane jest to zarówno wymywaniem zanieczyszczeo z hałd przez wody opadowe jak również 
z opadem pyłów zawierających pierwiastki toksyczne. Terenem  potencjalnego zagrożenia jest baza 
magazynowa PKN ORLEN przy ul. Piotrowickiej 94. Użytkowana przez wiele dekad baza spowodowała 
zanieczyszczenie gleby substancjami ropopochodnymi i stanowi zagrożenie dla wód powierzchniowych 
i podziemnych. Teren jest stopniowo rekultywowany przez PKN ORLEN. 
Na podstawie badao przeprowadzonych w latach 1982 – 1996 przez Ośrodek Badao i Kontroli Środowiska 
w Katowicach (nie ma bardziej aktualnych)  w północnej – zurbanizowanej części miasta, tj. w dzielnicach: 
Szopienice, Janów, Dąbrówka Mała i Załęże stwierdzone zostały przekroczenia poziomów dopuszczalnych 
dla wszystkich 3 przebadanych metali (Pb, Cd, Zn). W kompleksach rolnych w północno-wschodniej części 
miasta przekroczenia były znaczne, maksymalnie: 10-krotne dla ołowiu, 5-krotne dla kadmu i 7-krotne dla 
cynku. Oznacza to, że tereny te nie spełniały również standardów dla grupy C (tereny przemysłowe, użytki 
kopalne, tereny komunikacyjne). W kompleksach rolnych położonych w południowej części Katowic 
(Piotrowice, Podlesie, Kostuchna i Zarzecze) stwierdzono znacznie niższy poziom skażenia metalami 
ciężkimi. 
Poziomy dopuszczalne dla grupy B były nieznacznie przekroczone tylko w 4 punktach dla kadmu 
i 1 punkcie dla ołowiu, co stanowiło ok. 10% próbek dla tego rejonu. W Panewnikach standardy jakości 
gleb nie były przekroczone. Według klasyfikacji IUNG w Puławach na terenie miasta stwierdzono 
występowanie gleb od 1 do 5 stopnia zanieczyszczenia (sześciostopniowa skala; 0 - gleba 
niezanieczyszczona - o naturalnej zawartości metali ciężkich; 5 - gleba bardzo silnie zanieczyszczona). 
Klasyfikacja ta uwzględnia oprócz stężenia danego zanieczyszczenia w glebie również właściwości gleby, 
które wpływają na absorpcję zanieczyszczeo przez rośliny uprawne. 
Gleby w północno-wschodniej części miasta zakwalifikowano do 4 lub 5 stopnia zanieczyszczenia. Oznacza 
to, że uprawy należałoby ograniczyd wyłącznie do roślin przemysłowych (nie przewidzianych do spożycia). 
Gleby bardzo silnie zanieczyszczone, wg zaleceo IUNG w Puławach, powinny byd wyłączone z produkcji 
rolniczej i poddane zabiegom rekultywacyjnym. Na pozostałym badanym obszarze (zachodnia 
i południowo-zachodnia częśd miasta) stwierdzono występowanie przeważnie 2 stopnia zanieczyszczenia 
(słabo zanieczyszczone), rzadziej 1 (podwyższona zawartośd metali ciężkich) lub 3 (średnio 
zanieczyszczone). W przypadku 2 stopnia zanieczyszczenia zaleca się wykluczenie niektórych upraw 
ogrodniczych; dozwolona jest uprawa roślin zbożowych, okopowych i pastewnych, a przy 3 stopniu 
zanieczyszczenia dopuszcza się uprawę roślin zbożowych, okopowych i pastewnych pod warunkiem 
okresowej kontroli poziomu metali w konsumpcyjnych częściach roślin; zalecane są uprawy roślin 
przemysłowych i traw nasiennych. 
Bardzo dużą trudnośd w rekultywacji gleb stanowi, poza zanieczyszczeniami metalami i antropopresją, 
obecnośd terenów dotknięte szkodami górniczymi. Zapadliska i szczeliny będące deformacjami nieciągłymi 
zaburzają strukturę profilu glebowego, co tylko potęguje degradację powierzchni i uniemożliwia procesy 
naprawcze. Na terenie miasta zidentyfikowano tereny zagrożone występowaniem deformacji nieciągłych, 
które obejmują 2200 ha, tj. 13,4% powierzchni Katowic. 
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 informuje, że na terenie miasta Katowice 
tereny o charakterze poprzemysłowym, powojskowym, pokolejowym, zgłoszone do wojewódzkiej bazy 
danych terenów poprzemysłowych prowadzonej przez Śląski Urząd Marszałkowski, zajmują ok. 654 ha, co 
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stanowi 4% powierzchni miasta. Wskazuje również następujące rodzaje terenów, które sukcesywnie 
powinny podlegad procesom rewitalizacji, uzyskując nowe funkcje miejskie: 


 tereny o charakterze poprzemysłowym, powojskowym, pokolejowym, 


 tereny o charakterze ogólno miejskim zainwestowane i zabudowane: centrum miasta, 


 tereny o charakterze ogólno miejskim niezabudowane: tereny zielone, parki i place, kompleksy 
parkowo leśne, rekreacyjno sportowe, 


 tereny o wyraźnie ponadlokalnym charakterze, 


 tereny dzielnic i osiedli mieszkaniowych. 
Zgodnie z zapisami w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska oraz w ustawie 
z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych, rekultywacja jest to naprawa stanu 
chemicznego gleby i ukształtowania powierzchni ziemi. Normy prawne dotyczą jedynie zanieczyszczenia 
gleb i gruntów. Nie regulują niestety problemu starych składowisk odpadów przemysłowych i komunalnych 
oraz zdewastowanej infrastruktury technicznej i budynków poprzemysłowych. Nadal trwają prace nad 
ustawą o rewitalizacji terenów zdegradowanych i poprzemysłowych. Ma ona określid kierunki i zasady 
prowadzenie prac oraz przyczynid się do ułatwienia zdobycia środków unijnych na realizację założonych 
celów.   
Kolejnym dokumentem, który ma służyd koordynacji działao naprawczych w zakresie terenów 
zdegradowanych, w tym poprzemysłowych, jest przygotowany przez Ministra Środowiska i przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 roku Program rządowy dla terenów poprzemysłowych. Obejmuje 
on swoimi założeniami między innymi teren miasta Katowic.  Zgodnie z jego ustaleniami na terenie 
województwa śląskiego przeprowadzona została inwentaryzacja terenów wymagających rekultywacji 
i rewitalizacji. Pozwoliło to na opracowanie Wojewódzkiego Programu Rekultywacji Terenów 
Poprzemysłowych i Zdegradowanych. Miasto Katowice zgłosiło do objęcia tym programem głównie tereny 
pohutnicze i pogórnicze węgla kamiennego. Należy wymienid tu następujące inwestycje: 
 teren poprzemysłowy po zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice (na części terenu ma 


powstad Muzeum Śląskie, centrum konferencyjne oraz hotele), 


 teren poprzemysłowy KWK „Katowice Kleofas”, zwałowisko górnictwa węgla kamiennego oraz tereny 
poprzemysłowe po  byłej Kopalni Gottwald (wybudowane zostało centrum handlowo-usługowo-
rekreacyjne Silesia City Center), 


 hałda w Katowicach – Kostuchnie, rejon szybów głównych (KWK Murcki planuje stworzenie parku 
rekreacyjno-sportowego „Południe”), 


 teren poprzemysłowy po dawnej hucie cynku (Zakłady Metalurgiczne „Silesia” S.A. Grupa Impexmetal  
SA w trakcie przeprowadzania rekultywacji) 


 teren poprzemysłowy zdegradowany działalnością górniczą i hutniczą, Katowice-Szopienice-Borki, 
powierzchnia około 140 ha (prace na etapie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej), 


 teren poprzemysłowy zdegradowany działalnością górniczą i hutniczą Katowice-Zawodzie, powierzchni 
około 56 ha (prace na etapie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej). 


Jako teren, który powinien zostad przewidziany do rekultywacji należy wymienid również hałdę przy 
ul. Dobrego Urobku w Katowicach Załężu – na podstawie badao z listopada 2008 r. wykonanych przez 
OBiKŚ w Katowicach. 
 
Cele długoterminowe do 2017 roku 
 Zapobieganie i ograniczanie degradacji gleb na terenie miasta. 
Rekultywacja terenów zdegradowanych poprzez przywracanie im wartości ekologicznych i społecznych. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Monitoring zanieczyszczenia gleb. 
2. Zapobieganie dewastacji i degradacji gleb o poprawnym profilu. 
3. Rekultywacja terenów w myśl Wojewódzkiego Programu Rekultywacji Terenów Poprzemysłowych 


i zdegradowanych. 
4. Kontrola i właściwe prowadzenie prac rekultywacyjnych. 
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3.2 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA I BEZPIECZEOSTWA EKOLOGICZNEGO 
 


3.2.1 Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych (W) 
Nadrzędne cele w gospodarce wodami wyznacza Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 23 października 2000 roku, która ustala ramy dla działao na rzecz ochrony śródlądowych wód 
powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz wód podziemnych. Natomiast głównym 
aktem prawnym w zakresie gospodarki wodami w prawodawstwie polskim jest ustawa z 18 lipca 2001 
roku Prawo Wodne, w której ustawodawca reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, a w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód 
oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Dane monitoringowe Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska dotyczące jakości wód podziemnych i powierzchniowych występujących na terenie Katowic 
oparte zostały na klasyfikacji zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji 
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz 
sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód, jednakże na chwilę obecną rozporządzenie to 
już nie obowiązuje. Dla wód podziemnych przyjmuje się klasyfikację zawartą w rozporządzeniu z 23 lipca 
2008 roku w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych, natomiast dla wód 
powierzchniowych rozporządzenie z 20 sierpnia 2008 roku w sprawie sposobu klasyfikacji stanu 
jednolitych części wód powierzchniowych. Dla ochrony źródeł zaopatrzenia w wodę ważne jest 
egzekwowanie zapisów Dyrektywy 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych oraz Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. 
W Polityce Ekologicznej Paostwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 określono, że 
naczelnym zadaniem w gospodarce wodami będzie dążenie do maksymalizacji oszczędności zasobów 
wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie retencji wodnej oraz skuteczna ochrona 
głównych zbiorników wód podziemnych przed zanieczyszczeniem. 
 
Wody powierzchniowe 
W obrębie miasta Katowice biegnie dział wodny pomiędzy Wisłą i Odrą, przy czym do dorzecza Odry 
należy środkowo-zachodnia częśd miasta (21%), odwadniana przez Kłodnicę ze Ślepiotką i Potokiem 
Kokociniec. Północną częśd miasta (26%) odwadnia Rawa, północnowschodnią (13%) Bolina, a południową 
lewobrzeżny dopływ Gostyni - Mleczna wraz z Potokiem Ławeckim. Mleczna z dopływami odwadnia aż 
35% powierzchni Katowic. Wzdłuż północno - wschodnich granic miasta płynie rzeka Brynica, 
odwadniająca 3% powierzchni Katowic. Mniej niż 2% powierzchni miasta to obszary bezodpływowe. 
Całkowita długośd cieków w Katowicach wynosi około 107 km, z czego 45 km przypada na zlewnie rzeki 
Mlecznej, 26 km – na zlewnie rzeki Kłodnicy, 20 km – na zlewnie rzeki Rawy i 16 km – na zlewnie potoku 
Boliny. Zlewnia rzeki Mlecznej oraz Kłodnicy to teren najbardziej wodonośny, gdyż w podłożu występują 
nieprzepuszczalne, ilaste utwory mioceoskie. Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach, jakośd wód w ciekach, w obrębie miasta jest niezadowalająca lub zła. W rzece 
Kłodnicy 6 punktów pomiarowych wykazało klasę IV, a 9 punktów klasę V, w Brynicy 1 punkt w klasie IV i 6 
punktów w klasie V, w Rawie jeden punkt klasę V, a w Bolinie jeden punkt klasę IV.  Charakterystycznym 
elementem sieci hydrograficznej obszaru miasta są liczne zbiorniki wodne powstałe najczęściej wskutek 
pogórniczych osiadao terenu. W granicach Katowic zlokalizowane jest kilkadziesiąt zbiorników wodnych o 
łącznej powierzchni około 203 ha pochodzenia antropogenicznego, powstałe głównie z powodu szkód 
górniczych i intensywnej eksploatacji przemysłowej. Są to najczęściej zbiorniki w wyrobiskach 
popiaskowych, gliniankach i nieckach osiadania. Do największych należą zbiorniki szopienickie w dolinie 
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Brynicy przy granicy Katowic z Sosnowcem (Borki, Morawa, Gliniak) oraz zespól 11 zbiorników w dolinie 
Trzech Stawów (Potoku Leśnego). 
Głównymi przyczynami zanieczyszczenia wód powierzchniowych są nieoczyszczone i niedostatecznie 
oczyszczone ścieki komunalne, ścieki z zakładów przemysłowych, zasolone wody dołowe pochodzące 
z odwadniania zakładów górniczych oraz spływy obszarowe. Województwo śląskie, ze swoim 
przemysłowym charakterem oraz wysoką gęstością zaludnienia, zajmuje pierwsze miejsce w kraju pod 
względem ilości wytwarzanych ścieków przemysłowych i komunalnych. Presję na środowisko wodne 
województwa śląskiego powoduje przede wszystkim wysoko rozwinięta działalnośd przemysłowa oraz 
gospodarka komunalna. 
 
Wody podziemne 
Na terenie miasta Katowic znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych o numerze 331, który zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 czerwca 2006 (Dz.U. 06.126.878) nosi nazwę GZWP nr 
331 Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica. Jest to zbiornik czwartorzędowy, jedyny zbiornik tej rangi ujęty 
w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przebiegu granic dorzeczy i regionów wodnych. W związku 
z powyższym dla tego zbiornika może zostad wyznaczony obszar ochronny. Jakośd i zasobnośd wód 
zbiornika ulega, w skali ponadlokalnej, niekorzystnym zmianom z uwagi na istniejące powierzchniowe 
ogniska zanieczyszczeo oraz drenujący wpływ odwadniania kopalo węgla. Ponadto południowe i zachodnie 
obrzeża miasta - teren dzielnicy Panewniki położony jest w zasięgu użytkowego poziomu wód 
podziemnych UPWP QI Rejonu Górnej Odry, natomiast dzielnice Ochojec, Murcki, Kostuchna, Podlesie 
położone są w zasięgu UPWP QII Rejonu Małej Wisły. 
Punkty pomiarowe monitorowane przez WIOŚ w Katowicach są zlokalizowane w: 


 Piotrowicach (studnia na terenie firmy „Kabe”) – punkt 2679/K 


 Załężu (studnia na terenie firmy „Haller”) – punkt 2686/K 


 Ligocie (na terenie Szpitala Kolejowego) – punkt 2713/K. 
Zaopatrzenie w wodę 
Katowice zaopatrywane są w wodę pitną przez Katowickie Wodociągi, które pozyskują ją od 
Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Wodę uzdatnia się w 11 stacjach wodociągowych, 
uzyskując wysokiej jakości wodę pitną, która trafia do konsumentów wodociągiem grupowym. Według 
GUS w 2008 roku ogólne zużycie wody w Katowicach wyniosło 26,8 hm3. Na cele przemysłowe zużyto 
8,3 hm3, a na cele gospodarstw domowych 11,8 hm3. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 
w roku 2008 długośd czynnej sieci rozdzielczej wyniosła 527,5 km, co pozwoliło objąd zasięgiem 98 % ogółu 
ludności. W obszarze miasta jest 19 ujęd wierconych oraz 133 studni kopanych. Czynne są dwa ujęcia 
o stosunkowo niewielkiej wydajności: w Załężu (zatwierdzone zasoby: 6 m3/h) oraz w Piotrowicach 
(zatwierdzone zasoby: 5 m3/h). Maksymalna dobowa ilośd wody pitnej w Katowicach możliwa do 
zagospodarowania w czasie kryzysu, wynosi: 968 m3. Stwarza to możliwośd zaopatrzenia w wodę dla 
65 000 osób (przy założeniu 15,0 l/osobę), lub dla 130 000 osób (przy założeniu 7,5 l/osobę). Ponadto 
Stacja Uzdatniania Wód dołowych KWK „Wujek” oraz KWK „Mysłowice-Wesoła” posiadają możliwości 
pozyskania wody w czasie kryzysu na poziomie odpowiednio 1000 m3/d i 4000 m3/d. 
W strukturze materiałowej sieci wodociągowej dominującym materiałem wykorzystywanym w budowie 
sieci wodociągowej jest stal. Stan techniczny sieci wodociągowej i przyłączy na obszarze miasta jest 
niezadowalający. Rejestruje się bardzo wysoką awaryjnośd sieci, co skutkuje dużymi stratami wody (do 
30%). Ponadto powstałe uszkodzenia sieci magistralnej są częściowo wynikiem działalności górniczej 
kopalo. W ostatnich latach podejmowane były działania zmierzające do ograniczenia strat wody, które 
polegają na: wymianie najbardziej awaryjnych wodociągów, lokalizowaniu wycieków i ich usuwaniu, 
stosowaniu sprzętu usprawniającego lokalizacje miejsc występowania awarii i uszkodzeo 
Nie przewiduje się zasadniczych zmian w systemie zaopatrzenia w wodę. Według projektu Studium 
uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja dla miasta 
Katowice najważniejszymi zadaniami w dziedzinie zaopatrzenia w wodę są: 
a) działania związane z ograniczaniem strat wody, co oznacza dalszą rozbudowę systemu monitoringu sieci 
wodociągowej, 
b) wymiana sieci wodociągowej, w tym w koordynacji z modernizacją sieci kanalizacyjnej, 
c) zadania związane z dostosowywaniem sieci i obiektów wodno – kanalizacyjnych do warunków 
związanych z planowaną eksploatacją górniczą. 
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Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i kanalizacyjnych, będących w posiadaniu 
przedsiębiorstwa Katowickie Wodociągi S.A. na terenie miasta Katowice na lata 2010-2011 przewiduje 
m.in. wymianę rurociągów, nakłady na awaryjnośd sieci oraz monitoring sieci wodociągowej, co przyczynid 
się ma do zmniejszenia strat wody. 
Według danych Urzędu Miasta w Katowicach 2 zakłady przemysłowe posiadają pozwolenia wodno-prawne 
na pobór wód: 


 na pobór wód podziemnych: Farby KABE Polska Sp. z o.o. (pozwolenia na pobór 5m/h) oraz 


 na pobór wód ze stawu  nr IV na Potoku Leśnym: Ferrum S.A. (pozwolenia na pobór max 300 m3/d). 
Ścieki 
Na terenie miasta znajduje się 408,2 km sieci kanalizacyjnej (2008 r.), w tym kolektory stanowią 40,9 km, 
sied rozdzielcza – 292,6 km, a przyłącza – 69,3 km co pozwoliło na objęcie89,5 % systemem kanalizacji 
ludności miasta (pozostała częśd ludności korzystała z przydomowych szamb).Jednak zaledwie 72,54 % 
mieszkaoców Katowic korzystało z oczyszczalni ścieków (pozostała częśd ścieków poprzez nieprawidłową 
sied przyłączy, nieszczelną kanalizację przesiąkała do gruntu oraz do Rawy, jak również odprowadzana była 
bezpośrednio od odbiorników). Niestety stan techniczny w zakresie układu przestrzennego jak i rodzaju 
sieci w dużej mierze jest przestarzały i wymaga wymiany. Miasto Katowice wdrożyło co prawda działania 
polegające na poprawie gospodarki ściekowej, między innymi poprzez rozbudowę oczyszczalni, wymianę 
i budowę sieci kanalizacyjnej jednak działania te nadal są niewystarczające. W 2008 roku na terenie miasta 
wytworzono 34 209 dam3 ścieków przemysłowych i komunalnych. Oczyszczaniu poddano 24 590 dam3. 
Według danych Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. docelowo w Katowicach 
funkcjonowad będą 4 oczyszczalnie ścieków: 


 Gigablok-Centrum 


 Panewniki 


 Podlesie 


 Dąbrówka Mała 
Poza tym Katowice korzystają z dwóch oczyszczalni ścieków: Klimzowiec w Chorzowie i Radocha II w 
Sosnowcu. Szczegółowe dane na temat tych oczyszczalni ścieków przedstawione zostały w poniższej tabeli. 
 
Tabela 10. Parametry oczyszczalni ścieków w Katowicach, do których docelowo będą trafiad ścieki z terenu 
Katowic 


Nazwa 
oczyszczalni 


GIGABLOK- 
Centrum 


Panewniki Podlesie Dąbrówka Mała 


Adres 40-335 Katowice, ul. 
Obrooców 
Westerplatte 130 


40-773 Katowice, ul. 
Panewnicka 330c 


40-748 Katowice, ul. 
Zaopusta 


Katowice, ul. 
Milowicka 9a 


Obsługiwane 
dzielnice 


Załęże, Os. 
Tysiąclecia, Os. 
Koszutka, 
Śródmieście, Os. 
Paderewskiego 


Ligota, Panewniki, 
Brynów oraz częśd 
dzielnicy Ochojec 


Piotrowie wraz z Os. 
Odrodzenia, Podlesie, 
Kostuchna i Murcki 


Dąbrówka Mała 
oraz miasta: 
Siemianowice Śląskie, 
Czeladź oraz 
Milowice - dzielnicę 
miasta Sosnowiec 


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


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


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


Katowickie 
Wodociągi S.A. 
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Nazwa 
oczyszczalni 


GIGABLOK- 
Centrum 


Panewniki Podlesie Dąbrówka Mała 


Eksploatator 
oczyszczalni 


ścieków 


Katowickie Wodociągi 
S.A. 


Katowickie Wodociągi 
S.A. 


Katowickie Wodociągi 
S.A. 


Katowickie 
Wodociągi S.A. 


Pozwolenie 
wodnoprawne 


Decyzja Nr 
2331/OS/2009 
Marszałka 
Województwa 
Śląskiego z dnia 
07.07.2009r. termin 
obowiązywania do 
2019 r. 


decyzja nr 15/2005 
(KKS.6210-19/05) 
Prezydenta Miasta Ruda 
Śląska 
z dnia 25.10.2005 r.; 
data obowiązywania: 
31.10.2015 r. 


decyzja nr 50/I/04 
(ZKŚ.I.MK 62010-17/04) 
Prezydenta Miasta 
Katowice z dnia 
17.11.2004 r.; data 
obowiązywania: 
30.11.2014 r. 


Decyzja Marszałka 
Województwa 
Śląskiego nr 
3267/OS/2008 z dnia 
16.12.2008; data 
obowiązywania: 
16.12.2012 r. 


Rok oddania do 
eksploatacji 


1983; po modernizacji 
w 2008 


1992 1992 1988 


Wielkośd 
oczyszczalni 
istniejącej 


180.000 RLM 
40.000 m


3
/d 


55.000 RLM 
37.170 m


3
/d 


35.000 RLM 
22.000 m


3
/d 


180.000 RLM 
70.000 m


3
/d 


Rodzaj 
oczyszczalni 


Mechaniczno-
biologiczna z 
biologicznym 
usuwaniem azotu 
i fosforu oraz 
chemicznym 
dostrącaniem fosforu 
do wymaganego 
stężenia. Przeróbka 
powstających osadów 
realizowana w 
komorach 
fermentacyjnych. 
Biogaz 
wykorzystywany do 
produkcji ciepła i 
energii elektrycznej. 


Mechaniczno-
biologiczna z 
biologicznym 
usuwaniem azotu i 
fosforu oraz 
chemicznym strącaniem 
reszty fosforu do 
wymaganego stężenia 


`Mechaniczno-biologiczna 
w technologii 
przedłużonego 
napowietrzania osadu 
czynnego. System 
napowietrzania 
powierzchniowy, co 
powoduje częściowe 
biologiczne usuwanie 
azotu. Strącanie fosforu 
chemiczne 


Mechaniczno-
biologiczna z 
biologicznym 
usuwaniem azotu i 
fosforu oraz 
chemicznym 
strącaniem reszty 
fosforu do 
wymaganego 
stężenia 


Sposób 
stabilizacji osadu 


fermentacja z 
odzyskiem biogazu 


stabilizacja tlenowa stabilizacja tlenowa tlenowy w procesie 
przedłużonego 
napowietrzania 


Sposób 
odwodnienia 


wirówka prasa taśmowa laguna osadowa (nie ma 
prasy) 


prasa taśmowa i 
poletka osadowe 


Odbiornik rzeka Rawa rzeka Kłodnica rzeka Mleczna rzeka Brynica 


Zlewnia rzeka Wisła rzeka Odra rzeka Wisła rzeka Wisła 


Ilośd ścieków w 2008 r. 


doprowadzonych 
do oczyszczalni, 


w tym: 


m
3
/rok % m


3
/rok % m


3
/rok % m


3
/rok 


8 145 246 100% 6 002 951 100 3 257 315 100 6 558 380 


bytowo-
gospodarczych 


7 824 389 96,1% 2 787 889 46,4 1 146 781 35,2 3 916 084 


przemysłowych 276 696 3,4% 190 901 3,2 305 221 9,4 164 674 


wody opadowe 
lub roztopowe 


44 161 0,5% 3 023 076 50,4 1 797 276 55,2 2 453 954 


dowożonych 0 0% 1 085 0,02 8 037 0,2 23 668 


Parametry (średnioroczne za 2008 r.) 


 wlot wylot wlot wylot wlot wylot wlot wylot 


BZT5 [mgO2/dm
3
] 276 4 235 8 303 12 501 8 


ChZT [mg/dm
3
] 789 35 527 47 431 70 1228 76 


Zawiesina og. 
[mg/dm


3
] 


296 25 311 31 150 21 511 24 


Azot ogólny 
[mgN/dm


3
] 


64,5 7,0 45,4 10,3 34,9 15,4 96,5 10,8 


Fosfor ogólny 10,5 0,6 14,2 1,4 6,1 2,0 19,1 1,6 
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Nazwa 
oczyszczalni 


GIGABLOK- 
Centrum 


Panewniki Podlesie Dąbrówka Mała 


[mgP/dm
3
] 


Potrzeby w 
zakresie 


modernizacji i 
rozbudowy 


Modernizacja 
oczyszczalni w latach 
2004-2008 
doprowadziła do 
spełnienia przez 
oczyszczalnię 
wszystkich wymogów 
w zakresie jakości 
oczyszczania ścieków 


Zwiększenie 
przepustowości do 
38.000 m3/d, 77.000 
RLM Jakośd ścieków 
oczyszczonych w tej 
oczyszczalni spełnia 
wymogi prawa unijnego 
jednak ze względu na 
duże obciążenie 
oczyszczalni konieczna 
jest jej modernizacja, 
która pozwoli na pełną 
stabilizację 
powstających osadów. 
 


Zmiana przepustowości 
do 11.000 m3/d, 45.000 
RLM. W celu poprawy 
jakości ścieków 
oczyszczonych oraz 
stabilizacji i przeróbki 
osadów ściekowych 
wymaga modernizacji. 


Modernizacje 
prowadzone w latach 
1993, 1997, 2006 i 
2008 doprowadziły 
do spełnienia przez 
oczyszczalnię 
wszystkich wymogów 
w zakresie jakości 
oczyszczania ścieków. 


Objaśnienia: 
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 
 ChZT - chemiczne zapotrzebowanie tlenu 


 


Źródło: Propozycja  Planu Aglomeracji  Katowice o równoważnej liczbie mieszkaoców powyżej 2000, obejmująca 
częśd: Katowic, Czeladzi, Siemianowic i Sosnowca Katowice, lipiec 2009 
Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o., http://www.kiwk.katowice.pl. 
 
Celem zmniejszenia ładunków zanieczyszczeo wprowadzanych wraz ze ściekami komunalnymi do wód na 
terenie całego kraju konieczna jest realizacja zadao Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
Komunalnych (budowa sieci kanalizacji, budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków). Podstawą 
porządkowania gospodarki ściekowej, w tym rozbudowy sieci kanalizacyjnej na terenie miasta jest 
program pn. Masterplan – uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice, zakładający rozwój 
systemu kanalizacji w układzie pięciu podstawowych zlewni oczyszczalni: Centrum - Gigablok, Panewniki, 
Podlesie, Dąbrówka Mała (Siemianowice - Centrum) i Radocha. Kompleksowe rozwiązanie problemów 
gospodarki ściekowej w mieście planowane jest do 2014 r. i obejmie m.in. modernizację oczyszczalni 
„Panewniki” i „Podlesie”, likwidację oczyszczalni „Szopienice”, „Janów”, „Giszowiec”, „Nikiszowiec”, 
„Kostuchna” i „Dąbrówka” oraz realizację nowej sieci kanalizacyjnej i modernizację istniejącej sieci we 
wszystkich pięciu zlewniach, w tym realizację kolektora „Bolina” do Mysłowic i dalej kolektorem „Bobrek” 
do oczyszczalni „Radocha” w Sosnowcu. 
Budowa oraz renowacja istniejącej sieci kanalizacyjnej ma m.in. na celu: 


 likwidację wylotów ścieków sanitarnych bezpośrednio do rzeki Rawy, do stawu w Wojewódzkim Parku 
Kultury i Wypoczynku oraz do stawów w Dolinie Trzech Stawów, które powodują znaczące 
zanieczyszczenie środowiska wodnego; 


 eliminację zagrożenia epidemiologicznego mieszkaoców; 


 eliminację podtopieo piwnic i niekontrolowany wyciek ścieków; 


 eliminację uciążliwego fetoru dla mieszkaoców; 


 likwidację nieszczelności i pęknięd, które zwiększają eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód 
gruntowych do kanalizacji (nadmierny, niepotrzebny dopływ czystej wody na oczyszczalnię – większe 
zużycie energii i podwyższone koszty oczyszczania); 



http://www.kiwk.katowice.pl/
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 likwidację źle funkcjonujących, przestarzałych oczyszczalni ścieków i szamb, których szczelnośd nie jest 
wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej ochrony środowiska gruntowo wodnego *źródło: 
Propozycja Planu Aglomeracji Katowice o równoważnej liczbie mieszkaoców powyżej 2000, obejmująca 
częśd: Katowic, Czeladzi, Siemianowic i Sosnowca Katowice, lipiec 2009] 


Oczyszczalnie przeznaczone do likwidacji oraz miejsca przekierowania ścieków to: 


 Kostuchna – przepięcie na oczyszczalnię Podlesie w Katowicach; 


 Giszowiec – zrzut ścieków poprzez pompownię do kolektora Bobrek i przerzut do oczyszczalni Radocha 
II w Sosnowcu; 


 Janów – zrzut ścieków poprzez pompownię do kolektora Bobrek i przerzut do oczyszczalni Radocha II 
w Sosnowcu; 


 Nikiszowiec - zrzut ścieków poprzez pompownię do kolektora Bobrek i przerzut do oczyszczalni Radocha 
II w Sosnowcu 


 Dąbrówka – przepięcie na pompownię i przerzut ścieków na oczyszczalnię Dąbrówka Mała 
w Katowicach; 


 Szopienice - przepięcie na pompownię i przerzut ścieków na oczyszczalnię Dąbrówka Mała 
w Katowicach. 


 Wybrane parametry charakteryzujące pracę tych oczyszczalni w roku 2008 przedstawione zostały 
w poniższej tabeli. 
 


Tabela 11. Parametry pracy oczyszczalni przeznaczonych do likwidacji 


Nazwa 
oczyszczalni 


Szopienice Janów Giszowiec Kostuchna Dąbrówka 


Przepustowośd
[m


3
/d] 
 


320 435 16 500 1 100 320 


Przepływ 
[m


3
/d] 
 


122 260 4 733 593 197 


Przepływ 
[m


3
/rok] 
 


44 535 95 160 1 732 600 217 357 71 980 


RLM 1 515 885 19 841 1 533 2 998 


 wlot wylot wlot wylot wlot wylot wlot wylot wlot 


BZT5 
[mgO2/dm


3
] 


747 468 204 8 765 77 155 12 915 


ChZT 
[mg/dm3] 


2 311 1 144 681 66 252 340 247 60 2 452 


Zawiesina og. 
[mg/dm


3
] 


892 252 258 24 330 121 135 30 753 


Azot ogólny 
[mgN/dm


3
] 


177,9 133,7 56,8 28,8 78,2 51,1 15,6 11,4 158,3 


Fosfor ogólny 
[mgP/dm


3
] 


18,3 16,4 9,1 5,8 10,7 8,7 3,3 1,7 18,7 


Objaśnienia: 
BZT5 - pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu 
ChZT - chemiczne zapotrzebowanie tlenu 


 


Źródło: Dane Urzędu Miasta w Katowicach 


  
Założenia Masterplanu realizowane są poprzez projekt pt Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście 
Katowice. Jego I etap odbywał się w latach 2002-2008 i obejmował budowę sieci kanalizacyjnych 
w centrum miasta i modernizację oczyszczalni ścieków Gigablok w dzielnicy Zawodzie (jednej 
z najnowocześniejszych oczyszczalni w Europie). Obecnie przystąpiono do realizacji II etapu, który ma na 
celu zapewnienie skutecznego i efektywnego systemu zbierania i oczyszczania ścieków komunalnych na 
terenie miasta Katowice. Etap ten obejmuje Budowę i modernizację sieci kanalizacyjnych oraz 
modernizację oczyszczalni ścieków Panewniki i Podlesie. W wyniku realizacji projektu do kanalizacji 
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miejskiej zostanie przyłączonych: ok. 7 tys. mieszkaoców, którzy dotychczas korzystali z przydomowych 
szamb, ok. 60 tys. mieszkaoców, od których ścieki zostaną prawidłowo przepięte i skierowane na 
oczyszczalnię ścieków, a nie jak dotychczas bezpośrednio do odbiorników. Rozwój i modernizacja 
kanalizacji następowad będzie również w oparciu o Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo 
wodociągowych i kanalizacyjnych, sporządzany dla krótkich okresów czasowych. Docelowym kierunkiem 
działao jest objęcie całej ludności miasta gospodarką ściekową, tak aby udział ludności korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej był równy (lub bliski) 100%. 
W zakresie wód opadowych i roztopowych zakłada się ich odprowadzanie systemem kanalizacji deszczowej 
i ogólnospławnej. Dopuszcza się lokalne systemy odwodnieo powierzchniowych z rozsączaniem wody 
w gruntach przepuszczalnych w ramach działki lub na przylegających terenach otwartych, pod warunkiem, 
że nie spowoduje to szkodliwej zmiany stanu wody na gruncie sąsiednim oraz uzyskania zgody właściciela 
terenu. Wyklucza się możliwośd odprowadzania skoncentrowanych wód opadowych do gruntu w rejonach 
byłej płytkiej eksploatacji zagrożonych występowaniem deformacji nieciągłych. 
Niezbędne jest opracowanie programu przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej. Program ten 
powinien zawierad:  


 wykonanie inwentaryzacji sieci deszczowych,  


 ocenę stanu technicznego istniejących sieci deszczowych,  


 wykonanie koncepcji przebudowy i rozbudowy systemu transportu wód opadowych,  


 wykonanie oceny przepływów tzn. zdolności hydraulicznych odbioru wód opadowych przez 
poszczególne kanały oraz cieki powierzchniowe,  


 wykonanie zbiorowej mapy funkcjonującego układu kanalizacji deszczowej w formie cyfrowej, która w 
przyszłości mogłaby posłużyd do stworzenia systemu zarządzania siecią,  


 oszacowanie kosztów przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej  


 propozycje rozwiązania problemu własności gruntów w rejonie płynących wód i cieków 
powierzchniowych, pełniących rolę odbiornika wód deszczowych.  


*Źródło: projekt Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – 
II edycja]. 
 
Źródłem silnie oddziałującym na wody powierzchniowe obok ścieków bytowych są ścieki z przemysłu. 
W Katowicach funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków przemysłowych. W większości ścieki przemysłowe  po 
podczyszczeniu trafiają na oczyszczalnie komunalne. Szczególnie trudne do wyeliminowania są wody 
kopalniane (np. zrzut wód z odwadniania zakładu do rzeki Kłodnicy przez kopalnię Wujek). Techniki 
oczyszczania tych wód są znane, ale bardzo kosztowne. Kolejnym trudnym do rozwiązania problemem są 
spływy z zanieczyszczonych terenów przemysłowych, w tym z terenów składowisk odpadów pogórniczych. 
 
Problemy i zagrożenia 
Na terenie miasta Katowic, jak również w całym województwie śląskim, dużym problemem w gospodarce 
wodnościekowej jest stan jakości wód powierzchniowych i podziemnych.  Jak wykazała analiza stanu 
cieków w mieście przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Środowiska wszystkie badane wody 
wymagają podjęcia natychmiastowych działao zapobiegawczych w celu poprawy ich jakości. Głównie 
dotyczy to wód płynących, których stan wskazuje na intensywne oddziaływanie antropogeniczne, a zmiany 
polegają na zaniku występowania znacznej części populacji biologicznych. Ponadto wody należące do klasy 
V nie nadają się do wykorzystania na cele zaopatrzenia ludności w wodę i nie podlegają uzdatnianiu. 
Działania naprawcze powinny obejmowad realizację Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 
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Komunalnych oraz Masterplanu – uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice w zakresie 
podłączeo do sieci kanalizacyjnej, jej napraw oraz modernizacji oczyszczalni wraz z likwidacją oczyszczalni 
starych i  niesprawnych. Konieczna jest również kontrola zakładów przemysłowych w zakresie ich 
wyposażenia w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniom bądź je ograniczające.  Ponadto powinny 
zostad podejmowane działania ochrony ujęd wodnych oraz racjonalizacja użycia wody w tym naprawa 
awaryjnych wodociągów.   
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Poprawa jakości wód powierzchniowych i ograniczenie zanieczyszczania wód podziemnych. 
Podejmowane w latach poprzednich starania w celu poprawy jakości wody nie przyniosły spodziewanych 
efektów dlatego proponuje się kontynuacje celu przedstawionego w poprzednim Programie Ochrony 
Środowiska dla miasta Katowic.   
 
Propozycje kierunków działao 
1. Całkowite wyeliminowanie zrzutów nieoczyszczonych lub niewystarczająco oczyszczonych ścieków 


(komunalnych i przemysłowych) do wód. 
2. Ochrona źródłowych odcinków rzek i potoków, w tym minimalizacja wpływu działalności górniczej. 
3. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice. 
4. Dalsza modernizacja sieci kanalizacyjnej. 
5. Zwiększenie możliwości zaopatrzenia miasta w wodę w sytuacjach awaryjnych. 


 
3.2.2 Ochrona powietrza atmosferycznego (P) 
 
Stan wyjściowy 
Powietrze jest jednym z najważniejszych komponentów środowiska, który w decydujący sposób wpływa na 
życie i zdrowie człowieka oraz na stan roślinności. O jego stanie jakościowym decydują różne czynniki. 
Większośd zanieczyszczeo znajdujących się w powietrzu jest pochodzenia antropogenicznego, czyli 
wynikających z działalności człowieka. Znaczącymi źródłami emisji są duże zakłady przemysłowe, duże 
źródła energetyczne oraz zanieczyszczenia pochodzące z tzw. niskiej emisji, głównie z palenisk domowych. 
Istotny wpływ mają także zanieczyszczenia pochodzące ze środków transportu. 
Stan jakości powietrza 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w których 
dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. Nr 52 poz. 310) miasto Katowice należy do strefy aglomeracja 
górnośląska. 
Oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej 
substancji, a także klasyfikacji stref dla dwóch grup kryteriów – ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz 
ze względu na ochronę roślin, dokonuje WIOŚ. Na podstawie wyników monitoringu strefy dzieli się na: 


 strefy, w których poziom chodby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony 
o margines tolerancji (strefa C), 


 strefy, w których poziom chodby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, 
a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji (strefa B), 


 strefy, w których poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego (strefa A). 
Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w „Siódmej rocznej ocenie jakości powietrza 
w województwie śląskim” na terenie strefy górnośląskiej nie były przekraczane poziomy dopuszczalne 
takich zanieczyszczeo jak: benzen, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, ołów, arsen, kadm, 
nikiel, ozon. Klasyfikuje to strefę pod względem tych zanieczyszczeo do klasy A. 
 


Tabela 12.  Zanieczyszczenie powietrza w Katowicach w roku 2008  
Stężenie średnie roczne/wartośd 


dopuszczalna roczna 


TSP *μg/m
3
] 46 


Pb [ng/m
3
] 54/500 


Cu [ng/m
3
] 170/600 
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Cd [ng/m
3
] 1,8/10 


Mn [ng/m
3
] 40/1000 


Cr [ng/m
3
] 9,6/400 


Ni [ng/m
3
] 3,4/25 


Bap [ng/m
3
] 1,4/1 


          Źródło: WSSE Katowice        
 
Jednak na terenie aglomeracji górnośląskiej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pyłu 
zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu. W 2008 roku dopuszczalne stężenie PM10 przekroczone zostało 
97 razy przy normie wynoszącej 35 przekroczeo. Dlatego strefa została zaliczona do klasy C, co kwalifikuje 
strefę do opracowania Programu Ochrony Powietrza. Program Ochrony Powietrza dla stref województwa 
śląskiego, w których stwierdzone zostały ponadnormatywne poziomy stężeo substancji w powietrzu został 
przyjęty uchwałą Nr III/52/15/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 16 czerwca 2010 r. 
 
Emisja powierzchniowa 
Emisja powierzchniowa, czyli tzw. emisja niska, zajmuje wśród źródeł zanieczyszczeo powietrza pyłem 
PM10 pierwsze miejsce. Głównym źródłem emisji powierzchniowej są lokalne kotłownie i indywidualne 
paleniska domowe. Ma ona decydujący wpływ na zanieczyszczenie powietrza w mieście głównie ze 
względu na funkcjonujące lokalne kotłownie, pracujące dla potrzeb centralnego ogrzewania, małe i średnie 
przedsiębiorstwa spalające węgiel w celach grzewczych i technologicznych oraz piece węglowe używane 
w gospodarstwach domowych. 
Głównym surowcem energetycznym na Śląsku używanym w ogrzewnictwie jest węgiel co w znacznym 
stopniu przyczynia się do powstawania niskiej emisji. Problemem jest także fakt, iż urządzenia 
funkcjonujące w ogrzewnictwie indywidualnym często posiadają przestarzałą konstrukcję, bez możliwości 
regulacji i kontroli ilości podawanego paliwa oraz bez kontroli ilości powietrza dostarczanego do procesu 
spalania. Często spalany jest także węgiel niesortymentowany, a także materiały odpadowe, czy odpady 
komunalne. Analiza obiektów indywidualnych wykonana na potrzeby opracowania Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji dla obiektów indywidualnych na lata 2009 do 2011 pozwoliła na wyodrębnienie ok. 3 tys. 
obiektów indywidualnych wymagających modernizacji. Planuje się mich modernizację poprzez wymianę 
starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły węglowe w technologii bezdymnego spalania węgla – 
planowane jest zmodernizowanie ok. 140 obiektów, lub modernizację przestarzałych systemów 
grzewczych w kierunku nowoczesnych o wysokiej sprawności z zastosowaniem jako nośnika energii 
elektrycznej, gazu, oleju opałowego, sieci miejskiej lub drewna – ok. 120 obiektów, lub zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii – ok. 40 obiektów w ciągu roku. W wyniku realizacji Programu Ograniczania 
Niskiej Emisji przewiduje się osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeo 
z obiektów, które zostaną zmodernizowane (CO2 – o ok. 45%, CO – o ok. 80%, NOx – o ok. 50%, SO2 – o ok. 
60%, pył – o ok. 90%, substancje organiczne – o ok. 50%). 
Zaopatrzenie w ciepło 
Głównym dystrybutorem energii cieplnej na terenie miasta i właścicielem sieci ciepłowniczych jest 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Katowice S.A.  (od dnia 31.10.2006 r. PEC S.A. znajdowało się 
w stanie upadłości; nowym właścicielem jest Turon-Polska Energia S.A.). Dodatkowo energia cieplna 
dostarczana jest przez: Zakłady Energetyki Cieplnej S.A. (ZEC) oraz Elektrociepłownię „Szopienice” 
Sp. z o.o. System zaopatrzenie mieszkaoców Katowic w ciepło uzupełniają lokalne kotłownie. 
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PEC Katowice S.A. zakupuje ciepło w PKE EC „Katowice” S.A., Elektrociepłowni Chorzów „Elcho” Sp. z o.o., 
Elektrociepłowni „Szopienice” Sp. z o.o., ZEC, oraz wytwarza we własnych (ok. 30) kotłowniach lokalnych. 
Sied ciepłownicza należąca do PEC Katowice S.A. dzieli się ze względu na jej budowę na następujące 
rodzaje: kanałową (ok. 111 km), preizolowaną (ok. 44 km), oraz napowietrzną (ok. 12 km). Stan techniczny 
sieci preizolowanej jest dobry, sieci napowietrznej – dobry odnośnie rurociągów i zły w zakresie izolacji 
termicznej, stan sieci kanałowej określa się jako zły ze względu na jego awaryjnośd. 
Działalnośd w zakresie zaopatrzenia w ciepło miasta Katowice prowadzi także ZEC S.A. Na obszarze Katowic 
zlokalizowanych jest kilka wydziałów ZEC, funkcjonujących przy kopalniach, gdzie tworzą rozbudowane 
systemy ciepłownicze. 
Ponadto ZEC jest właścicielem Elektrociepłowni „Szopienice”, która wytwarza ciepło dla potrzeb Huty 
Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A. oraz zaopatruje w ciepło lokalnych odbiorców. 
Emisja punktowa 
Emisja punktowa to emisja z procesów przemysłowych, energetyki i elektrociepłowni. Źródła punktowe 
rozumiane są jako duże instalacje spalania paliw oraz źródła technologiczne mające znaczny udział 
w emitowaniu pyłów. Na terenie miasta nie funkcjonują obecnie duże przemysłowe punktowe źródła 
emisji. Do grupy największych emitentów zalicza się instalacje na terenie dawnej Huty Baildon (działalnośd 
produkcyjna rozdzielona na liczne podmioty gospodarcze), Huta Metali Nieżelaznych „Szopienice” S.A., 
Zakłady Metalurgiczne Silesia S.A. Grupa Impexmental, Ferrum S.A., ciepłownie ZEC („Murcki”, 
„Wieczorek”, „Wujek”, „Kleofas”) oraz Elektrociepłownię „Szopienice”. 
 
Tabela 13.  Emisja zanieczyszczeo powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych zlokalizowanych na terenie 
powiatu m. Katowice w latach 2006-2009 


Emisja 2006 r. 2007 r. 2008 r. 2009 r. 


Zanieczyszczenia pyłowe 829 662 547 551 


Zanieczyszczenia gazowe 1 321 155 1 211 906 1 021 327 1 133 972 


   Źródło: GUS 


Jak wynika z powyższej tabeli na przestrzeni ostatnich lat emisja zanieczyszczeo gazowych i pyłowych 
wykazuje ogólną tendencję spadkową (wyjątek stanowi wzrost emisji w roku 2009). Przyczyną korzystnych 
zmian (spadek emisji w roku 2008 w stosunku do roku 2007 oraz w 2007 w stosunku do 2006) mogą byd 
zmiany w sposobie wytwarzanie energii oraz zwiększenie efektywności jej wytwarzania. 
W Elektrociepłowni Katowice od roku 2000 funkcjonuje system wytwarzanie energii elektrycznej 
w skojarzeniu z energią cieplną, uwzględniający wymagania dyrektywy IPPC. Dodatkowo emisję 
zanieczyszczeo pyłowych neutralizuje wysokosprawny filtr. 
Wszystkie instalacje zarówno Zakładu Energetyki Cieplnej S.A. jak i PEC S.A.  wymagające pozwoleo 
posiadają ważne decyzje z zakresu ochrony środowiska, a prowadzone przez nie pomiary potwierdzają 
zgodnośd emisji do środowiska z dopuszczalnymi normami. 
Emisja liniowa 
Źródła liniowe to głównie wszystkie główne trasy komunikacyjne przebiegające przez miasto włączając 
w to: drogi krajowe, drogi powiatowe i drogi wojewódzkie. W miastach źródłami liniowymi są arterie, 
węzły i skrzyżowania komunikacyjne, charakteryzujące się dużym natężeniem ruchu samochodowego, 
oddziałujące w sposób istotny na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Główne źródło emisji 
zanieczyszczeo pyłem frakcji PM10 do powietrza stanowi w tym względzie ruch komunikacyjny, 
odpowiedzialny za powstawanie emisji pyłu w wyniku: 
 spalania paliw w silnikach, 


 ścierania jezdni, opon i hamulców, 


 unoszenia drobin pyłu w wyniku wzniecania go z powierzchni na skutek ruchu pojazdów (emisja 
wtórna). 


Katowice stanowią główny węzeł Aglomeracji Górnośląskiej. Przez miasto przebiega droga 
międzynarodowa E40 (autostrada A4), węzeł z autostradą A1 zlokalizowany ok. 20 km od centrum Katowic 
oraz węzeł z drogą krajową nr 1 w odległości ok. 12 km od centrum. Przez centrum przebiega Drogowa 
Trasa Średnicowa (główna arteria drogowa aglomeracji, droga wojewódzka nr 902 klasy ekspresowej. 
Ponadto w Katowicach krzyżują się drogi krajowe nr 79 (Warszawa-Kraków-Bytom), 81 (Katowice-
Skoczów), i 86 (Wojkowice Kościelne -Tychy). 
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Czynnikami niekorzystnie wpływającymi na emisję komunikacyjną są: 


 nadmierny ruch pojazdów i brak płynności ruchu (korki, sygnalizacja świetlna) 


 znaczna liczba pojazdów osobowych w mieście 
Sposobami na zmniejszenie uciążliwości transportu drogowego dla środowiska są: 


 modernizacje dróg i ulic, 


 poprawa stanu technicznego samochodów i autobusów komunikacji miejskiej, 


 ograniczenie indywidualnego ruchu samochodów w centrum miasta na rzecz komunikacji zbiorowej, 


 tworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego, 


 zastosowanie mokrego czyszczenia ulic. 
Do roku 2015 zakłada się zwiększenie natężenia ruchu na drogach w obszarze przekroczeo, ale przy 
jednoczesnym zmniejszeniu wskaźników emisji dla poszczególnych grup pojazdów, co nie wpłynie w istotny 
sposób na zmianę poziomu stężeo pyłu PM10 w roku 2015. 
Odnawialne źródła energii 
Do odnawialnych źródeł energii zalicza się źródła inne niż paliwa kopalne, czyli: 


 energię wiatru, 


 promieniowania słonecznego, 


 geotermiczną, 


 fal, 


 przypływów, 


 elektrowni wodnych, 


 z biomasy. 
Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii to jeden z podstawowych kierunków Polityki 
energetycznej Polski do 2030 roku. Podstawowe kierunki Polityki energetycznej Polski do 2030 roku 
zakładają m.in. poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w tym biopaliw. 
 
Problemy i zagrożenia 
Na terenie aglomeracji górnośląskiej stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pyłu 
zawieszonego PM 10 oraz benzo(a)pirenu. W 2008 roku dopuszczalne stężenie PM10 przekroczone zostało 
97 razy przy normie wynoszącej 35 przekroczeo. Dlatego strefa została zaliczona do klasy C, co kwalifikuje 
strefę do posiadania Programu Ochrony Powietrza. Miasto Katowice posiada opracowany  
w marcu 2009 roku Program Ograniczania Niskiej Emisji dla obiektów indywidualnych na lata 2009 do 
2011. 
Na terenach zurbanizowanych czynnikiem determinującym jakośd powietrza jest najczęściej emisja ze 
źródeł energetycznego spalania paliw do celów grzewczych (komunalnych i indywidualnych) oraz 
z komunikacji samochodowej. Wielkośd wpływu poszczególnych rodzajów źródeł zmienia się w ciągu roku. 
O ile emisja związana z transportem samochodowym pozostaje na podobnym poziomie przez cały rok, 
o tyle „niska emisja” wykazuje wyraźną zmiennośd związaną z sezonem grzewczym. Powoduje to wyraźnie 
zwiększenie stężeo zanieczyszczeo podstawowych (SO2, NOX, CO, PM10) w okresie zimowym i poprawę 
sytuacji w sezonie letnim. Dlatego działania ograniczające emisję wspomnianych substancji powinny 
koncentrowad się na zmianie nośników energii (np. gazyfikacja, wykorzystanie energii odnawialnej),  
a także rozbudowie i modernizacji miejskiej sieci ciepłowniczej co pozwoli na obniżenie „niskiej emisji”. 
Dalsza poprawa jakości powietrza powinna stad się jednym z głównych celów polityki miasta. Ochrona 
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powietrza jest niezwykle kosztowna, dlatego wszelkie działania powinny dawad maksymalny efekt 
ekologiczny. 
Należy zwrócid szczególną uwagę na ustalenia pakietu energetyczno-klimatycznego 3x20 do Polityki 
Energetycznej Polski do roku 2030 oraz planowanej do wprowadzenia w 2010 r. Ustawie o efektywności 
energetycznej. Działaniem umożliwiającym realizację tego założenia powinno byd zwiększenie 
wykorzystywania alternatywnych źródeł energii na terenie miasta. 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 
powietrza i czystszego powietrza dla Europy zobowiązuje paostwa członkowskie do zmniejszenia narażenia 
na działanie pyłu PM2,5 na obszarach miejskich do 2020 r. o średnio 20 proc. w porównaniu z poziomem 
z roku 2010. Na obszarach tych poziom narażenia należy zredukowad do 2015 r. do wartości poniżej 
20 µg/m3. Na całym pozostałym swoim terytorium (tj. poza obszarami miejskimi) paostwa członkowskie 
będą zmuszone do przestrzegania dopuszczalnej wartości dla PM2,5 wynoszącej maksymalnie 25 µg/m3. 
Wartośd tą należy osiągnąd do 2015 r. (miarę możliwości do 2010 r.); równocześnie należy wykazad, że 
podjęto wszystkie stosowne środki służące ograniczeniu zanieczyszczeo. Termin osiągnięcia zgodności 
z normami dotyczących PM10 może zostad przedłużony o trzy lata po wejściu w życie dyrektywy (połowa 
roku 2011) lub, w przypadku dwutlenku azotu i benzenu, o maksymalnie pięd lat (2010-2015) pod 
warunkiem, że w pełni wdrożono odnośne unijne instrumenty prawne, takie jak dyrektywa dotycząca 
zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli oraz że podjęto wszystkie stosowne środki 
służące ograniczeniu zanieczyszczeo. 
Istotnym jest również przyjęty przez Rząd RP pakiet energetyczno-klimatyczny 3x20, mówiący o tym iż do 
2020 należy zredukowad emisję CO2 o 20%, zmniejszyd zużycie energii o 20% w porównaniu z prognozami 
UE do 2020 r. oraz zwiększyd poziom wykorzystania odnawialnych źródeł energii do poziomu 20% (po 
negocjacjach do 15 %). Z tej polityki wynika imperatyw Unii Europejskiej w podejmowaniu nowych 
inicjatyw dotyczących zmniejszenia emisji (np. zaostrzenie norm emisyjnych dla samochodów, 
energochłonności, itp.). Zasadnośd wykorzystania energii odnawialnych dotychczas argumentowano 
przede wszystkim potrzebą zachowania rezerw paliw kopalnych. Obecnie, w obliczu narastającego 
problemu emisji gazów cieplarnianych i zmian klimatycznych będących tego skutkiem, wykorzystanie 
źródeł energii alternatywnych staje się jednym z najważniejszych wyzwao i zadao. Polityka Energetyczna 
Polski do roku 2030 zakłada, zgodnie z celami Unii Europejskiej, zwiększenie udziału energii ze źródeł 
odnawialnych w bilansie paliwowo- energetycznym kraju do 7,5% w roku 2010 i do 20% w roku 2020 w 
strukturze zużycia nośników pierwotnych (po negocjacjach do 15 %). 
Wyniki badao prowadzonych w ramach paostwowego monitoringu środowiska przez Wojewódzki 
Inspektorat Środowiska wskazują, że jakośd powietrza atmosferycznego w Katowicach ulegała w ostatnich 
latach systematycznej poprawie. Spowodowane jest to między innymi: 


 zmniejszeniem  się ilości zakładów generujących zanieczyszczenia do atmosfery, 


 wprowadzaniem do przemysłu nowoczesnych technologii (filtry kominowe, urządzenia odpylające, 
nowoczesne katalizatory, systemy odsiarczania spalin), 


 zaostrzeniem przepisów dotyczących powietrza, 


 działaniami proekologicznymi wynikającymi z polityki transportowej (poprawa jakości paliw, 
popularyzacja ruchu rowerowego, strefy płatnego parkowania w centrum miasta, etc), 


 modernizacją infrastruktury miejskiej w celu zmniejszenia strat ciepła. 
 
Cele długoterminowe do 2017 roku 
1. Uzyskanie dobrej jakości powietrza atmosferycznego jako element trwałej poprawy standardu życia 


mieszkaoców i utrzymania dobrego stanu środowiska miasta. 
2. Promocja i wspomaganie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii i technologii 


energooszczędnych oraz ograniczanie strat ciepła z linii ciepłowniczych. 
3. Dotrzymanie standardów jakości powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz znacząca redukcja stężeo B(a)P 


nawet przy niekorzystnych warunkach klimatycznych najpóźniej do roku 2020 roku. 
 
Propozycje kierunków działao 
Osiągnięcie najwyższej klasy jakości powietrza oraz eliminacja lokalnych uciążliwości 
1. Ograniczanie niskiej emisji, 
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 inicjowanie kierunków przebudowy infrastruktury ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej 
(w porozumieniu z przedsiębiorstwami energetycznymi), 


 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz miejskich zasobów mieszkalnych wraz 
z monitoringiem i wprowadzeniem systemu zarządzania nośnikami energii, 


 wyeliminowanie spalania odpadów w kotłach i piecach domowych, 


 wyeliminowanie spalania węgla złej jakości w kotłach i piecach domowych, 


 edukacja ekologiczna oraz pomoc podmiotom gospodarczym i mieszkaocom miasta w modernizacji 
niskosprawnych źródeł ciepła, 


 na ograniczenie niskiej emisji pozytywnie wpływad będą kierunki działao ujęte w rozdziale 
„Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki (EN)” 


2. Ograniczenie emisji liniowej i punktowej 


 wyprowadzanie ruchu z centrum miasta, 


 rozwój transportu zbiorowego, 


 budowa centrów przesiadkowych, 


 budowa parkingów poza centrum miasta, 


 wsparcie istniejących działao i inwestycji w zakresie transportu, które przyczyniają się w istotny 
sposób do poprawy jakości powietrza na obszarach przekroczeo, 


 ograniczanie emisji ze źródeł komunikacyjnych w tym emisji wtórnej oraz emisji z pojazdów 
ciężarowych, autobusowych oraz niespełniających norm EURO na obszarach przekroczeo, 


 zakaz stosowania materiałów pylących (żużli energetycznych oraz innych pylących) do utwardzania 
powierzchni, 


 tworzenie pasów zieleni ochronnej w sąsiedztwie szlaków komunikacyjnych. 
3. Ograniczenie emisji przemysłowej: 


 systemowe ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych na obszarach przekroczeo 
z uwzględnieniem małych źródeł o niekorzystnych parametrach wprowadzania zanieczyszczeo do 
powietrza (niskie emitory zlokalizowane na obszarach zabudowanych) 


4. Ograniczenie emisji z hałd 


 właściwa eksploatacja, 


 właściwa rekultywacja hałd, 


 zazielenianie terenów niezadarnionych. 
 


3.2.3 Gospodarka odpadami (O) 
 
Stan wyjściowy 
Zgodnie z licznymi dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady, Polska zobowiązała się do:   


 osiągnięcia w 2014 r. odzysku min. 60% i recyklingu 55% odpadów opakowaniowych, 


 osiągnięcia w 2010 r. odzysku co najmniej 25% odpadów biodegradowalnych tak, aby nie trafiły na 
składowiska, a w 2013 r. odzysku 50% tych odpadów, 


 zebrania w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów, a w 2016 r. 45% tych odpadów. 
Ponadto z Polityki Ekologicznej Paostwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 wynika, że 
jednym z głównych celów jest znaczne zwiększenie odzysku energii z odpadów komunalnych w sposób 
bezpieczny dla środowiska, eliminacja kierowania na składowiska zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz takie zorganizowanie systemu preselekcji, 
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sortowania i odzysku odpadów komunalnych, aby na składowiska nie trafiało ich więcej niż 50% 
w stosunku do odpadów wytworzonych w gospodarstwach domowych. Zgodnie z ustawą z 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach, w celu realizacji założeo Polityki Ekologicznej Paostwa, sporządza się plan gospodarki 
odpadami, a plan ten stanowi częśd odpowiedniego programu ochrony środowiska. Miasto Katowice 
posiada Plan Gospodarki Odpadami na lata 2005-2012, w którym zapisane są szczegółowe informacje na 
temat powstających w obrębie miasta odpadach oraz sposobie ich zagospodarowania. Zgodnie z ustawą 
o odpadach Plan Gospodarki Odpadami powinien byd aktualizowany co cztery lata. 
Strumienie odpadów 
Odpady z miasta Katowice zostały scharakteryzowane w obrębie trzech głównych strumieni: 
Strumieo odpadów komunalnych 
Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice za lata 2007-2008 
na terenie miasta odebrano w 2008 roku 132 100,9 Mg odpadów komunalnych. Największą grupę 
odpadów stanowią odpady komunalne nie segregowane - około 80,5%. Stosunkowo duży udział w składzie 
odebranych odpadów komunalnych zajmują odpady wielkogabarytowe (ok. 5,5%) oraz odpady z 
czyszczenia ulic i placów (ok. 4,6%). Natomiast najmniejszy udział odpadów stwierdzono dla zużytych 
urządzeo elektrycznych i elektronicznych, niespełna 730 kg. Na obszarze miasta Katowice odbiór odpadów 
komunalnych jest realizowany przez podmioty posiadające zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości. Zbieranie i odbiór odpadów niesegregowanych prowadziło 18 firm 
(podmiotów gospodarczych), w tym jedno przedsiębiorstwo komunalne. Selektywną zbiórką objęty jest 
cały obszar Katowic, a wykorzystywany system to zestawy pojemników (szkło, makulatura, mix-
plastik/metale) oraz system workowy. 
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest ich składowanie na składowiskach 
poza terenem Katowic. Na terenie Katowic składowane są wyłącznie odpady positowe  
z kompostowni. Całkowita ilośd odpadów komunalnych, zdeponowanych na składowiskach odpadów, 
wyniosła w 2008 roku 59115 Mg. Odzyskowi, głównie w kompostowni MUT-DANO na terenie Katowic, 
poddano 72728 Mg. Instalacja ta utylizuje niesegregowane odpady komunalne uzyskując od 19 do 24% 
kompostu z masy odpadów w zależności od jakości wsadu. 
Strumieo odpadów przemysłowych 
Odpady przemysłowe, powstające w sektorze gospodarczym, stanowią dominujący strumieo odpadów 
wytwarzanych w województwie śląskim, co wynika z wysokiego stopnia uprzemysłowienia tego regionu. 
Zgodnie z danymi Wojewódzkiego Systemu Odpadowego na terenie miasta wytworzono 2 753 626,17 Mg 
odpadów z sektora gospodarczego. Odpady te wytwarzane są w skali masowej w dużych zakładach 
(kopalnie, huty, elektrownie, koksownie, zakłady branży metalowej), lecz znacząca w ogólnym bilansie ilośd 
odpadów przemysłowych powstaje również w sektorze średnich i małych przedsiębiorstw, których ilośd 
stale rośnie w związku z powstawaniem nowych inwestycji oraz wdrażaniem nowych technologii.   
Strumieo odpadów niebezpiecznych 
Zgodnie z zapisami Ustawy o odpadach odpowiedzialnośd za gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi, 
zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych, odpowiadają firmy odbierające odpady  
z terenu miasta. Natomiast za odpady, wytworzone w wyniku działalności gospodarczej, odpowiedzialnośd 
ponoszą wytwórcy. Sposób postępowania z tego rodzaju odpadami zdefiniowany jest w zezwoleniach 
uregulowanych ustawą o odpadach. Ilośd wytwarzanych odpadów niebezpiecznych została określona na 
podstawie danych WSO i w 2008 roku wyniosła: 


  Odpady zawierające PCB – 1,1 Mg 


  Oleje odpadowe – 1014,6 Mg 


  Zużyte baterie i akumulatory – 141,8 Mg 


  Odpady zawierające azbest – 137,9 Mg 


 Pojazdy wycofane z eksploatacji – 142,3 Mg 


  Odpady medyczne i weterynaryjne – 452,5 Mg 
 
Problemy i zagrożenia 
Na terenie Katowic głównym problemem w gospodarce odpadami jest ograniczona kontrola (ze strony 
miasta) na przepływu strumienia odpadów komunalnych.  Rozdrobienie na kilkanaście podmiotów 
sprawia, że system transportu nie spełnia zasady minimalizacji ujemnego wpływu na środowisko (głównie 
ujemnego oddziaływania transportu na środowisko), ogranicza możliwośd w uzyskiwaniu określonych 
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poziomów odzysku i recyklingu odpadów, jak również uniemożliwia kształtowanie odpowiedniej polityki 
inwestowania w rozwój pełnego systemu gospodarki odpadami. Ponadto miasto Katowice posiada 
instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych, aczkolwiek zalecana byłaby jej 
rozbudowa lub budowa nowej, szczególnie w kontekście unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Głównym celem do osiągnięcia dla miasta Katowice będzie centralizacja systemu gospodarki odpadami 
poprzez rozbudowę istniejących instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz budowę zakładów 
zagospodarowania odpadów, w tym również rozbudowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania 
odpadów medycznych. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów u źródła. 
2. Wprowadzenie nowoczesnego systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadów poprzez budowę 


zakładów zagospodarowania odpadów w mieście Katowice. 
3. Stworzenie zcentralizowanego sytemu gospodarki odpadami. 
4. Osiągnięcie w kolejnych latach ustawowych poziomów odzysku odpadów biodegradowalnych. 
5. Zebrania w 2012 r. 25% zużytych baterii i akumulatorów. 
 
3.2.4 Oddziaływanie hałasu (H) 
 
Stan wyjściowy 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak 
najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 


 utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, 


 zmniejszanie poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. 
Według załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki i szpitali  
w miastach, hałas wywoływany przez użytkowników dróg lub linie kolejowe nie może przekraczad w dzieo 
55 dB (równoważny poziom dźwięku A), a w nocy - 50 dB. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, terenów zabudowy zagrodowej, terenów rekreacyjno – 
wypoczynkowego oraz terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej, poziom ten wynosi 60 dB w dzieo 
oraz 50 w nocy. Natomiast dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkaoców 
(teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych  
i usługowych wartości te wynoszą 65 dB w dzieo oraz 55 dB w nocy. 
W listopadzie 2007 r. została sporządzona „Mapa akustyczna Katowic” obejmująca teren całego miasta. 
Mapa składa się z części opisowej i graficznej, podzielonej na mapy hałasu drogowego, szynowego tj. 
kolejowego i tramwajowego oraz przemysłowego. Poniżej przedstawione zostały wnioski wynikające z 
wspomnianej mapy. 
Hałas drogowy 
Najbardziej uciążliwy w skali całego miasta jest hałas drogowy. Obejmuje on swoim zasięgiem znaczną 
częśd miasta i powoduje największe przekroczenia poziomów dopuszczalnych, powyżej 10 dB na fasadach 
budynków przy głównych trasach komunikacyjnych. Przekroczenia poziomów dopuszczalnych w porze dnia 
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mogą sięgad nawet 1 km od autostrady A4 i 700 m od głównych dróg ruchu przyspieszonego. Poza  
terenami położnymi wzdłuż autostrady najbardziej zagrożone są tereny wzdłuż następujących do arterii: 
DK nr 79 (ul. Chorzowska, Bagienna), DK nr 86 (ul. Bielska, Pszczyoska, al. Roździeoskiego) oraz DK nr 81 
(ul. Mikołowska, Bracka, Kościuszki). 
Istotnym problemem w Katowicach jest brak czytelnego układu na osi północ-południe. Istniejące 
połączenia przebiegają przez tereny gęsto zamieszkałe i nie posiadają alternatywy powodując uciążliwośd 
przede wszystkim dla mieszkaoców dzielnic południowych. 
Hałas szynowy 
W  skali całego miasta, hałas szynowy (tramwajowy i kolejowy) jest mniej uciążliwy niż drogowy. Zasięg 
oddziaływania to przede wszystkim budynki znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie szlaków 
komunikacyjnych. 
Głównym czynnikiem wpływającym na emisję ponadnormatywnego hałasu, pochodzącego od linii 
tramwajowych oraz kolejowych są: 


 przestarzały tabor linii tramwajowych i kolejowych (szczególnie towarowych), 


 zły stan torowisk (kolejowych i tramwajowych), 


 kolejowy ruch towarowy. 
Najbardziej zagrożone hałasem są tereny położone wzdłuż linii kolejowych relacji: Wrocław- Katowice-
Kraków oraz Bielsko – Biała – Katowice - Warszawa. 
Liczba osób zamieszkująca obszary miasta, gdzie oddziaływanie akustyczne ciągów komunikacyjnych jest 
znaczne (powyżej 55 dB dla LDWN i 50 dB dla LN) i w określonych przypadkach może przekraczad wartości 
dopuszczalne stanowi ponad połowę mieszkaoców miasta (57%) 
Spośród terenów najbardziej wrażliwych (zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 
dzieci i młodzieży, domów opieki i szpitali), w strefie przekroczeo wartości dopuszczalnych znajdują się:  
22 przedszkola, 30 szkół, 1 szpital oraz 3 placówki opieki społecznej. 
Hałas przemysłowy 
Hałas powodowany pracą zakładów przemysłowych, urządzeo, zakładów handlowych oraz parkingów ma 
zasięg najbardziej lokalny ze wszystkich omówionych do tej pory hałasów i często w bardzo ograniczonym 
stopniu kształtuje klimat akustyczny środowiska. Pomimo lokalizacji dużych zakładów przemysłowych 
(głównie pochodzących z przemysłu wydobywczego i przetwórstwa węgla) jego udział jest nieznaczny. 
Emisja hałasu przemysłowego na terenie Katowic występuje: 


 na terenie dużych zakładów przemysłowych, 


 na obszarach przemysłowych od pojedynczych mniejszych warsztatów rzemieślniczych, 


 na terenach sąsiadujących z parkingami obiektów wielko powierzchniowych. 
Przekroczenia wartości dopuszczalnych hałasu przemysłowego występują głównie w sąsiedztwie obiektów 
infrastruktury zakładów górniczych oraz w rejonie huty Baildron. 
Liczba ludności narażona na poszczególne poziomy hałasu dla wszystkich źródeł przedstawiona została na 
poniższym rysunku. Wynika z niego, iż najwięcej osób narażonych jest na najniższe wartości przekroczenia 
poziomów dopuszczalnych hałasu za równo dla pory nocy jak również dla pory dnia. Jednakże ponad 20 
tys. osób zamieszkuje tereny narażone w ciągu dnia na hałas rzędu 70 i 75 dB. 
Obecnie na podstawie mapy akustycznej Katowic opracowano Program ochrony środowiska przed hałasem 
dla miasta Katowice, dalej POŚPH, w którym szczegółowo opisano zagadnienie hałasu  
w mieście.  W POŚPH przedstawiono działania, których realizacja jest konieczna aby zmniejszad, lub co 
najmniej utrzymywad na dotychczasowym poziomie, wielkośd emisji hałasu do środowiska. Działania 
wskazane w wymienionym dokumencie (za wyjątkiem działao wspomagających dla obiektów czasowego 
przebywania dzieci i młodzieży) muszą byd wykonywane przez jednostki do tego wskazane przez cały okres 
trwania programu tj. zarówno w perspektywie krótko- (do 2013 r.) i długoterminowej, chyba że jest to 
działanie jednorazowe lub harmonogram stanowi inaczej. Zaproponowano następujące doraźne środki 
redukcji hałasu na lata 2011-2013: 
 budowa ekranów akustycznych w wybranych lokalizacjach, 


 zmiany organizacji ruchu (ograniczenie ruchu ciężkiego). 
Jako działania wspomagające: 


 wymiana stolarki okiennej w obiektach czasowego przebywania dzieci i młodzieży, 


 remonty oraz modernizacja (konserwacja) nawierzchni drogowych na proponowanych ulicach, 
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 kontrola prędkości ruchu  (fotoradary), 


 działania planistyczne z zakresu organizacji ruchu drogowego , 


 remonty torowisk tramwajowych, 


 eliminacja nierówności oraz połączeo łubkowych szyn tramwajowych i kolejowych, 


 uwzględnienia w miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego różnych funkcji zagospodarowania 
terenu, a więc również dopuszczalnych norm natężenia hałasu. 


W mieście podejmowane są od kilku lat działania mające na celu zmniejszenie narażenia ludności na 
niekorzystny klimat akustyczny. Do tej pory stosowano różne rozwiązania techniczne i organizacyjne jak 
ekrany akustyczne czy zachęcanie ludności do korzystania z transportu publicznego.  W latach 2000-2007 
według raportu WIOIŚ w Katowicach wybudowano ok. 5120 mb ekranów akustycznych, zmodernizowano 
drogi i ulice, dokonano remontów dróg. Działania te były jednak niewystarczające dlatego proponuje się 
kontynuację celu zawartego w poprzednim Programie Ochrony Środowiska. 
 
Problemy i zagrożenia 
Największym problem w mieście Katowice jest niekorzystny klimat akustyczny spowodowany hałasem 
emitowanym przez ruch drogowy, szynowy i w małym stopniu przez działalnośd przemysłową. 
Na podstawie informacji zawartych w POŚPH przyjęto, że uciążliwości hałasowe powodowane są przez 
źródła będące w zarządzie różnych podmiotów, w związku z tym za realizację poszczególnych działao 
zapisanych w POŚPH odpowiadają: Prezydent Miasta Katowice, Tramwaje Śląskie, Miejski Zarząd Ulic  
i Mostów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkaoców i środowiska, poprzez obniżenie jego natężenia do 
wartości poziomów dopuszczalnych. 
 
Propozycje kierunków działao 
Szczegółowy opis zadao i ich realizacji będzie zawarty w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla 
miasta Katowice. Poniższe propozycje są spójne i wynikają bezpośrednio z ww. programu. 
1. Wdrażanie rozwiązao inwestycyjnych - ekrany akustyczne na rzecz ograniczania hałasu 


komunikacyjnego oraz zmiana organizacji ruchu (ograniczenie ruchu ciężkiego). 
W ramach wdrażania rozwiązao inwestycyjnych, związanych z budową ekranów akustycznych, należy wziąd 
pod uwagę podstawowe parametry takie jak lokalizacja, długośd i wysokośd ekranu. Ponadto 
projektowanie techniczne ekranów powinno byd poprzedzone projektem akustycznym. 
Zadania z dziedziny organizacji ruchu mają na celu wyeliminowanie źródła uciążliwości (w tym przypadku 
części ruchu ciężkiego). 
2. Działania wspomagające program ochrony środowiska przed hałasem, do których należy zaliczyd: 


 wymianę stolarki okiennej w obiektach czasowego przebywania dzieci i młodzieży (są to działania 
wykraczające poza regulacje dyrektywy 2002/49/UE oraz Prawa Ochrony Środowiska, które odnoszą 
się jedynie do hałasu w środowisku, a nie do klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeo; nie są 
obligatoryjne z punktu widzenia programów ochrony środowiska przed hałasem); 


 remonty oraz modernizacja (konserwacja) nawierzchni drogowych (działania te mogą znacznie 
przyczynid się do obniżenia poziomu hałasu poprzez eliminację kolein, ubytków, źle osadzonych 
studzienek oraz generalne remonty nawierzchni drogowych); 


 kontrola prędkości ruchu (proponuje się uzupełnienie sieci fotoradarów na wymienionych  
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w POŚPH odcinkach dróg); 


 działania planistyczne z zakresu organizacji ruchu drogowego (oznaczają koniecznośd opracowania 
Studium wyprowadzenia ruchu ciężkiego zarówno z centrum Katowic jak  
i pozostałych obszarów gęsto zamieszkałych); 


 remonty torowisk tramwajowych (jako zadania wspomagające w dziedzinie torowisk, w POŚPH 
zaproponowano następujące działania: remont torowisk wbudowanych w jezdnię oraz remont 
torowisk wydzielonych; efektem tych działao ma byd stłumienie drgao); 


 eliminacja nierówności oraz połączeo łubkowych szyn tramwajowych i kolejowych; 


 działania z zakresu planowania przestrzennego (w ustaleniach miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego oraz indywidualnych decyzjach w sprawie zabudowy  
i zagospodarowania terenu należy przeciwdziaład powstawaniu konfliktów przestrzennych, 
wynikających z narażenia na oddziaływanie hałasu terenów, które zalicza się do chronionych przed 
hałasem w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska, poprzez nie dopuszczanie do 
zagospodarowania takich terenów w obszarach o niekorzystnym klimacie akustycznym). 


 
3.2.5 Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PR) 
 
Stan wyjściowy 
Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo ochrony środowiska, przez pola elektromagnetyczne rozumie 
się pole elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów określa 
m. in. dopuszczalne poziomy tych pól dla terenów przeznaczanych pod zabudowę mieszkaniową i dla 
miejsc dostępnych dla ludności. 
W mieście Katowice nie prowadzono badao dotyczących oddziaływania pól elektromagnetycznych. 
Potencjalnymi źródłami, wytwarzającymi sztuczne pola elektromagnetyczne na terenie Katowic, mogą byd: 


 obiekty elektroenergetyczne takie, jak: stacje i linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, Główne 
Punkty Zasilania (GPZ), 


 obiekty radiokomunikacyjne, czyli stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii 
komórkowej, 


 obiekty radiolokacyjne (wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji i radiolokacji). 
Największe oddziaływanie na człowieka występuje w paśmie 50 Hz, co wynika z faktu, że większośd 
urządzeo jest zasilana z sieci energetycznej. Z kolei największe oddziaływanie, mogące powodowad 
przekroczenia poziomów dopuszczalnych, występuje od napowietrznych linii elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia powyżej 110 kV. 
 
Problemy i zagrożenia 
Brak badao pomiarowych pól elektromagnetycznych na terenie miasta Katowice. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Kontrola i ograniczenie emisji promieniowania niejonizującego do środowiska. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Przeprowadzenie badao kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych, 
2. Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących pól 


elektromagnetycznych z uwzględnieniem stref ograniczonego użytkowania m.in. wokół urządzeo 
elektroenergetycznych, radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane przekroczenie 
dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego. 
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3.2.6 Poważne awarie (AWP) 


 


Stan wyjściowy 
Podstawowym aktem prawnym w zakresie poważnych awarii jest ustawa Prawo ochrony środowiska, 
w której w Tytule IV zawarte są: przepisy ogólne, instrumenty prawne służące przeciwdziałaniu poważnej 
awarii przemysłowej, obowiązki prowadzącego zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, obowiązki organów administracji związane z awarią przemysłową oraz zagadnienie 
współpracy międzynarodowej w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej o zasięgu transgranicznym. 
Zgodnie z ww. ustawą, poważna awaria to zdarzenie, w szczególności emisja, pożar lub eksplozja, powstałe 
podczas procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występują jedna lub więcej 
niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia 
ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. Również z zgodnie  
z powołanym powyżej aktem prawnym przez poważną awarię przemysłową rozumie się poważną awarię w 
zakładzie. 
Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej związane jest z bezpośrednim zagrożeniem środowiska 
naturalnego. Ochrona środowiska przed poważną awarią oznacza zapobieganie zdarzeniom mogącym 
powodowad awarię oraz ograniczenie jej skutków dla ludzi i środowiska. Prowadzący zakład stwarzający 
zagrożenie wystąpienia awarii, dokonujący przewozu substancji niebezpiecznych oraz organy administracji 
są obowiązani do ochrony środowiska przed awariami. 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska, w razie wystąpienia takiej awarii, Wojewoda poprzez 
Komendanta Wojewódzkiego Paostwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 
Środowiska, podejmuje działania niezbędne do usunięcia awarii i jej skutków. O podjętych działaniach 
informuje Marszałka Województwa. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska realizuje zadania  
z zakresu zapobiegania występowania awarii przemysłowych poprzez: 


 kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, 


 badanie przyczyn wystąpienia awarii oraz sposobów likwidacji skutków awarii, 


 prowadzenie szkoleo i instruktażu. 
Zgodnie z rejestrem Komendy Wojewódzkiej Paostwowej Straży Pożarnej w Katowicach na dzieo 
31.03.2008 r. na terenie miasta Katowice nie ma zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku awarii. Na 
terenie miasta znajdują się jednak zakłady, które zakwalifikowane są do grupy zakładów mogących 
spowodowad poważne awarie. Należą do nich między innymi: 


 Huta "Baildon" w upadłości, 


 Huta Metali Nieżelaznych "Szopienice" w Katowicach (w likwidacji), 


 Zakłady Metalurgiczne "Silesia" S.A. Grupa Impexmetal w Katowicach, 


 MPGK Sp. z o.o. w Katowicach - Kompostownia Odpadów Komunalnych, 


 Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Śląsk" w Rudzie Śl., 


 Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK "Mysłowice-Wesoła" w Mysłowicach. 
W ramach prowadzonych kontroli realizowanych przez inspektorów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Katowicach w 2007 roku zidentyfikowano najpoważniejsze problemy dotyczące 
zapobiegania występowania awarii przemysłowych na terenie miasta Katowice. Stwierdzono następujące 
naruszenia prawa: 


 brak zabezpieczeo stanowisk przeładunku substancji niebezpiecznych przed niekontrolowanym ich 
uwolnieniem do środowiska, 
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 brak zabezpieczeo środowiska gruntowego na stanowiskach wlewu produktów naftowych, 


 brak zasuw zabezpieczających na kanalizacjach zakładowych celem ochrony odbiorników przed 
awaryjnym zrzutem substancji niebezpiecznych, 


 niedokonana inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej, 


 brak rozpoznania odbiornika wód pogaśniczych w przypadku wystąpienia pożaru, 


 brak oceny stanu technicznego obiektów budowlanych z instalacjami, 


 nieprzekazywanie sprawozdao z wykonanych pomiarów prowadzonych w ramach zakładowego 
monitoringu środowiska, 


 niedokonana właściwie aktualizacja raportów o bezpieczeostwie, 


 brak ustalonych sposobów postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeo, 


 niedokonana identyfikacja instalacji i urządzeo w zakresie występowania PCB, 


 brak aktualnych kart charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych, 


 brak zapoznania pracowników z kartami charakterystyki substancji i preparatów niebezpiecznych 
znajdujących się na terenie zakładów. 


Oprócz zakładów poważne awarie mogą występowad również przy transporcie substancji niebezpiecznych. 
Przez Katowice przebiegają główne arterie drogowe i kolejowe, łączące Polskę z Europą we wszystkich 
kierunkach. Na terenie miasta przecinają się dwa, przebiegające przez województwo śląskie korytarze 
transeuropejskiej sieci transportowej: 


 korytarz III – Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków – Lwów, w ramach którego usytuowana jest 
przebiegająca przez Katowice autostrada A-4, 


 korytarz IV – Gdaosk – Katowice – Żylina, w którego śladzie przebiega autostrada A-1, znajdująca się w 
bezpośrednim sąsiedztwie miasta, 


oraz dwie linie szybkiej kolei transeuropejskiej: 


 E-30 – Zgorzelec – Wrocław – Katowice – Kraków – Medyka, 


 E-65 – Gdaosk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice. 
W Pyrzowicach oddalonych od Katowic ok. 30 km funkcjonuje nowoczesny Międzynarodowy Port Lotniczy 
„Katowice”, który utrzymuje regularne, bezpośrednie połączenia pasażerskie oraz cargo. Po zrealizowaniu 
zachodniego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej, który będzie łączył Gliwice z Katowicami oraz przez 
istniejący Kanał Gliwicki (wraz z portem w Gliwicach) Katowice uzyskają bezpośrednie połączenie (poprzez 
Odrzaoską Drogę Wodną) z europejską siecią żeglugi śródlądowej. Katowice mają również dostęp do stacji 
szerokotorowej Linii Hutniczo – Siarkowej, która wraz z kompleksem 4 terminali przeładunkowych, 
umożliwia bezpośredni transport kolejowy z Azji do Europy, a w przyszłości stanie się centrum 
logistycznym o zasięgu europejskim. Bez wątpienia miasto Katowice jest jednym z głównych węzłów 
tranzytowych na mapie Polski. Specyfika takiego położenia i związane z nim zagrożenia zwiększają 
możliwośd zaistnienia poważnej awarii związanej z transportem substancji niebezpiecznych, a co za tym 
idzie zagrożenie zdrowia i życia ludzi. W ramach prac nad rozwojem i poprawą systemu transportowego 
Katowic Urząd Miasta w latach 2006-2007 wykonał analizę pt.: „Analiza funkcjonalno – przestrzenna  
z rozwiązaniami wariantowymi dla poprowadzenia północnej obwodnicy Śródmieścia Katowic  
i ograniczenia funkcji ciągu ulic Misjonarzy Oblatów – Katowicka – Leopolda, poprzez przedłużenie ulicy 
Stęślickiego do Al. Korfantego i dalej w kierunku ulicy Le Ronda, z uwzględnieniem planowanej obwodnicy 
Czeladzi i Siemianowic Śląskich”. Ponadto zapisano w dokumentach strategicznych miasta m.in.  
w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Katowice na lata 2007-2013 oraz Strategii Rozwoju Miasta 
„Katowice 2020”, cele dzięki którym możliwe będzie skuteczne przeciwdziałanie poważnym awariom, 
również tym wynikającym z transportu substancji niebezpiecznych. Zgodnie ze Strategią Rozwoju Miasta 
„Katowice 2020”, Katowice mają byd miastem wysokich standardów jakości życia, w którym w wysokim 
stopniu zaspokojone będę potrzeby mieszkaoców związane z ekologicznym środowiskiem zamieszkania 
oraz miastem o wysokiej pozycji w zakresie technologii użytkowanych w ochronie środowiska i wzorcowej 
rewitalizacji terenów i obiektów poprzemysłowych. Pod kątem ochrony środowiska w Strategii Rozwoju 
Miasta „Katowice 2020” zapisano cele strategiczne, a w wśród nich: Katowice miastem zapewniającym 
swoim mieszkaocom bezpieczeostwo publiczne i ekologiczne we wszystkich dzielnicach miasta. 
 
Problemy i zagrożenia 
Wystąpienie poważnej awarii przemysłowej lub związanej z transportem substancji niebezpiecznych. 







 


Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013 
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Cel długoterminowy do 2017 roku 
Minimalizacja zagrożeo zdrowia i życia mieszkaoców miasta Katowice wywołanych awariami 
przemysłowymi i transportem materiałów niebezpiecznych. 
Cel jest kontynuacją działao z Programu Ochrony Środowiska dla miasta Katowice 2004-2007. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Wykreowanie właściwych zachowao społeczeostwa w sytuacji wystąpienia zagrożeo środowiska 


z tytułu poważnych awarii (w tym transportu substancji niebezpiecznych). 
2. Wyznaczenie miejsc bezpiecznego parkowania samochodów przewożących materiały niebezpieczne. 
3. Poprawa nadzoru nad logistyką transportową, w tym minimalizacja transportu substancji 


niebezpiecznych przez obszary zamieszkałe. 
4. Usuwanie skutków zagrożeo środowiska poprzez bezpieczne, tymczasowe magazynowanie odpadów 


powstałych w czasie usuwania skutków poważnej awarii. 
5. Wsparcie jednostek straży pożarnej do prowadzenia działao ratowniczych, zapobiegania 


i przeciwdziałania poważnym awariom. 
 


3.2.7 Zagrożenia naturalne (ZN) 


 


Stan wyjściowy 
Zgodnie z danymi zawartymi w projekcie Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice – II edycja głównym zagrożeniem naturalnym występującym na terenie 
miasta Katowice jest zagrożenie powodzią i podtopieniami, w szczególności zagrożenie powodziowe 
pochodzące z rzeki Kłonica, rzeki Mleczna (dopływ Gostyni) oraz rzeki Rawa. Niewielkie zagrożenie stanowi 
także rzeka Brynica. 
Jak wynika z danych zawartych w przywołanym opracowaniu zagrożenie powodziowe na terenie miasta 
jest umiarkowane. W przeszłości zjawiska powodziowe odnotowano wzdłuż rzek Rawy oraz Mlecznej, 
jednak charakter wezbrao na wspomnianych rzekach oraz występujących podtopieo terenów świadczy  
o tym, że głównym ich źródłem są przechodzące przez rejon Katowic deszcze nawalne o dużym natężeniu 
opadów. 
Jak zapisano w projekcie Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice - II edycja planowane jest podjęcie działao technicznych wpływających na wzrost bezpieczeostwa 
powodziowego w dolinie Rawy takie, jak doprowadzenie do odpowiedniej przepustowości koryta rzeki na 
całej jej długości oraz dokooczenie przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego. W przypadku rzeki 
Kłonicy, Ślepiotki zagrożenie powodziowe dotyczy terenów niezabudowanych, stąd konieczne jest podjęcie 
działao planistycznych chroniących wyznaczone obszary zagrożenia powodziowego przed zabudową. W 
przypadku rzeki Mlecznej zagrożenie powodziowe dotyczy również terenów zabudowanych (na Zarzeczu, 
zwłaszcza w rejonie ulicy Grota Roweckiego), gdzie konieczne są działania mające na celu wzrost 
bezpieczeostwa powodziowego.  
Na terenie miasta Katowic nie zidentyfikowano zagrożeo naturalnych: suszy oraz zagrożeo osuwaniem mas 
ziemnych. 
 
Problemy i zagrożenia 
Zagrożenie powodziowe w dolinie Rawy, Klodnicy oraz Mlecznej. 
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Cel długoterminowy do 2017 roku 
Przeciwdziałanie występowaniu zagrożeo powodziowych na terenie miasta Katowice. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Realizacja działao technicznych wpływających na wzrost bezpieczeostwa powodziowego w dolinie 


Rawy. 
2. Ochrona terenów zalewowych znajdujących się w pobliżu rzeki Mlecznej oraz Kłodnicy. 


 


3.3 ZAGADNIENIA SYSTEMOWE 
 


3.3.1 Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 
 
Stan wyjściowy 
Zgodnie z Polityką ekologiczną paostwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 Polska powinna 
prowadzid zadania na rzecz ochrony środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Zasada 
zrównoważonego rozwoju stanowi podstawę rozwoju gospodarczego i społecznego każdej jednostki 
samorządu terytorialnego. Dlatego niezwykle istotne jest uwzględnianie celów ochrony środowiska 
w sektorowych politykach/strategiach/planach/programach. Realna kontrola realizacji wspomnianych 
celów, a zatem i realizacji zrównoważonego rozwoju miasta, jest możliwa, gdy dokumenty sektorowe, 
wymienione w art. 46 i art. 47 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podlegają tzw. 
strategicznym ocenom oddziaływania na środowisko. 
Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku 
projektów dokumentów, które wyznaczają ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięd mogących 
znacząco oddziaływad na środowisko. 
Przeprowadzanie strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dokumentów sektorowych pozwoli na 
realizację zapisanych celi z zakresu ochrony środowiska miasta Katowice. Obecnie Urząd Miasta Katowice 
przeprowadza dla większości  dokumentów strategiczne oceny oddziaływania na środowisko. Dokumenty 
będące obecnie w opracowaniu będą poddawane strategicznym ocenom w zakresie zgodnym z ustawą  
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Zapewnienie włączenia celów ochrony środowiska do wszystkich sektorowych dokumentów strategicznych 
i przeprowadzenia oceny oddziaływania ich realizacji na środowisko przed ich zatwierdzeniem. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Objęcie dokumentów polityk/strategii/programów/planów sektorowych, strategicznymi ocenami 


oddziaływania na środowisko. 
 


3.3.2 Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 


 


Stan wyjściowy 
Polityka ekologiczna paostwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 zakłada, iż należy stworzyd 
mechanizmy rynkowe do wspierania działao w zakresie ochrony środowiska. Miało to doprowadzid do 
rozwoju produkcji urządzeo służących ochronie środowiska, produkcji towarów przyjaznych środowisku 
oraz tworzenia nowych miejsc pracy, zwłaszcza w turystyce, leśnictwie, ochronie przyrody, odnawialnych 
źródłach energii i wykorzystania odpadów. Zielone miejsca pracy, o których wspominano powyżej, to 
miejsca pracy powstałe w wyniku włączenia w procesy modernizacyjne zasady zrównoważonego rozwoju. 
Są to przede wszystkim prace związane z sektorem transportu zbiorowego, odnawialnych źródeł energii  
i gospodarki odpadami. Polskie prawodawstwo nie obliguje wprost do tworzenia zielonych miejsc pracy, 
ale ich funkcjonowanie jest konieczne, żeby wypełniad wszystkie przepisy o charakterze proekologicznym. 
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Ze strony Urzędu Miasta Katowice działaniem aktywizującym rynek do działao na rzecz ochrony 
środowiska jest czynne wsparcie instytucji i firm działających w zakresie ochrony środowiska  
w Katowicach. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Wdrożenie mechanizmów umożliwiających tworzenie zielonych miejsc pracy. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Wspieranie i promocja firm działających zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 
2. Uruchomienie programu „zielonych miejsc pracy” na poziomie miasta, z wykorzystaniem środków 


pomocowych UE. 
3. Koordynacja podejmowanych działao w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta Katowice. 


 
3.3.3 Rozwój badao i postęp techniczny 


 
Stan wyjściowy 
Wieloletnie niedoinwestowanie placówek badawczych spowodowało, iż myśl technologiczna stosowana  
w przemyśle czerpana jest z zagranicy. W Polityce ekologicznej paostwa w latach 2009-2012  
z perspektywą do roku 2016 można znaleźd zapis, iż należy promowad i wspierad polskie placówki 
badawcze zajmujące się ekoinnowacjami. Na terenie miasta Katowice znajdują się następujące ośrodki 
naukowo-badawcze, których działania mogą realizowad założenia polityki ekologicznej paostwa: 


 Uniwersytet Śląski w Katowicach   


 Politechnika Śląska 


 Wyższa Szkoła Mechatroniki   


 Wyższa Szkoła Techniczna   


 Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych 


 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 


 Instytut Techniki Budowlanej 


 Główny Instytut Górnictwa 


 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 


 Śląska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeo Naukowo Technicznych  
w Katowicach 


 Polska Akademia Nauk – Oddział 


 Emag Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa 


 Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Gospodarki Leśnej Rejonu Przemysłowego 


 Akademicki Instytut Naukowy 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Promocja placówek naukowo-badawczych realizujących innowacyjne projekty z zakresu ochrony 
środowiska. 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Realizacja programów na rzecz promocji innowacyjnych technologii dla przemysłu wspólnie  


z placówkami badawczymi. 
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2. Wspieranie realizacji szkoleo, konferencji i konkursów promujących innowacyjne technologie. 
 


3.3.4 Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 
Stan wyjściowy 
Zgodnie z Polityką ekologiczną paostwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 istotą 
zrównoważonego rozwoju jest dążenie do równowagi i równorzędnego traktowania racji społecznych, 
ekonomicznych i ekologicznych, a także ładu przestrzennego. W praktyce oznacza to przede wszystkim 
spójnośd przepisów prawnych dotyczących zagadnieo szeroko pojętej ochrony środowiska i zasobów 
naturalnych oraz przepisów dotyczących systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego. 
Zajmowanie przez miasto nowych, peryferyjnych terenów przyczynia się do problemów transportowych 
(większe natężenie transportu samochodowego indywidualnego), co ma wpływ na pogarszanie jakości 
powietrza, tła akustycznego oraz komfortu życia mieszkaoców w rejonach intensywnego ruchu 
samochodowego. Zasiedlanie nowych obszarów prowadzid może do dalszej marginalizacji obszarów 
problemowych. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Zabezpieczenie i ochrona obszarów przyrodniczo cennych w prowadzonych procesach inwestycyjnych 
poprzez uwzględnianie uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
 
Propozycje kierunków działao 
1. Uwzględnianie w Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w 


miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymagao przepisów ochrony środowiska, 
identyfikacja konfliktów środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania nimi. 


2. Opracowanie wytycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego chroniących 
tereny naturalne oraz tereny o wysokiej wartości przyrodniczej przed urbanizacją. 


 
3.3.5 Edukacja ekologiczna 
 
Stan wyjściowy 
Prowadzenie edukacji ekologicznej wynika z przyjętej w 1997 r. Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej 
„Przez edukację do zrównoważonego rozwoju”. Podstawowymi celami Narodowej Strategii Edukacji 
Ekologicznej jest umożliwienie każdemu człowiekowi zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych dla 
poprawy stanu środowiska, a także tworzenie nowych wzorców zachowao, kształtowanie postaw, wartości 
i przekonao jednostek, grup i społeczeostw, uwzględniających troskę o jakośd środowiska. Samorządy 
terytorialne zobligowane są w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej do: 


 współdziałania, przy opracowywaniu i realizacji lokalnych programów edukacji ekologicznej, 


 utrzymywania współpracy ze szkołami, zapewniając im warunki do prowadzenia edukacji 
ekologicznej, 


 zapewnienia społeczeostwu dostępu do niezbędnych informacji przydatnych w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących zarządzania środowiskiem. 


Władze miasta Katowice podjęły realizację cykliczną celów edukacji ekologicznej, w szczególności  
w zakresie zagrożeo środowiskowych miasta, popularyzacji dziedzictwa przyrodniczego i problemów jego 
ochrony, a także publikowania przewodników po ścieżkach przyrodniczo-edukacyjnych. W latach 2006-
2007 zrealizowano poniżej wymienione działania w przedszkolach i szkołach na terenie miasta Katowice: 


 organizowanie konkursów o tematyce ekologicznej, 


 organizowanie wycieczek ekologicznych do Zakładu Przetwórstwa Makulatury, KWK” Mysłowice-
Wesoła”, Leśnej Sali Edukacyjnej itd. 


 prenumerowanie czasopism o tematyce ekologicznej, 


 organizowanie warsztatów metodycznych i zajęd pokazowych, 


 realizowanie akcji „Sprzątanie Świata”,  „Światowy Dzieo Wody”,  „Dzieo Ziemi”,  „Święto Drzewa”, 


 działania w zakresie monitoringu przyrody (obserwacje nad rzeką Rawą, monitoring populacji ptaków 
wodno-błotnych, badanie odczynu wody deszczowej), 
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 działania w zakresie czynnej ochrony gatunkowej zwierząt (czyszczenie siedlisk zagrożonych gatunków 
płazów i ptaków, grabienie i palenie liści kasztanowców zagrożonych szrotówkiem, przygotowanie 
karmników i budek lęgowych dla ptaków, dokarmianie ptaków i zwierząt leśnych  
w okresie zimowym), 


 ekologiczne programy autorskie realizowane w szkołach, 


 indywidualne formy ochrony przyrody (opieka nad terenami zielonymi wokół szkół i  placów, 
sprzątanie lasu, sadzenie drzew i krzewów), 


 zakup materiałów tematycznych z zakresu edukacji ekologicznej, 


 organizowanie warsztatów, seminariów i debat dla uczniów. 
Wśród podmiotów zewnętrznych mających znaczący dorobek w zakresie edukacji ekologicznej dla 
mieszkaoców Katowic są: Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej przy Pałacu Młodzieży, Centrum 
Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Fundacja Ekologiczna „Silesia”, Fundacja Zielonej Ligi, Polski Klub 
Ekologiczny, Śląskie Centrum Informacji Ekologicznej i inne. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Kształtowanie postaw ekologicznych mieszkaoców miasta Katowic. 
 
Kierunki działao 
1. Cykliczna realizacja programów edukacji ekologicznej dla przedszkoli i szkół na terenie miasta 


Katowice. 
2. Prowadzenie przez władze samorządowe działao (imprezy, akcje, konkursy) propagujących postawy 


proekologiczne mieszkaoców miasta Katowice. 
3. Popularyzacja walorów przyrodniczych miasta i problemów środowiskowych miasta Katowice. 


 
3.3.6 Dostęp do informacji o środowisku 


 


Stan wyjściowy 
Na podstawie Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnienie informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeostwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych, a organy 
administracji są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie 
znajdujących się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Udostępnieniu podlegają informacje 
dotyczące: 


 stanu elementów środowiska, takich jak: powietrze, woda, powierzchnia ziemi, kopaliny, klimat, 
krajobraz i obszary naturalne, a także rośliny, zwierzęta i grzyby oraz inne elementy różnorodności 
biologicznej, w tym organizmy genetycznie zmodyfikowane, oraz wzajemnych oddziaływao między 
tymi elementami, 


 emisji, w tym odpadów promieniotwórczych, a także zanieczyszczeo, które wpływają lub mogą 
wpłynąd na elementy środowiska, o których mowa powyżej, 


 środków, takich jak: środki administracyjne, polityki, przepisy prawne dotyczące środowiska  
i gospodarki wodnej, plany, programy oraz porozumienia w sprawie ochrony środowiska, a także 
działao wpływających lub mogących wpłynąd na elementy środowiska, o których mowa powyżej, 


 raportów na temat realizacji przepisów dotyczących ochrony środowiska, 
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 analiz kosztów i korzyści oraz innych analiz gospodarczych i założeo wykorzystanych w ramach 
środków i działao, 


 stanu zdrowia, bezpieczeostwa i warunków życia ludzi, oraz stanu obiektów kultury i obiektów 
budowlanych – w zakresie, w jakim oddziałują na nie lub mogą oddziaływad. 


W zapisach ustawy wskazane są wykazy danych jakie powinny byd publicznie dostępne oraz jakie 
dokumenty powinny podane byd do publicznej wiadomości. W Biuletynie Informacji Publicznej powinny 
byd również udostępniane: 
a) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska: 


 programy ochrony środowiska, 


 raporty z wykonania programu ochrony środowiska, 
b) z zakresu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: 


 Plany gospodarki odpadami, 


 Sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami. 
Obecnie Urząd Miasta zamieszcza wszystkie informacje na portalu miasta Katowice 
http://www.katowice.eu/index.php oraz stronach BIP http://bip.um.katowice.pl/, 
http://www.katowice.sios.pl/. 
 
Cel długoterminowy do 2017 roku 
Kontynuacja aktualizacji systemów informacji o środowisku i jego ochronie dla miasta Katowic 
 
Propozycje działao 


1. Kontynuacja i rozwój coraz atrakcyjniejszych form informowania mieszkaoców miasta o zasadach 
dostępu do informacji o środowisku i formach społecznego udziału w procesach decyzyjnych  
(w tym bieżąca aktualizacja uruchomionego portalu internetowego 


www.katowice.energiaisrodowisko.pl). 
2. Aktualizacja informacji o środowisku w publicznych wykazach danych. 
 


4 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2010-2013 
Przedsięwzięcia planowane na lata 2010-2013 oraz przedsięwzięcia w perspektywie do 2017 roku. 
 


4.1 WPROWADZENIE 
Bazą dla planu operacyjnego do 2017 roku są cele i kierunki działao przedstawione w rozdziale 
poprzednim. Zadania zawarte w planie operacyjnym na lata 2010-2013 zdefiniowane zostaną na 
podstawie ankietyzacji podmiotów, które zgłoszą przedsięwzięcia do realizacji w tym okresie. Poniższy plan 
operacyjny zostanie przedstawiony w podziale na dwa podokresy, tj.: 
Lata 2010-2013 - szczegółowe dane nt. przedsięwzięd wraz z kosztami ich realizacji (w ujęciu 
poszczególnych lat) i źródłami finansowania oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ich wykonanie. 
Lata 2014 - 2017, dla tego okresu przygotowano ogólną listę przedsięwzięd, z szacunkowymi kosztami  
i źródłami finansowania. 
 


4.2 PLAN OPERACYJNY NA LATA 2010-2013 
W formułowaniu listy przedsięwzięd przewidzianych do realizacji w latach 2010-2013, uwzględnione 
zostały m.in.: 


 przedsięwzięcia ujęte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Katowice na lata 2007 - 2011, 
dotyczące termomodernizacji budynków użyteczności publicznej oraz infrastruktury drogowej, 


 przedsięwzięcia ujęte w budżecie miasta na rok 2010. 


 przedsięwzięcia związane z wdrażaniem programu ochrony powietrza dla Aglomeracji Górnośląskiej.



http://www.katowice.eu/index.php

http://bip.um.katowice.pl/

http://www.katowice.sios.pl/

http://www.katowice.energiaisrodowisko.pl/
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4.3 HARMONOGRAM PROCESU WDRAŻANIA NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEDSIĘWZIĘD 
W harmonogramie realizacji Programu ochrony środowiska w poniższej tabeli zostały ujęte zadania, terminy ich realizacji, wielkośd nakładów i źródła 
finansowania oraz jednostki odpowiedzialne za ich wykonanie. 


Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (Och) 


Och. 1 
Tworzenie obszarów chronionego krajobrazu, użytków 
ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, 
stanowisk dokumentacyjnych i pomników przyrody 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


Och. 2 
Ochrona i rewitalizacja miejskich przestrzeni nadrzecznych 
(odtworzenie zasobów przyrodniczych i elementów 
dziedzictwa kulturowego) 


Urząd Miasta W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


Och. 3 Popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeostwie Urząd Miasta W Zadanie ciągłe 
Zależy od skali 


działao 
Budżet Miasta, 
WFOŚiGW 


Och. 4 
Prowadzenie rejestru pomników przyrody, stanowisk 
dokumentacyjnych, użytków ekologicznych oraz zespołów 
przyrodniczo-krajobrazowych 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki (EN) 


EN. 1  Modernizacja budynku przy ul. Młyoskiej 1 Urząd Miasta W 2010-2011 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 


Środki własne, 
WFOŚiGW w 
Katowicach, 


(koszt 
termomodernizacji 
obiektu ok. 5 mln) 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


EN. 2  Termomodernizacja segmentu "A" budynku biurowego 
zlokalizowanego przy ul. Francuskiej 70 


Urząd Miasta W 2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 


Środki własne, 
WFOŚiGW w 
Katowicach 


EN. 3  Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 7 w Katowicach ul. Witosa 23 


Urząd Miasta W 2010-2011 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne, 
WFOŚiGW w 
Katowicach 


EN. 4  Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 31 w 
Katowicach przy ul. Marcinkowskiego 17 


Urząd Miasta W 2009-2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 


Środki własne, 
WFOŚiGW w 
Katowicach 


EN. 5  Termomodernizacja budynków Zespołu Szkolno - 
Przedszkolnego nr 4 w Katowicach przy ul. Wróblewskiego 42 


Urząd Miasta W 2009-2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 


Środki własne, 
WFOŚiGW w 
Katowicach 


EN. 6  Termomodernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej filia nr 14 Urząd Miasta W 2010 Zgodnie  ze Środki własne, 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


przy ul. Piastów 20 sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 


WFOŚiGW w 
Katowicach, (koszt 
termomodernizacji 
obiektu ok. 0,5 mln) 


EN. 7  Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda 1 Urząd Miasta W 2010-2011 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne, kredyt 
EBI, (koszt 
termomodernizacji 
obiektu ok. 4 mln) 


EN. 8  Modernizacja obiektu „Spodek” w Katowicach 
Urząd Miasta, 


MOSiR 
W 2010-2013 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 


Środki własne, kredyt 
EBI 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


EN. 9  Opracowanie i wdrożenie trwałego systemu zarządzania 
energią i środowiskiem w mieście 


Przedsiębiorstwa 
energetyczne, 
Urząd Miasta 


W 2010 65 Środki własne 


EN. 10  
Stworzenie Platformy Koordynacyjnej przy Prezydencie Miasta 
na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej 
Miasta Katowice 


Urząd Miasta W 2010 
W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


EN. 11  
Aktualizacja „Założeo do Planu Zaopatrzenia w Energię 
Elektryczną, Ciepło i Gaz Ziemny dla Miasta Katowice” na 
zasadzie pełnego oprzyrządowania (środki, instrumenty) 


Urząd Miasta W 2011-2012 


Zgodnie  z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne 


EN. 12  


Opracowanie „Programu zwiększania efektywności 
energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
obiektach i budynkach komunalnych i użyteczności publicznej 
na terenie miasta Katowice” 


Urząd Miasta W 2011-2012 


Zgodnie  z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne, 
WFOŚiGW  
w Katowicach 


EN. 13  


Opracowanie „Analizy możliwości uzasadnionego technicznie i 
ekonomicznie wykorzystywania istniejących zasobów metanu 
na potrzeby produkcji energii cieplnej i elektrycznej na terenie 
miasta Katowice (we współpracy z Katowickim Holdingiem 
Węglowym S.A.) 


KHW, Urząd 
Miasta 


K 2011-2012 


Zgodnie  z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 


Środki własne, 
WFOŚiGW  
w Katowicach 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


EN. 14  


Opracowanie „Analizy możliwości uzasadnionego technicznie i 
ekonomicznie wykorzystywania gazu wysypiskowego na 
potrzeby produkcji energii cieplnej i elektrycznej na terenie 
miasta Katowice” (we współpracy z ZUOSiK w Katowicach) 
 
 
 
 
 


ZUOSiK, Urząd 
Miasta 


W 2011-2012 


Zgodnie z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne, 
WFOŚiGW  
w Katowicach 


Racjonalna gospodarka leśna (L) 


L. 1  


Wspieranie działalności nadleśnictw w wykonywaniu zabiegów 
zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących 
własności Skarbu Paostwa, gdy wystąpią w nich organizmy 
szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów 


Urząd Miasta 
Nadleśnictwa 


W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


L. 2  


Wydawanie decyzji w sprawie: 
- przyznania środków z budżetu paostwa na finansowanie 


kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów, 
-  zmiany lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie 


stanowiących własności Skarbu Paostwa, 
- pozyskiwania drewna niezgodnie z planem urządzania lasu, 


w przypadku losowym na wniosek właściciela lasu, 
- określania powierzchni gruntów rolnych do zalesiania  


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


i wydawanie decyzji o stwierdzeniu prowadzenia uprawy 
rolnej 


L. 3  


Wykonywanie zadao własnych jednostki samorządowej m.in. 
w zakresie: 
- przyznawania dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie 


kosztów zalesiania gruntów, 
- ustalania zadao gospodarczych dla właścicieli lasów nie 


posiadających planów urządzenia lasów, 
- kontrolowanie wykonywania zadao określonych  


w planach urządzania lasów, 
- prowadzenia postępowania w sprawie wyłączenia gruntów z 


produkcji rolniczej 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


L. 4  Działania na rzecz zwiększania różnorodności biologicznej 
lasów 


Nadleśnictwa K 2010-2013  
Budżet Miasta, 
FOŚiGW 


L. 5  Prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z zasadami 
proekologicznymi 


Nadleśnictwa K Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


L. 6  Zahamowanie urbanizacji terenów leśnych 
Urząd Miasta 
Nadleśnictwa 


K Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z) 


Z. 1  
Koordynowanie i nadzorowanie budowy i wykonywania 
zabiegów pielęgnacyjnych przez wszystkich administratorów 
terenów zielonych w mieście 


Urząd Miasta, 
administratorzy 


terenów zielonych 


K Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


Z. 2  Opiniowanie projektów planów finansowych i rzeczowych 
modernizacji, utrzymania i ochrony terenów zielonych 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


Z. 3  


Identyfikacja niezagospodarowanych terenów oraz ich 
zagospodarowanie, poprzez zakładanie terenów zieleni niskiej 
i wysokiej oraz elementów architektury ogrodowej (ławki, 
stoły, place zabaw) 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe  
Budżet Miasta, 
FOŚiGW 


Z. 4  


Umieszczanie tablic o ograniczeniach i zakazach lub innych 
oznakowao o poddaniu pod ochronę – na obrzeżach 
ochranianych kompleksów przyrodniczych i w pobliżu 
chronionych form przyrody 


Urząd Miasta, 
administratorzy 


terenów zielonych 


K 2010-2013   
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Z. 5  


Wykonywanie zadao własnych jednostki samorządowej m.in. 
w zakresie: 
- wydawania zezwoleo na usunięcie drzew lub krzewów, 
- naliczanie opłat za usunięcie drzew lub krzewów, 
- wymierzanie administracyjnych kar pieniężnych za 


zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów oraz za ich 
usuwanie bez wymaganego zezwolenia, 
- współpraca z Zakładem Zieleni Miejskiej w zakresie 


opracowywania rocznych i wieloletnich programów zieleni 
miejskiej, 
- sprawowanie kontroli nad bieżącym utrzymaniem pomników 


i miejsc pamięci oraz cmentarzy 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


Z. 6  


Utrzymanie czystości terenów będących we władaniu miasta, z 
wyłączeniem dróg publicznych 
 
 
 
 


Urząd Miasta W 2010-2013  
Budżet Miasta, 
FOŚiGW 


Racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych oraz ochrona struktury geologicznej i powierzchni ziemi (ZN) 


ZN. 1  


Wykonywanie zadao własnych jednostki samorządowej m.in. 
w zakresie: 
- opiniowania i uzgadnianie koncesji na poszukiwanie  


i rozpoznawanie złóż kopalin, 
- współudziału w zakresie problematyki geologiczno-górniczej 


w postępowaniu w sprawie ocen oddziaływania na 
środowisko, 
- analizowania i przygotowywanie informacji dotyczących 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


występowania szkód górniczych, 
- przeprowadzania pomiarów przyśpieszenia drgao gruntów 


spowodowanych eksploatacją górniczą, 
- zatwierdzania projektów prac geologicznych  


i przyjmowanie dokumentacji geologicznych, 
- nakazywania wstrzymania działalności lub podjęcie 


określonych czynności w celu doprowadzenia środowiska do 
właściwego stanu, 
- opiniowania studium uwarunkowao i kierunków 


zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie naturalnych 
zagrożeo geologicznych i osuwania mas ziemnych 


ZN. 2  
Ochrona środowiska naturalnego przed negatywnym 
oddziaływaniem kopalni 


Urząd Miasta, 
Kopalnie 


K 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


ZN. 3  
Uzgadnianie lokalizacji inwestycji celu publicznego w 
odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem mas 
ziemnych 


Starostwo W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


ZN. 4  
Obserwacja terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi i 
prowadzenie rejestru zawierającego informacje  
o terenach zagrożonych tymi ruchami 


Starostwo W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych (GiTP) 


GiTP. 1  
Prowadzenie postępowania w sprawie wyłączenia gruntów z 
produkcji rolniczej 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


GiTP. 2  


Prowadzenie postępowania w sprawie rekultywacji i 
zagospodarowania na cele rolnicze lub leśne, gruntów 
zdewastowanych lub zdegradowanych, w tym wydawanie 
decyzji w sprawach rekultywacji i zagospodarowania gruntów 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


GiTP. 3  
Kontrola wykonania obowiązków wynikających z ustawy o 
ochronie gruntów rolnych i leśnych 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


GiTP. 4  
Prowadzenie sprawozdawczości dot. ochrony gruntów rolnych 
i rekultywacji terenów po przemysłowych 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych (W) 


W. 1  
Wykonywanie zadao własnych jednostki samorządowej m.in. 
w zakresie: 


Urząd Miasta, 
WIOŚ 


W/K 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


- kontroli istniejących źródeł zanieczyszczeo pod kątem ich 
wyposażenia w urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniom 
bądź je ograniczające, 
- ustalania za odszkodowaniem dostępu do wody, przejśd, 


przejazdów oraz miejsc przeznaczonych do stałego 
korzystania z gruntów na potrzeby wykonywania robót 
konserwacyjnych, 
- usuwania awarii instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych nie 


będących w eksploatacji Katowickich Wodociągów jak i 
innych podmiotów, 
- przygotowywanie projektów uchwał Rady w sprawie m.in. 


uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków 


W. 2  


Wydawanie m in. decyzji: 
- nakazującej właścicielowi gruntu przywrócenie stanu 


poprzedniego lub wykonanie urządzeo zapobiegających 
szkodom, 
- zezwoleo na wprowadzenie wód opadowych do urządzeo 


kanalizacyjnych stanowiących własnośd miasta, 
- zezwoleo dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych 


w zakresie prowadzenia zbiorowego zaopatrzenia w wodę 
lub zbiorowego odprowadzenia ścieków, 
- pozwoleo wodno-prawnych 


Urząd Miasta W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


W. 3  
Ustalanie linii brzegowej dla pozostałych wód oraz 
zakazywanie lub ograniczanie korzystania z wód 


Urząd Miasta 
(prawa powiatu) 


W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


W. 4  Stwierdzanie cofnięcia lub ograniczenia pozwolenia wodno- Urząd Miasta W 2010-2013 W ramach zadao środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


prawnego za odszkodowaniem, jeżeli jest to uzasadnione 
interesem społecznym 


(prawa powiatu) własnych 


W. 5  
Ustalanie strefy ochrony bezpośredniej w przypadku kiedy 
warunki hydrogeologiczne, hydrologiczne i geomorfologiczne 
ustanawiają wyłącznie strefę bezpośrednią 


Urząd Miasta 
(prawa powiatu) 


W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


środki własne 


W. 6  
Zakup nowej myjni pojazdów komunikacji miejskiej z 
zamkniętym obiegiem wody 


Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 


Miejskiej 
Katowice 


K 2010 350 Środki własne 


W. 7  


Działania związane z ograniczaniem strat wody: 
- rozbudowę systemu monitoringu sieci wodociągowej, 
- wymiana sieci wodociągowej, w tym w koordynacji z 


modernizacją sieci kanalizacyjnej. 
 


Katowickie 
Wodociągi Spółka 
Akcyjna 


K 2011 


Według 
Wieloletniego 
Planu Rozwoju I 
Modernizacji 
Urządzeo 
Wodociągowych I 
Kanalizacyjnych (…), 
na lata 2010-2011 


Środki własne 
Katowickich 
Wodociągów S.A. 


W. 8  


Realizacja projektu „Uporządkowania gospodarki ściekowej w 
mieście Katowice- Etap II” poprzez: 
- dalszą rozbudowę sieci kanalizacyjnej w Katowicach, 
- budowa kanalizacji deszczowej i przelewów burzowych, 
- budowa przepompowni, 
- modernizację oczyszczalni ścieków w Panewnikach i 


Podlesiu. 


Urząd Miasta 
Katowicka 


Infrastruktura 
Wodociągowo-


Kanalizacyjna Sp. 
z o.o. 


W/K 2015 640 000 
Środki własne, 


fundusze unijne 


Ochrona powietrza atmosferycznego (P) 


P. 1  


Wydawanie pozwoleo na wprowadzanie pyłów i gazów do 
powietrza, zezwoleo na handel uprawnieniami do emisji do 
powietrza gazów cieplarnianych, decyzji nakazującej 
podmiotowi korzystającemu ze środowiska podjęcia czynności 
w zakresie ograniczenia oddziaływania na środowisko bądź też 
przywrócenie środowiska do stanu właściwego oraz 
przyjmowanie zgłoszeo dla instalacji, które nie wymagają 
pozwolenia. 


Urząd Miasta 
(prawa powiatu) 


W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


środki własne 







 


Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013 


 


 


 


Katowice, 2011 r. 


 


63 


Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


P. 2  
Opracowanie Aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE) na terenie miasta Katowice wraz ze stworzeniem 
systemu organizacyjnego w celu jego realizacji 


Urząd Miasta K 2010-2011 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


budżet miasta, 
WFOŚiGW 


P. 3  
Realizacja Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie 
miasta Katowice 


Urząd Miasta K 2011-2020 


Zgodnie z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


środki własne 
zarządców i 
właścicieli, NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, budżet 
miasta, fundusze 
unijne, PEC Katowice, 
kredyty BOŚ 


P. 4  
Realizacja postanowieo „Programu ochrony powietrza dla stref 
województwa śląskiego” 


Urząd Miasta W wg. Programu Ochrony Powietrza 


P. 5  
Uwzględnianie priorytetów, celów i kierunków działao  
w miejskich dokumentach planistycznych i strategicznych 


Urząd Miasta W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


środki własne 







 64 


Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


P. 6  
Inicjowanie kierunków przebudowy infrastruktury 
ciepłowniczej, elektroenergetycznej i gazowej (w 
porozumieniu z przedsiębiorstwami energetycznymi) 


Przedsiębiorstwa 
energetyczne 


K 2010-2013 wg. kosztorysów 
środki własne, środki 
zewnętrzne 


P. 7  
Wymiana taboru - zakup minimum 10 sztuk autobusów 
spełniających normy spalin EURO 5/EEV 


Przedsiębiorstwo 
Komunikacji 


Miejskiej 
Katowice 


K 2010-2013 1 000 


środki własne 
/dotacje gmin 
będących 
udziałowcami 


P. 8  
Systemowe ograniczenie emisji ze źródeł przemysłowych (w 
tym instalacja lub wymiana urządzeo do redukcji 
zanieczyszczeo) 


Przedsiębiorcy K 2013 wg. kosztorysów 
środki własne, 
pożyczka 


P. 9  
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz 
miejskich zasobów mieszkalnych 


Urząd Miasta K 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


środki własne, środki 
zewnętrzne 


Drogi publiczne gminne 


P. 10  
Przebudowa drogi publicznej gminnej - przebudowa strefy 
śródmiejskiej miasta Katowice 


Urząd Miasta K 2010-2013 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


środki UE, budżet 
miasta 


P. 11  
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie lodowiska 
„Jantor” 


Urząd Miasta W 2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010   


Środki własne 


P. 12  
Połączenie kolejowe układu komunikacyjnego „Silesia City 
Center” z ul. Jabłoniową (etap I) 


Urząd Miasta W 2010 
Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 


Środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Miasta Katowice za 
rok 2010   


P. 13  
Przedłużenie ul. Malwy od ul. Kaczeoców do ul. 
Słonecznikowej – etap II 


Urząd Miasta W 2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010   


Środki własne 


P. 14  
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacji 
przebudowy dróg gminnych 


Urząd Miasta W 2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010   


Środki własne, środki 
UE 


P. 15  


Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum 
Śląskiego, Międzynarodowego Centrum 
Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej 
Polskiego Radia w Katowicach 


Urząd Miasta W 2010-2013 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne, środki 
UE 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


P. 16  Przedłużenie ul. Szybowcowej Urząd Miasta W 2010-2013 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne 


P. 17  
Przedłużenie ul. Grundmanna na południe - w kierunku ul. 
Bocheoskiego oraz autostrady A4 w Katowicach 


Urząd Miasta W 2010-2013 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne 


P. 18  
Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w 
Katowicach 


Urząd Miasta W 2010-2013 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 


Środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


P. 19  
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny 
Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, 
Bednorza i Obrooców Westrplatte (plac Powstaoców Śląskich) 


Urząd Miasta W 2010-2011 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne 


P. 20  Połączenie drogowe ul. Marcinkowskiego z ul. 1 Maja Urząd Miasta W 2010-2011 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 


Środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Drogi w miastach na prawach powiatu 


P. 21  Centrum przesiadkowe w Katowicach Zawodziu Urząd Miasta W 2010-2012 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne, środki 
UE 


P. 22  
Bulwary Rawy - prawnych w związku z realizacją połączenia 
drogowego wraz z zagospodarowaniem terenu wzdłuż rzeki 
Rawy od ul. Bogucickiej do ul. J. Dudy Gracza 


Urząd Miasta W 2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 


Środki własne 


P. 23  Połączenie drogowe ul. Damrota z ul. Francuską Urząd Miasta W 2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 


Środki własne 


P. 24  


Przebudowa Drogi Krajowej Nr 81 od zmodernizowanego 
węzła autostrady A4 z DK 86 do węzła z ul. Armii 
Krajowej Etap I - Przebudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 
z włączeniem do węzła z autostradą A4 


Urząd Miasta W 2010-2013 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 


Środki własne, środki 
UE 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


P. 25  Układ komunikacyjny na terenie likwidowanej Huty Baildon Urząd Miasta W 2010-2012 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne 


P. 26  Przebudowa skrzyżowania ulic Ligocka – Załęska Urząd Miasta W 2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 


Środki własne 


P. 27  Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. Urząd Miasta W 2010-2013 Zgodnie ze Środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


P. 28  
Przedłużenie ul. Stęślickiego w kierunku północnym 
- etap I - ul Konduktorska 


Urząd Miasta W 2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010    


Środki własne 


P. 29  


Przedłużenie DTŚ w Katowicach w kierunku do Dąbrowy 
Górniczej obejmujące modernizację Drogi Krajowej Nr 79 w 
ciągu ul. Bagiennej oraz połączenie z ul. Obrzeżną 
Zachodnią w Mysłowicach Etap I - Połączenie DTŚ w 
Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach 
wraz z przebudową obiektów inżynierskich 


Urząd Miasta W 2010-2013 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne, środki 
UE 


P. 30  
Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja 
przebudowy dróg powiatowych 


Urząd Miasta W 2010 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 


Środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


P. 31  
Jezdnia serwisowa-zbiorcza zapewniająca obsługę 
komunikacyjną terenów po południowej stronie DTŚ, 
między węzłami "Mieszka" -"Gałeczki" 


Urząd Miasta W 2010-2011 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne 


P. 32  
„Modernizacja ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do 
istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Zawodziu 


Urząd Miasta W 2010-2011 


Zgodnie ze 
sprawozdaniem z 
wykonania budżetu 
Miasta Katowice za 
rok 2010 oraz z 
Wieloletnią 
Prognozą 
Finansową Miasta 
Katowice (uchwała 
Nr V/30/11 Rady 
Miasta Katowice z 
dnia 31 stycznia 
2011r.) 


Środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Gospodarka odpadami (O) 


O. 1  


Wykonywanie zadao własnych jednostki samorządowej m.in. 
w zakresie: 
- opiniowania programu gospodarki odpadami 


niebezpiecznymi dla przedsięwzięd mogących znacząco 
oddziaływad na środowisko, 
- opiniowania zezwolenia na prowadzenie działalności  


w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów dla 
przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na 
środowisko, 
- wydawania decyzji nakazującej posiadaczowi odpadów 


usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania lub magazynowania, 
- opiniowania programu gospodarki odpadami 


wydobywczymi, 
- zezwoleo dla podmiotów gospodarczych ubiegających się o 


prowadzenie działalności polegającej na odbieraniu 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 


Urząd Miasta W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


O. 2  
Utrzymanie czystości terenów będących we władaniu miasta, z 
wyłączeniem dróg publicznych 


Urząd Miasta W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


O. 3  Prowadzenie edukacji ekologicznej Urząd Miasta W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


O. 4  
Wykonywanie zadao wynikających z ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach 


Urząd Miasta W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


O. 5  


Zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  
w przypadku, gdy właściciele nieruchomości nie 
udokumentują korzystania z usług jednostek organizacyjnych 
lub podmiotów posiadających zezwolenie 


Urząd Miasta W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


O. 6  
Organizowanie i nadzorowanie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych oraz recyklingu surowców wtórnych 


Urząd Miasta W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


O. 7  Usuwanie dzikich wysypisk Urząd Miasta W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


O. 8  


Sporządzanie rocznego sprawozdania o rodzaju i ilości 
surowców wtórnych zebranych przez podmioty posiadające 
zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości wydane z upoważnienia Prezydenta 


Urząd Miasta W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


O. 9  
Prowadzenie ewidencji wywożonych  
i unieszkodliwianych odpadów komunalnych oraz nieczystości 
płynnych przez podmioty gospodarcze 


Urząd Miasta W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


O. 10  


Inicjowanie i ułatwianie tworzenia punktów zbierania zużytego 
sprzętu, wskazywanie lokalizacji, w których mogą byd 
prowadzone akcje odbierania zużytego sprzętu od 
mieszkaoców gminy oraz podejmowanie działao 
informacyjnych i edukacyjnych w tym zakresie 


Urząd Miasta W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


O. 11  


Zakup pojemników i worków do selektywnej zbiórki odpadów 
w celu rozszerzenia istniejącego systemu zbiórki na terenie 
miasta Katowice wraz z akcją promocyjno – edukacyjną. 
Zadanie obejmuje zakup 400 sztuk pojemników typu dzwon o 
pojemności 2,5 m3 (175 szt. na papier, 50 szt. na szkło i 175 
szt. na plastik) oraz 500 000 szt. worków do selektywnej 
zbiórki (100 000 szt. na papier, 200 000 szt. na plastik, 100 000 
szt. na szkło i 100 000 szt. na metale). W ramach zadania 
prowadzona będzie akcja promocyjno – edukacyjna w zakresie 
selektywnej zbiórki odpadów 


Miejskie 
Przedsiębiorstwo 


Gospodarki 
Komunalnej  


Sp. z o.o. 


W 2010 823 
Środki własne 
przedsiębiorstwa 


O. 12  
Instalacja do odzysku Pb i produkcji kruszywa ze szkła 
kinoskopowego 


Baterpol  
Sp. z o.o. 


 


- 2010 4 700 
Środki własne, FOŚ i 
pożyczka 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


O. 13  
Instalacja do produkcji „wałeczków” dla przemysłu 
akumulatorowego 


Baterpol  
Sp. z o.o. 


- 2010 1 600 
Środki własne, FOŚ i 
pożyczka 


O. 14  
Modernizacja załadunku wsadu do pieca wychylno -
obrotowego 


Baterpol  
Sp. z o.o. 


- 2011 1 000 
Środki własne, FOŚ i 
pożyczka 


O. 15  


Budowa bocznicy kolejowej jako integralnej części 
planowanego Zakładu Odpadów Powęglowych w Mikołowie 
(zakład znajduje się na terenie miasta Mikołów przy granicy z 
miastem Katowice, natomiast bocznica wchodzi na teren 
miasta Katowice) 


Haldex S.A. - 2010 800 Środki własne 


Oddziaływanie hałasu (H) 


H. 1  Ochrona przed hałasem emitowanym do środowiska. 
Urząd Miasta 


(prawa powiatu) 
W 2010 - 2013 W ramach zadao 


własnych 
Środki własne 


H. 2  


Wykonywanie zadao własnych jednostki samorządowej m.in. 
w zakresie: 


- wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu 
do środowiska, 


- wydawania decyzji nakładającej obowiązek na 
zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, 
lotniskiem wykonywania okresowych pomiarów 
poziomów w środowisku substancji lub energii 
wprowadzanych w związku z eksploatacją tych 
obiektów. 


Urząd Miasta 
(prawa powiatu) 


W 2010 - 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


H. 3  
Opracowanie i wdrożenie programu ochrony środowiska przed 
hałasem 


Urząd Miasta 
(prawa powiatu) 


W 2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


H. 4  


Eliminacja narażenia mieszkaoców na hałas poprzez 
następujące działania: 


- budowę obwodnic i dróg alternatywnych do 
istniejących (wraz ze skutecznymi zabezpieczeniami 
akustycznymi) 
- przeprowadzenie remontu nawierzchni 


Urząd Miasta, 
Zarządcy dróg 


K 2013 
W ramach zadao 


własnych, 


bd 


Środki własne, 
WFOŚiGW, 


środki UE 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


dotychczasowych odcinków dróg, 
- opracowanie i wdrożenie zasad organizacji ruchu 


sprzyjających obniżeniu emisji hałasu do środowiska 
- utworzenie obszarów ograniczonego użytkowania (w 


przypadku braku technicznych możliwości) 


H. 5  


Ograniczenie uciążliwości akustycznej w miejscach 
występowania szczególnych uciążliwości akustycznych dla 
mieszkaoców (szczególnie w okolicach takich budynków jak: 
szpitale, szkoły, przedszkola, internaty, domy opieki społecznej 
itp.) poprzez  budowę ekranów przeciwakustycznych 


Urząd Miasta, 
Zarządcy dróg i 
linii kolejowych 


K 2013 
W ramach zadao 


własnych, 


bd 


Środki własne, 
WFOŚiGW, 


środki UE 


H. 6  


Modernizacja wraz z zabudową urządzeo płynnej regulacji 
wentylatora #V - modernizacja polegad  będzie na wymianie 
wirników i klap obrotowych co  pozwoli  na wprowadzeniu   
systemu  płynnej regulacji ich   prędkości obrotowej - efektem 
modernizacji w/w  wentylatora ma byd obniżeniu poziomu  
hałasu  przenikającego do Środowiska 


KHW Staszic 
 


W 2010 2 000 Środki własne 


H. 7  
Podejmowanie działao administracyjnych w stosunku do 
podmiotów, których działalnośd skutkuje przekroczeniem 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 


Urząd Miasta, 
WIOŚ 


K 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


H. 8  


Opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego z 
uwzględnieniem poziomu hałasu, zwłaszcza ze szczególnym 
uwzględnieniem lokalizacji nowych dróg, jak i lokalizacji 
centrów handlowych oraz lokalizacji budownictwa 
mieszkaniowego w sąsiedztwie już istniejących tras 
komunikacyjnych oraz wprowadzenie zapisów odnośnie 
standardów akustycznych dla poszczególnych terenów 


Urząd Miasta W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Oddziaływanie pól elektromagnetycznych (PR) 


PR.1 
Przeprowadzenie badao kontrolnych poziomów pól 
elektromagnetycznych 


WIOŚ K 2010 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


PR.2 
Opracowanie rejestru zawierającego informacje o terenach, na 
których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów 
pól elektromagnetycznych w środowisku 


WIOŚ K 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


PR.3 


Wprowadzanie do miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zapisów dotyczących pól 
elektromagnetycznych z uwzględnieniem stref ograniczonego 
użytkowania 


Urząd Miasta W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


Poważne awarie (AWP) 


AWP.1 
Wypracowanie zasad współdziałania w przypadku zagrożenia 
środowiska przez wydziały zarządzania kryzysowego oraz 
komórki ochrony środowiska w urzędach różnych szczebli 


PSP, Urząd Miasta W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


AWP.2 
Prowadzenie systemu ewidencji zakładów o dużym  
i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej oraz 
udostępnianie informacji o planach ratowniczych 


PSP, WIOŚ K 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


AWP.3 
Prowadzenie rejestru poważnych awarii i kontrola wyników 
modernizacji punktów przeładunku i dystrybucji paliw 


PSP, WIOŚ K 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


AWP.4 
Wprowadzenie informacji o planie ratowniczym na wypadek 
poważnych awarii i klęsk żywiołowych do programu 
edukacyjnego szkół 


Urząd Miasta W 2010-2013 W ramach zadao 
własnych 


Środki własne 


Zagrożenia naturalne (ZNT) 


ZNT. 1  


Realizacja zadao technicznych mających na celu 
doprowadzenie do odpowiedniej przepustowości koryta rzeki 
Rawy na całej jej długości oraz dokooczenie przebudowy i 
rozbudowy systemu kanalizacyjnego. 


RZGW, Urząd 
Miasta 


K b.d. b.d. b.d. 


ZNT. 2  
Realizacja prac studialnych w zakresie określenia stref 
zagrożenia powodziowego dla rzek Mleczna, Ślepiotka  
i Kłodnica 


RZGW, Urząd 
Miasta 


K b.d. b.d. b.d. 


Uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych 


1. 


Realizacja szkoleo podnoszących kwalifikacje zawodowe dla 
pracowników administracji samorządowej dotyczących 
przeprowadzania strategicznych ocen oddziaływania na 
środowisko 


Urząd Miasta W 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych 
Środki własne 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska 


1. 


Promocja procesów modernizacji zakładów zgodnie  
z zasadą zrównoważonego rozwoju w sektorach transportu 
zbiorowego, odnawialnych źródeł energii  
i gospodarki odpadami 


Urząd Miasta W 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Środki własne 


2. 
Współorganizacja kampanii społecznej, warsztatów, szkoleo, 
konkursów w wszystkich grupach wiekowych społeczeostwa 
promujących idee zielonych miejsc pracy 


Urząd Miasta, 
organizacje 


pozarządowe 


K 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Środki własne 


Rozwój badao i postęp techniczny 


1. 
Współorganizacja konkursów dla ośrodków naukowo-
badawczych promujących ekoinnowacyjną myśl 
technologiczną 


Urząd Miasta K 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Środki własne 


2. 
Zamieszczanie informacji o realizowanych projektach 
ekoinnowacyjnych na portalu miejskim 


Urząd Miasta W 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Środki własne 


Aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym 


1. 


Uwzględnianie w Studium uwarunkowao i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych 
planach zagospodarowania przestrzennego wymagao 
przepisów ochrony środowiska, identyfikacje konfliktów 
środowiskowych i przestrzennych oraz sposobów zarządzania 
nimi 


Urząd Miasta W 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Urząd Miasta 


2. 


Opracowanie wytycznych do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego chroniących tereny 
naturalne przed urbanizacją, w tym rozstrzyganie  
o lokalizacji obiektów mogących znacząco oddziaływad na 
środowisko, wskazywanie obszarów o szczególnych walorach 


Urząd Miasta W 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Urząd Miasta 
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Lp. Działanie 
Jednostka 
realizująca 


W/K* 
Termin 


realizacji 


Koszt  
przedsięwzięcia 


(tys. zl) 
Źródło finansowania 


przyrodniczych, w tym korytarzy ekologicznych, oraz 
uwzględnianie w dokumentach planistycznych wymagao 
koniecznych do ochrony tych obszarów, uwzględnianie 
ochrony krajobrazu kulturowego, w tym układów 
urbanistycznych, charakterystycznej zabudowy, panoram i osi 
widokowych, zieleni itp. 


3. 


Opiniowanie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w zakresie „Zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego” oraz „Zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej” 


Urząd Miasta W Zadanie ciągłe 
W ramach zadao 


własnych Urząd Miasta 


Edukacja ekologiczna 


1. 
Współpraca z redakcjami środków masowego przekazu w 
zakresie zapewnienia obecności tematyki ochrony środowiska 
w prasie, radiu, telewizji i Internecie 


Urząd Miasta W 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Urząd Miasta 


2. 
Przeprowadzanie konkursów ekologicznych, plastycznych, 
fotograficznych, happeningów, festynów, biegów na orientację 
lub form edukacji ekologicznej dla przedszkoli i szkół 


Urząd Miasta K 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Urząd Miasta 


3. 
Współorganizacja akcji ekologicznych (np. Dzieo Ziemi, 
Sprzątanie Świata, Pikniki Ekologiczne, Dzieo bez Samochodu) 


Urząd Miasta K 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Urząd Miasta 


Dostęp do informacji o środowisku 


1. 


Rozwinięcie publicznie dostępnego internetowego wykazu 
danych o dokumentach zawierających informacje o 
środowisku i jego ochronie, zapewniającego sprawny wgląd 
społeczeostwa do ww. danych (np. ekoportalu) 


Urząd Miasta W 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Urząd Miasta 


2. 


Włączenie do miejskiego systemu informacji przestrzennej 
zagadnieo ochrony środowiska (źródła uciążliwości i zasięg ich 
oddziaływao, obszary zagrożeo, tereny eksploatacji surowców, 
przyrodnicze obszary chronione itp.) 


Urząd Miasta W 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Urząd Miasta 


3. 
Stworzenie i utrzymywanie interaktywnej bazy danych o 
środowisku, informującej o jego stanie i działaniach na rzecz 
jego ochrony, dostępnej za pomocą Internetu 


Urząd Miasta W 2010-2013 
W ramach zadao 


własnych Urząd Miasta 


 *W/K oznacza działanie, które Urząd Miejski Wykonuje lub Koordynuje, b.k.d. – brak kosztów dodatkowych
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5 MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU 
 


5.1 WPROWADZENIE 
„Program Ochrony Środowiska” jest instrumentem do koordynacji działao na rzecz ochrony środowiska, 
prowadzonych na terenie miasta Katowice. Realizacją Programu zarządzad będą struktury administracyjne 
władz samorządowych Katowic. Oprócz władz miasta w realizacji Programu uczestniczyd będzie wiele innych 
podmiotów, a także lokalna społecznośd. 
 


5.2 STRUKTURA ZARZĄDZANIA PROGRAMEM 
Główna odpowiedzialnośd za organizację i realizację Programu spoczywa na organie wykonawczym miasta 
(Prezydencie), który jest zobligowany do aktualizacji Programu oraz przygotowania raportów z jego 
wykonania i przedstawiania ich Radzie Miasta. Główne zadania w ramach procesu wdrażania Programu to: 


 koordynacja działao i współdziałania uczestników Programu, 


 monitoring realizacji zadao Programu, 


 sprawozdawczośd, 


 udrażnianie kanałów przepływu informacji niezbędnych w koordynacji działao w Programie. 
W mieście na prawach powiatu zarządzanie dotyczy działao własnych (podejmowanych przez miasto),  
a także jednostek organizacyjnych obejmujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze 
korzystające ze środowiska. Prezydent miasta współdziała także z organami administracji rządowej  
i samorządowej szczebla wojewódzkiego. 
 


5.3 UCZESTNICY WDRAŻANIA PROGRAMU 
Z punktu widzenia „Programu ochrony środowiska... " można wyodrębnid cztery grupy podmiotów 
uczestniczących w nim z uwagi na rolę, jaką pełnią. Są to: 


 Podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem 


 Podmioty realizujące zadania programu. 


 Podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu. 


 Społecznośd jako odbiorca działao programu. 
Poniżej wymieniono najważniejszych partnerów, z którymi władze miasta współpracują i będą nadal 
współpracowad w ramach wdrażania Programu. 


 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska projekt programu musi byd opiniowany przez Zarząd 
Województwa. 


 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
Zakres zadao RZGW obejmuje prowadzenie gospodarki wodnej w regionie (w zakresie określonym  
w ustawie Prawo wodne), w szczególności: 


 utrzymywanie wód i urządzeo wodnych będących w administracji RZGW, 


 sprawowanie funkcji inwestora w zakresie gospodarki wodnej w regionie wodnym, 


 opracowywanie analiz stanu zasobów wodnych oraz stanu ochrony przed powodzią w regionie 
wodnym, 


 opracowywanie warunków korzystania z wód regionu wodnego, 


 opracowywanie projektów planów ochrony przeciwpowodziowej w regionie wodnym, 


 opiniowanie projektów planów gospodarowania zasobami wodnymi na obszarze dorzecza, 


 opracowywanie analizy ekonomicznej gospodarowania wodami w regionie wodnym, 
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 sporządzanie wykazów: wód powierzchniowych i podziemnych, które są lub mogą byd wykorzystywane 
do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia, wód powierzchniowych wykorzystywanych 
do celów rekreacyjnych, a w szczególności do kąpieli, wód powierzchniowych przeznaczonych do 
bytowania ryb, skorupiaków i mięczaków lub innych organizmów w warunkach naturalnych oraz 
umożliwiających migracje ryb, wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł 
rolniczych, wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, 


 koordynowanie działao związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym,  
w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej, 
prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego, 


 prowadzenie katastru wodnego dla regionu wodnego, 


 występowanie na prawach strony w postępowaniach administracyjnych, prowadzonych na podstawie 
przepisów ustawy, w sprawach dotyczących regionu wodnego, 


 uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 


 uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w odniesieniu do 
przedsięwzięd mogących znacząco oddziaływad na środowisko, 


 wykonywanie kontroli gospodarowania wodami, 


 planowanie przedsięwzięd związanych z odbudową ekosystemów zdegradowanych przez eksploatację 
zasobów wodnych. 


 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
Do zadao RDOŚ należy: 


 wydawanie decyzji na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 


 tworzenie i likwidacja form ochrony przyrody na podstawie ustawy o ochronie przyrody; 


 udział w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko; 


 ochrona i zarządzanie obszarami Natura 2000 i innymi formami ochrony przyrody, na zasadach  
i w zakresie określonych ustawą o ochronie przyrody; 


 przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięd na środowisko lub udział w tych ocenach; 


 wykonywanie zadao związanych z udziałem organizacji w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) na 
zasadach i w zakresie określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o krajowym systemie 
ekozarządzania i audytu (EMAS); 


 przeprowadzanie postępowao i wykonywanie innych zadao, o których mowa w ustawie z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie; 


 współpraca z organami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach ocen oddziaływania na 
środowisko i ochrony przyrody; 


 współpraca z organizacjami ekologicznymi. 


 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska kontroluje respektowanie prawa przez podmioty gospodarcze w 
zakresie korzystania ze środowiska oraz koordynuje lokalne sieci monitoringu środowiska. WIOŚ jest również 
zobowiązany informowad Prezydenta miasta o wynikach kontroli obiektów o podstawowym znaczeniu dla 
terenu miasta. W oparciu o te informacje Rada Miasta może podjąd uchwałę określającą kierunki działao 
właściwego organu ochrony środowiska, w celu zapewnienia na danym obszarze należytej ochrony 
środowiska. 


 Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej 
Posiadanie odpowiednich środków finansowych jest bardzo ważnym warunkiem wdrożenia programu 
ochrony środowiska. Niektóre z działao będą realizowane poprzez środki pochodzące z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW). Dokonanie wyboru priorytetów musi 
opierad się o dobrą współpracę między władzami miasta, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach, tak aby realizowane inwestycje przyniosły jak największe efekty dla 
środowiska. 
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 Inne jednostki finansujące 
Niektóre inwestycje będą pokrywane ze środków własnych różnych podmiotów gospodarczych oraz 
inwestorów prywatnych. 
Miasto korzysta z pomocy finansowej Wspólnoty Europejskiej, tj. z funduszy strukturalnych UE, które 
wspomagają przede wszystkim infrastrukturę wodno-ściekową. 
Inwestycje ekologiczne realizowane przez miasto są finansowane również ze środków pochodzących  
z budżetu miasta. 


 Sąsiednie gminy 
Ze względu na fakt, że zagrożenia dla środowiska mogą mied pochodzenie nie tylko lokalne, ale mogą 
również wynikad z zanieczyszczeo pochodzących spoza obszaru miasta, przy czym istnieje także możliwośd 
wpływu zanieczyszczeo pochodzących z obszaru miasta na obszary sąsiednich gmin, konieczne jest 
rozwiązywanie pewnych problemów w oparciu o współpracę z sąsiednimi gminami. Współpraca ta, może 
przynieśd także wymierne korzyści ekonomiczne. 


 Organizacje ekologiczne 
Organizacje działające na terenie miasta, np.: 


  Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, którego celem jest działanie dla dobra przyrody 
nieożywionej i ożywionej Górnego Śląska poprzez gromadzenie o niej wiedzy oraz działalnośd naukowa, 
ochronna i edukacyjna, aby zachowad tożsamośd regionu oraz rolę i znaczenie jego wartości 
przyrodniczych 


 FUNDACJA PRO-EKO Szopienice, która powstała w roku 1994. Jej celem było przeciwdziałanie niskiej 
emisji (emisja szkodliwych substancji przez domowe paleniska a także lokalne kotłownie) oraz szerzenie 
edukacji ekologicznej. Fundacja jest wydawcą miesięcznika Roździeo. 


 Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji wspierająca firmy przy wdrożeniu strategii Czystszej 
Produkcji w celu podjęcia Dobrowolnych Zobowiązao Ekologicznych, w szczególności poprzez budowanie 
świadomości ekologicznej, która przyczyni się do Zrównoważonej Produkcji  
i Zrównoważonej Konsumpcji, zmierzanie do minimalizacji emisji substancji do powietrza, odpadów  
i ścieków poprzez różnorodne projekty, monitorowanie zmniejszonego negatywnego oddziaływania na 
środowisko naturalne człowieka w Polsce poprzez raporty ekologiczne, wzmacnianie ogólnopolskiej 
wymiany danych na temat projektów minimalizacji emisji, odpadów i ścieków, zbieranie  
i rozpowszechnienie informacji na temat dobrych praktyk w dziedzinie zapobiegania  
i ograniczania emisji, odpadów i ścieków, promowanie na poziomie krajowym firm, które wdrożyły 
strategię Czystszej Produkcji poprzez Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej 
Przedsiębiorczości, nawiązywanie kontaktów ze wszystkimi zainteresowanymi stronami (ustawodawcami, 
praktykami i naukowcami) oraz zwiększanie ich zaangażowania poprzez budowanie potencjału dla 
Zrównoważonej Produkcji i Zrównoważonej Konsumpcji. 


 Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMSKO, którego głównym celem jest 
zaangażowanie w praktyczne prace ekologiczne, które istotnie wpływają na redukcję efektu 
cieplarnianego, postępującej degradacji gleb oraz zanieczyszczenia wód. 


 Jednostki badawczo - naukowe oraz uczelnie 
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska, Wyższa Szkoła Mechatroniki, Wyższa Szkoła 
Techniczna, Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, 
Instytut Techniki Budowlanej, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Śląska 
Rada Naczelnej Organizacji Technicznej Federacja Stowarzyszeo Naukowo Technicznych  
w Katowicach, Polska Akademia Nauk – Oddział, Emag Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa, 
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Instytut Badawczy Leśnictwa Zakład Gospodarki Leśnej Rejonu Przemysłowego, Akademicki Instytut 
Naukowy. 


 Inne podmioty 
Ankiety wysłane zostały do następujących podmiotów: Cegielnia PARKOWA Jan Badura, Południowy Koncern 
Energetyczny S.A. w Katowicach ELEKTROCIEPŁOWNIA KATOWICE w Katowicach, Spółka "Ferrum Serwis" Sp. 
z o.o. - w upadłości, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A., Huta Metali Nieżelaznych 
"Szopienice" S.A. (w likwidacji), Huta BAILDON S.A. w upadłości, Centrum Gospodarki Odpadami Oddz. Zam. 
Instytut Budownictwa i Górnictwa Skalnego w W-wie, Katowicki Holding Węglowy S.A Kopalnia Węgla 
Kamiennego Katowice-Kleofas, Katowickie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego S.A. - w upadłości, 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej KATOWICE S.A., Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRINŻ S.A. – 
Holding, Zakłady Naprawcze Przemysłu Węglowego "REMAG", KATOWICKIE WODOCIĄGI, HALDEX Spółka 
Akcyjna, UNILEVER POLSKA S.A. Oddział Żywności i Napojów, ZAKŁADY ENERGETYKI CIEPLNEJ S.A., Zakłady 
Metalurgiczne "SILESIA" S.A. - Grupa IMPEXMETAL, AGOS-GEMES Sp. z o.o., INVEST-EKO, Baterpol Spółka z 
o.o., Katowickie Przedsiębiorstwo Meblowe AGATA S.A., Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w 
Katowicach Sp. z o.o., KATOWICKI HOLDING WĘGLOWY S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego "STASZIC", 
Katowicki Holding Węglowy KWK "MURCKI" S.A., Katowicki Holding Węglowy KWK "WIECZOREK" S.A., 
DROGPOL WBA Wytwarzanie Mas Bitumicznych, Nobiles-Alfa Sp. z o.o., Południowy Koncern Energetyczny 
S.A., ELECTRABEL POLSKA S. A., ArcelorMittal Poland S.A., Elektrociepłownia „Szopienice” Sp. z o.o.  
w zakresie dystrybucji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby technologiczne oraz dla potrzeb 
komunalnych w dzielnicy Katowice - Szopienice, FERRUM S.A., REWITAL Spółka z o.o., LANDECO Sp. z o.o. 
Zakład składowania definitywnego i utylizacji odpadów, Zakład Zieleni Miejskiej, Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o. Katowice, Nadleśnictwo Katowice, Katowicki Holding Węglowy 
S.A., Tramwaje Śląskie  Spółka Akcyjna, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zakład 
Utylizacji Odpadów Szpitalnych i Komunalnych, Składowisko Odpadów Komunalnych, Katowicka 
Infrastruktura Wodociągowo Kanalizacyjna Sp. z o.o., Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna, 
Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach, Energoekspert Sp. z o. o., 
Energoprojekt Sp. z o. o.. 
 Inne instytucje i organizacje 


Do innych instytucji i organizacji, z którymi władze miasta będą kontynuowały współpracę należy zaliczyd: 
Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach, Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne w Katowicach (Wojewódzka i 
Powiatowa), Nadleśnictwo Katowice, Regionalna Dyrekcja Lasów Paostwowych w Katowicach, Śląski Zarząd 
Melioracji i Urządzeo Wodnych w Katowicach i inne. 
 


5.4 MONITORING WDRAŻANIA PROGRAMU 
Proces wdrażania programu wymaga kontroli, której najważniejszym elementem jest ocena realizacji zadao z 
punktu widzenia osiągania założonych celów. Rezultaty oceny będą z kolei podstawą korekt i aktualizacji 
programu. Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie 
określenia stopnia wykonania przedsięwzięd /działao, określenia stopnia realizacji przyjętych celów, oceny 
rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem oraz analizy przyczyn tych 
rozbieżności. Prezydent Miasta będzie oceniał co dwa lata stopieo wdrożenia Programu. Ocena ta będzie 
podstawą przygotowania raportu z wykonania Programu oraz bazą do ewentualnej korekty celów i strategii 
ich realizacji. Taka procedura pozwoli na spełnienie ustawowych wymagao dotyczących okresu, na jaki jest 
przyjmowany program ochrony środowiska, a także systemu raportowania o stanie realizacji programu 
ochrony środowiska. Podstawą systemu oceny realizacji programu będzie sprawozdawczośd oparta na 
wskaźnikach, przy czym istotne będą zmiany ich wartości w okresie między kolejnymi ocenami. 
 


5.5 WSKAŹNIKI WDRAŻANIA PROGRAMU 
System oceny realizacji „Programu…” oparty będzie o zaproponowane poniżej wskaźniki efektywności 
wdrażania. Stanowią one podstawę do oceny realizacji i sporządzania raportów okresowych  
z wykonania „Programu…”. Przyjęte wskaźniki mają umożliwid dokonanie przeglądowej oceny stanu 
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środowiska i zmian dokonujących się w czasie. Przyjmuje się, że lista wskaźników nie jest zamknięta i może 
ulegad modyfikacjom w trakcie realizacji. 
Ponadto stopieo wdrażania Programu powinien byd oceniony z uwzględnieniem stopnia wykonania 
zaplanowanych przedsięwzięd i działao oraz określeniem stopnia realizacji przyjętych celów. Należy również 
wykonad ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi calami i zaplanowanymi zadaniami a ich realizacją,  
a także wykonad analizę przyczyn tych rozbieżności. 
Dokonywana systematycznie, co 2 lata, ewaluacja realizacji „Programu…” pomoże w podjęciu działao 
mających na celu ograniczenie, opanowanie lub uniknięcie negatywnego oddziaływania na środowisko.  
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Tabela 14.  Wskaźniki efektywności wdrażania „Programu…” 


L.p. Wskaźniki Jednostka 
Źródło 
danych 


Stan 
wyjściowy 
(2008 rok) 


Stan w roku 
sprawozdawczym 


…….. Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (OCh) 


OCh.1 Powierzchnia obszarów prawnie 
chronionych 


ha GUS  232,2   


OCh.2 Liczba rezerwatów przyrody szt. GUS 2   


OCh.3 Liczba parków krajobrazowych szt. GUS     


OCh.4 Liczba użytków ekologicznych szt. GUS 1   


OCh.5 Liczba zespołów przyrodniczo- 
krajobrazowych 


szt. GUS 1   


OCh.6 Liczba pomników przyrody szt. GUS 33   


Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki (EN) 


EN.1 Długośd sieci cieplnej przesyłowej km GUS 102,7   


EN.2 Sprzedaż energii cieplnej do budynków 
mieszkalnych w ciągu roku 


GJ GUS 4 585 592,90   


EN.3 Sprzedaż energii cieplnej do urzędów i 
instytucji w ciągu roku 


GJ GUS 1 040 760,90   


EN.4 
Kotłownie ogółem 


Ob. GUS 
118 


  
w tym w spółdzielniach mieszkaniowych 32 


EN.5 Długośd czynnej sieci gazowej ogółem m GUS 618 974   


EN.6 Czynne połączenia sieci gazowej do 
budynków mieszkalnych 


szt. GUS 14 624   


EN.7 Ludnośd korzystająca z sieci gazowej osoba GUS 241 806   


EN.8 Zużycie energii elektrycznej o niskim 
napięciu (w gospodarstwach domowych) 


MW*h GUS 286 314   


Racjonalna gospodarka leśna (L) 


L.1 Lesistośd % GUS 39,5   


L.2 Powierzchnia gruntów leśnych ha GUS 6 790,70   


Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z) 


Z.1 


Struktura zieleni (parki, cmentarze, 
zieleoce, zieleo uliczna): 


ha GUS 


    


- zieleoce 666,9  


- zieleo uliczna 52,8  


- tereny zieleni osiedlowej 53,7  


- cmentarze 339,1  


- lasy gminne 67,3  


Z.2 Udział terenów zieleni w powierzchni [%] GUS 7  
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L.p. Wskaźniki Jednostka 
Źródło 
danych 


Stan 
wyjściowy 
(2008 rok) 


Stan w roku 
sprawozdawczym 


…….. miasta 


Z.3 


Nasadzenia 


szt. GUS   


  


  - drzewa 148 


- krzewy 1 465 


Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych (GiTP) 


GiTP.1 Grunty zdewastowane i zdegradowane 
wymagające rekultywacji 


ha  RSIP     


GiTP.2 
Powierzchnia zrekultywowanych 
terenów uznanych za zdegradowane 
zgodnie z rejestrem wojewódzkim (dot. 
obszaru Katowic) 


ha RSIP     


GiTP.3 Powierzchnia zrekultywowanych 
terenów poeksploatacyjnych 


ha/rok RSIP     


Ochrona i racjonalne wykorzystanie wód powierzchniowych i podziemnych (W) 


W.1 Zużycie wody na potrzeby gospodarki 
narodowej i ludności 


dam
3 GUS  26 806,1    


W.2 Pobór wód podziemnych na potrzeby 
produkcyjne (poza rolnictwem i 
leśnictwem) 


dam
3 GUS 22    


W.3 
Ładunki zanieczyszczeo w ściekach 
komunalnych po oczyszczeniu (łącznie: 
BZT5,  ChZT, zawiesina, azot ogólny, fosfor 
ogólny) 


kg/rok GUS 3 509 556    


W.4 
Ładunki zanieczyszczeo w ściekach 
przemysłowych po oczyszczeniu (łącznie: 
BZT5,  ChZT, zawiesina, chlorki i siarczany, 
fenole lotne, azot ogólny, fosfor ogólny) 


kg/rok GUS 47 401 747  


W.5 
Stan jakości wód powierzchniowych - 
klasyfikacja ogólna (Potok Leśny ujście 
do Rawy) 


klasa jakości WIOŚ IV    


W.6 Stan jakości wód podziemnych - 
klasyfikacja ogólna 


klasa jakości WIOŚ III    


W.7 Komunalne oczyszczalnie ścieków szt. GUS 9    


W.8 Przepustowośd komunalnych oczyszczalni 
ścieków (wg projektu) 


m
3
/dobę GUS 187 845    


W.9 Ścieki oczyszczane w komunalnych 
oczyszczalniach ścieków 


dam
3
/rok GUS 17 291,5    


W.10 Ludnośd korzystająca z oczyszczalni 
ścieków 


osoba GUS 224 600    
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L.p. Wskaźniki Jednostka 
Źródło 
danych 


Stan 
wyjściowy 
(2008 rok) 


Stan w roku 
sprawozdawczym 


…….. 
W.11 Przemysłowe oczyszczalnie ścieków szt. 


UM 
Katowice 


1   


W.12 Przepustowośd przemysłowych 
oczyszczalni ścieków (wg projektu) 


m
3
/dobę GUS b.d.  


61 964 
 


  


W.13 Długośd czynnej sieci wodociągowej 
rozdzielczej 


km GUS 527,5    


W.14 
Połączenia wodociągowe prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 


szt. GUS 15 408    


W.15 Korzystający z sieci wodociągowej % GUS 98   


W.16 Zużycie wody z wodociągów na 1 
mieszkaoca 


m
3
/rok GUS 38    


W.17 Długośd czynnej sieci kanalizacyjnej km GUS 408,2    


W.18 
Połączenia kanalizacyjne prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 


szt. GUS 7 252    


W.19 Korzystający z sieci kanalizacyjnej % GUS 89,5    


Ochrona powietrza atmosferycznego (P) 


P.1  
Wielkośd emisji zanieczyszczeo pyłowych 
do powietrza z zakładów objętych 
sprawozdawczością 


Mg/rok GUS 547    


 P.2 
Wielkośd emisji zanieczyszczeo gazowych 
do powietrza z zakładów objętych 
sprawozdawczością 


Mg/rok GUS 1 021 327    


 P.3 Jakośd powietrza - klasa (wg kryterium 
ochrony zdrowia) 


Klasa strefy GUS C    


Gospodarka odpadami (O) 


O.1  Zebrane ilości odpadów komunalnych tys. Mg/rok GUS 3 249,6   


O.2 Unieszkodliwione ilości odpadów 
komunalnych w sposób inny niż 
składowanie 


Mg/rok GUS 53,8    


O.3 Zebrane ilości odpadów niebezpiecznych Mg/rok UM  1 890,2   


Oddziaływanie pół elektromagnetycznych (PR) 


PR.1  
Ilośd stwierdzonych przekroczeo 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku 


szt. WIOŚ  0   


Poważne awarie (AWP) 


AWP. 1  


Potencjalni sprawcy poważnych awarii 
(ogółem) 


szt. PSP, WIOŚ  


107    
w tym: 


ZDR 15  


ZZR 24  


Pozostałe 68  


AWP.2  Ilośd zdarzeo mających znamiona 
poważnych awarii 


szt. WIOŚ  0    


Uwzględnianie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych (ZOŚ) 







 


Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013 


 


 


 


Katowice, 2011 r. 


 


87 


L.p. Wskaźniki Jednostka 
Źródło 
danych 


Stan 
wyjściowy 
(2008 rok) 


Stan w roku 
sprawozdawczym 


…….. 


 ZOŚ.1 
Ocena jakościowa ujmowania zagadnieo 
ochrony środowiska w strategiach i 
politykach sektorowych. 


skala 
od 0 do 3* 


UM  b.d.   


Aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska (AOŚ) 


 AOŚ.1 
Udział osób zatrudnionych w 
ekologicznych dziedzinach gospodarki 
(gospodarka komunalna, ochrona 
środowiska) w ogólnej liczbie 
zatrudnionych 


% UM b.d.   


AOŚ.2 Ilośd nowo powstałych zielonych miejsc 
pracy na terenie miasta Katowice 


szt. UM b.d.  


Edukacja ekologiczna (Ee) 


 Ee.1 Liczba zrealizowanych projektów z 
zakresu edukacji ekologicznej 


szt./rok UM b.d.   


 Ee.2 Wydatki na edukację ekologiczną tys. zł/rok UM b.d.   


Dostęp do informacji o środowisku (DiŚ) 


 DiŚ.1 
Liczba publicznych baz danych, w których 
udostępniana jest informacja o stanie 
środowiska na terenie miasta Katowice 


szt. UM b.d.    


* 0 - brak zagadnieo ochrony środowiska 


1 - zagadnienia ochrony środowiska jedynie zasygnalizowane 


2 - zagadnienia ochrony środowiska ujęte w stopniu wystarczającym 


3 - zagadnienia ochrony środowiska ujęte w stopniu bardzo dobrym 


Ab
c 


- wskaźniki obligatoryjne zostały zapisane 
czcionką z pogrubieniem 


Ab
c 


- wskaźniki nieobligatoryjne zostały zapisane 
czcionką bez pogrubienia 







 88 


 


 


 







 


Program Ochrony Środowiska dla Miasta Katowice na lata 2010-2013 


 


 


 


Katowice, 2011 r. 


 


89 


6 ASPEKTY FINANSOWE REALIZACJI PROGRAMU 
Możliwości finansowania działao środowiskowych oraz finansowanie zadao zawartych w Programie ochrony 
środowiska (szacunkowe koszty i źródła finansowania). 
 


6.1 ANALIZA ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA ZADAO Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
 


Tabela 15. Źródła finansowania 


Źródło finansowania Beneficjenci 


Program Operacyjny Infrastruktura  
i Środowisko 


Samorząd, jednostki gospodarcze, NGO, szkoły 
wyższe i uczelnie, osoby fizyczne 


Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Śląskiego 


Samorząd, jednostki gospodarcze, NGO, szkoły 
wyższe i uczelnie, osoby fizyczne 


Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) 
Samorząd, jednostki gospodarcze, NGO, szkoły 
wyższe i uczelnie, osoby fizyczne 


Bank Ochrony Środowiska 
Samorząd, jednostki gospodarcze, NGO, szkoły 
wyższe i uczelnie, osoby fizyczne 


Inne banki krajowe 
Samorząd, jednostki gospodarcze, NGO, szkoły 
wyższe i uczelnie, osoby fizyczne 


NFOŚiGW 
Samorząd, jednostki gospodarcze, NGO, szkoły 
wyższe i uczelnie, osoby fizyczne 


WFOŚiGW 
Samorząd, jednostki gospodarcze, NGO, szkoły 
wyższe i uczelnie, osoby fizyczne 


Wspólne Wdrożenia, czyli Joint 
Implementation (JI) 


Podmioty gospodarcze 


LIFE+ Samorząd, podmioty gospodarcze, NGO 


 


 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 (POIiŚ) 
Program stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia 
założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna wielkośd środków finansowych 
zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013 
wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosid będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld 
euro. W ramach 15 priorytetów programu, 5 bezpośrednio dotyczy ochrony środowiska: 


 Gospodarka wodno-ściekowa – 3 275,2 mln euro (w tym 2 783,9 mln euro z FS); 


 Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi – 1 430,3 mln euro (w tym 1 215,7 mln euro  
z FS); 


 Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska – 655,0 mln euro (w tym 556,8 mln 
euro z FS); 


 Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska – 667,0 mln euro 
(w tym 200,0 mln euro z EFRR); 


  Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych – 105, 6 mln euro (w tym 89,9 mln euro  
z EFRR). 
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 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 
RPOWŚ stanowi podstawę podziału środków unijnych przeznaczonych dla regionu. Podstawowym źródłem 
finansowania zadao ujętych w niniejszym dokumencie jest priorytet V –„Środowisko” oraz VI – 
„Zrównoważony rozwój miast”. 
1. Priorytet V – Środowisko 
Cele szczegółowe priorytetu to: 


 poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 


 ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku, 


 poprawa jakości powietrza, 


 doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem, 


 ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeostwa. 
W ramach priorytetu wspierane są działania w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-ściekowej, gospodarki 
odpadami, poprawy jakości powietrza i wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zarządzania 
środowiskiem i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Infrastruktura wodno – ściekowa wspierana będzie 
poprzez inwestycje w sieci kanalizacyjne, wodociągowe, oczyszczalnie ścieków i elementy systemu 
zaopatrzenia w wodę. W ramach gospodarki odpadami wsparcie uzyskają projekty z zakresu selektywnej 
zbiórki odpadów, ich odzysku, recyklingu oraz unieszkodliwiania, kompleksowego oczyszczania terenów  
z odpadów zawierających azbest oraz rekultywacji obszarów zdegradowanych i składowisk odpadów na cele 
przyrodnicze. Poprawa jakości powietrza będzie osiągana poprzez przedsięwzięcia na rzecz budowy, 
remontu oraz modernizacji systemów ciepłowniczych (obejmujące likwidację systemów indywidualnych), 
wraz z ich wyposażeniem w instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeo, kompleksowej 
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej wraz z wymianą źródeł ciepła, prowadzącej do 
ograniczenia niskiej emisji. Dodatkowo, wspierane będą działania prowadzące do wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w tym budowa infrastruktury służącej do przesyłu i produkcji energii 
pochodzącej ze źródeł alternatywnych, jak energia słoneczna, energia pochodząca z biomasy i inne.  
W ramach priorytetu preferowane będą projekty realizowane na obszarach o dużej gęstości zaludnienia. 
Doskonaleniu zarządzania środowiskiem będą służyd inicjatywy w zakresie tworzenia i rozwoju 
instrumentów gromadzenia i przetwarzania informacji o stanie środowiska, map akustycznych oraz map 
zalewowych. W ramach priorytetu realizowane będą także działania polegające na modernizacji  
i doposażeniu infrastruktury służącej szeroko pojętej edukacji ekologicznej (m.in.: punkty widokowe, ścieżki 
przyrodnicze, ośrodki dydaktyczno – promocyjne) oraz przywracaniu drożności korytarzy ekologicznych. 
Główni beneficjenci priorytetu to: 


 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 


 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowośd prawną, 


 spółki wodne, 


 parki narodowe i krajobrazowe, 


 organizacje pozarządowe, 


 partnerzy społeczni i gospodarczy, 


 PGL Lasy Paostwowe i jego jednostki organizacyjne, 


 niewymienione wyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowośd prawną. 
2. Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast 
Cele szczegółowego priorytetu to: 


 wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych, 


 wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych. 
Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych i miejskich kładzie główny nacisk 
na przywracanie ładu przestrzeni publicznej i podnoszenie wartości substancji miejskiej, nadawanie  
i przywracanie jej funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych  
i kulturalnych. Zamierzone efekty zostaną osiągnięte poprzez realizację przebudowy i remontów obiektów 
(w tym poprzemysłowych i powojskowych) wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia; 
zagospodarowywanie przestrzeni miejskich i uzupełnianie istniejącej zabudowy. Wsparcie zostanie 
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skierowane na kompleksowe przygotowanie terenów przeznaczonych pod działalnośd gospodarczą oraz 
tworzenie i rozbudowę systemów monitoringu wizyjnego. Realizowane projekty muszą przyczyniad się do 
likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym. 
W ramach projektów rewitalizacyjnych realizujących cel Priorytetu związany z wielofunkcyjnym 
wykorzystaniem terenów zdegradowanych wsparcie będzie udzielane jedynie projektom realizowanym na 
obszarze wsparcia zidentyfikowanym w Lokalnym Programie / Planie Rewitalizacji (LPR), realizującym cele 
LPR dla danego obszaru i wpisującym się w szerszą logikę interwencji LPR na danym obszarze. Główni 
beneficjenci priorytetu to: 
 jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 


 jednostki organizacyjne JST posiadające osobowośd prawną, 


 szkoły wyższe, 


 organizacje pozarządowe, 


 partnerzy społeczni i gospodarczy, 


 kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych, 


 spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 


 niewymienione wyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowośd prawną. 
 


 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Celem działalności Narodowego Funduszu jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o znaczeniu 
i zasięgu ogólnopolskim i ponadregionalnym oraz zadao lokalnych, istotnych z punktu widzenia potrzeb 
środowiska. Dystrybucja środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej odbywa się w ramach następujących dziedzin: ochrona powietrza, ochrona wód i gospodarka 
wodna, ochrona powierzchni ziemi, ochrona przyrody i krajobrazu oraz leśnictwo, geologia i górnictwo, 
edukacja ekologiczna, Paostwowy Monitoring Środowiska, programy międzydziedzinowe, nadzwyczajne 
zagrożenia środowiska, ekspertyzy i prace badawcze. 
Wnioskodawcami ubiegającymi się o środki finansowe z Narodowego Funduszu mogą byd: 


 jednostki samorządu terytorialnego, 


 przedsiębiorstwa, 


 instytucje i urzędy, 


 szkoły wyższe i uczelnie, 


 jednostki organizacyjne ochrony zdrowia, 


 organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), 


 administracja paostwowa, 


 osoby fizyczne. 
Wszyscy wnioskodawcy powinni posiadad status prawny umożliwiający im zawarcie umowy cywilno -
 prawnej. 
 


 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Fundusz udziela dofinansowania w różnych formach, na cele określone w art. 409 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, zgodnie z rocznym planem finansowym, listą przedsięwzięd priorytetowych oraz kryteriami 
wyboru przedsięwzięd uchwalonymi przez Radę Nadzorczą Funduszu. Priorytetowe przedsięwzięcia dotyczą 
celów wyznaczonych w wojewódzkim programie ochrony środowiska, wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami oraz własnej strategii działania (następna aktualizacja 2009-2012). 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wspiera finansowo i merytorycznie 
samorządy bądź przedsiębiorstwa komunalne w przygotowaniu wniosków do Funduszu Spójności. 
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Dofinansowanie, z którego mogą skorzystad wnioskodawcy, pochodzi z dwóch źródeł - z budżetu Unii 
Europejskiej, bądź ze środków statutowych NFOŚiGW. Dofinansowanie z Unii Europejskiej jest możliwe 
dzięki dwóm Memorandom Finansowym - 2002/PL/16/P/PA/003 i 2000/PL/16/P/PA/013 - zatwierdzonym w 
ramach funduszu ISPA. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określany mianem Instytucji Pośredniczącej II 
szczebla koordynuje działania wnioskodawców i beneficjentów na etapie przygotowania i realizacji 
przedsięwzięd. 


 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) 
EBOiR wspiera inwestycje sektora prywatnego zmierzające do poprawy jakości środowiska. Inwestycje 
środowiskowe wspierane przez bank dotyczą między innymi infrastruktury komunalnej  
i ochrony środowiska, - poprawy wydajności energetycznej i użycia odnawialnych źródeł energii. Europejski 
Bank Odbudowy i Rozwoju wspiera też projekty związane z ograniczaniem emisji gazów cieplarnianych. 
Wartośd kredytu wynosi od 2 do 250 mln (średnio 5 mln euro), co stanowi do 35% wartości inwestycji. 


 Bank Ochrony Środowiska 
Kredyt ekologiczny jest przyznawany na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska. 
Wszystkie podmioty mogą starad się o pozyskanie preferencyjnego kredytu. Maksymalna kwota kredytu 
może wynieśd do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą byd 
kredytowane w jednym z poniższych przypadków: 


 gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą, 


 gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienia, 


 gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeo i wyrobów zakupionych 
wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu. 


Okres kredytowania wynosi do 5 lat. Oprocentowanie jest zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu 
BOŚ S.A. W przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą, bądź producentem urządzeo 
kredyty udzielone na zakupy tych urządzeo mogą byd oprocentowane od 1% w skali roku. 


 Inne banki krajowe 
Bankami, które w szczególności wspierają kredytowo realizację zadao z zakresu środowiska są: Bank 
Gospodarstwa Krajowego, Bank Rozwoju Eksportu S.A, Bank Gdaoski S.A., niemniej rynek tego typu usług 
stale się rozszerza i coraz więcej banków ma w ofercie produkty dedykowane ochronie środowiska. 


 Wspólne Wdrożenia, czyli Joint Implementation (JI) 
To mechanizm ustanowiony w Art. 6 Protokołu z Kioto (PzK), który umożliwia nabycie  
i transfer jednostek redukcji emisji gazów cieplarnianych (ERUs) pomiędzy krajami Aneksu I do Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, powstałych w wyniku realizacji projektów 
inwestycyjnych obniżających emisję gazów cieplarnianych lub zwiększających pochłanianie GC. Jednostki 
redukcji emisji (ERUs) mogą byd generowane w okresie 2008-2012 i przekazywane krajom Aneksu I jako 
środek do wypełnienia ich zobowiązao wynikających z PzK w sposób efektywny ekonomicznie. 
Mechanizm ten może posłużyd do pozyskania zewnętrznych środków przez spółki pragnące wdrożyd 
inwestycje obniżające emisję gazów cieplarnianych (np. odgazowanie składowiska odpadów komunalnych). 


 LIFE+ 
LIFE+ jest instrumentem finansowym Komisji Europejskiej (DG Środowisko) wspierającym politykę ochrony 
środowiska Wspólnoty Europejskiej, który będzie realizowany w latach 2007 – 2013. Stanowi kontynuację 
programu LIFE, realizowanego w latach 1992 - 2006. Celem programu LIFE+ jest finansowanie projektów 
związanych z wdrażaniem, aktualizacją oraz rozwojem wspólnotowej polityki i prawodawstwa w dziedzinie 
środowiska, a tym samym wspieranie zrównoważonego rozwoju paostw UE. LIFE+ wspiera w szczególności 
wdrażanie szóstego Programu Działania Środowiskowego Wspólnoty (6th EAP, 2002–2012), włącznie z jego 
strategiami tematycznymi, oraz zapewnia wsparcie finansowe dla środków i przedsięwzięd zapewniających 
wartośd dodaną w Krajach Członkowskich UE. 
LIFE+ składa się z trzech komponentów: 
1. „LIFE+ przyroda i różnorodnośd biologiczna” 
2. „LIFE+ polityka i zarządzanie w zakresie środowiska” 
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3. „LIFE+ informacja i komunikacja” 
 


7 STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 
Programy ochrony środowiska sporządza się na szczeblu wojewódzkim, powiatowym oraz gminnym. Są one 
odzwierciedleniem Polityki Ekologicznej Paostwa, mającym wdrożyd jej ustalenia na odpowiednio niższym 
poziomie. Dokumenty te przyjmuje się na 4 lata, z uwzględnieniem perspektywy kolejnych 4 lat, co stanowi 
spełnienie obowiązku wynikającego z przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska. Poprzedni „Program Ochrony Środowiska dla miasta Katowice”, obejmował lata 2004 – 2007 
wraz z perspektywą na lata 2008 – 2011. Niniejsze opracowanie jest jego aktualizacją. 
W porównaniu do lat 2004 – 2005, kiedy tworzono poprzedni Program dla miasta Katowice, zmieniła się 
sytuacja gospodarcza: wiele zakładów na terenie miasta zakooczyło swoją działalnośd, rozwija się 
budownictwo, wzrosła zamożnośd społeczeostwa. Zmianie uległy zarówno dokumenty strategiczne 
wyższego szczebla, jak i przepisy prawne. 
Celem niniejszej aktualizacji jest dostosowanie zapisów pierwotnego dokumentu do obecnych 
uwarunkowao oraz do faktycznego stanu środowiska. Dokumentu tego nie należy traktowad wyłącznie jako 
realizacji prawnego obowiązku, bowiem jego wykonanie jest autentyczną koniecznością określenia 
obecnego stanu poruszanej w dokumencie problematyki oraz określenia adekwatnych do rzeczywistości 
działao naprawczych bądź doskonalących. 
W aktualizacji programu ochrony środowiska przedstawiono dokumenty strategiczne wyższego szczebla, ich 
główne założenia oraz powiązania z tematyką niniejszego dokumentu. 
Dokument został podzielony na poszczególne rozdziały, które kolejno przedstawiają: 
1. analizę uwarunkowao zewnętrznych i wewnętrznych wynikających z dokumentów strategicznych kraju,  


województwa i miasta, 
2. politykę ochrony środowiska określającą cele oraz kierunki działao do roku 2017, 
3. plan operacyjny na lata 2010-2013, 
4. monitoring wdrażania programu, 
5. aspekty finansowe realizacji programu, 
6. streszczenie w języku niespecjalistycznym. 
W dziale polityka ochrony środowiska na podstawie analizy aktualnej sytuacji i oczekiwanych zmian  
w ochronie środowiska, wraz z uwzględnieniem programów rządowych, regionalnych i lokalnych oraz 
aktualnych krajowych i regionalnych strategii, koncepcji i dokumentów planistycznych, w tym także 
sektorowych zdefiniowane zostały cele oraz kierunki działao w zakresie ochrony przyrody, różnorodności 
biologicznej i krajobrazu (Och); zmniejszenia energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności 
gospodarki (EN); racjonalnej gospodarki leśnej (L); utrzymania i rozwoju zieleni miejskiej (Z); racjonalnej 
eksploatacji zasobów naturalnych oraz ochrony struktury geologicznej i powierzchni ziemi (ZN); ochrony  
i racjonalnego wykorzystania wód powierzchniowych i podziemnych (W); ochrony powietrza 
atmosferycznego (P); gospodarka odpadami (O); oddziaływanie hałasu (H); oddziaływanie pól 
elektromagnetycznych (PR); poważne awarie (AWP); zagrożenia naturalne (ZN); uwzględnienie zasad 
ochrony środowiska w strategiach sektorowych; aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska; rozwój 
badao i postęp techniczny; aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym; edukacja ekologiczna; dostęp 
do informacji o środowisku. 
Niniejsza aktualizacja zawiera opis konkretnych przedsięwzięd, zaplanowanych na lata 2010-2013 oraz 
przedsięwzięcia w perspektywie do 2017 roku. Bazą dla planu operacyjnego do 2017 roku są cele i kierunki 
działao przedstawione szczegółowo w treści opracowania. Zadania zawarte w planie operacyjnym na lata 
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2010-2013 zostały zdefiniowane na podstawie ankietyzacji podmiotów, które zgłosiły przedsięwzięcia do 
realizacji w tym okresie. 
Na podstawie analizy dostępnych danych dotyczących stanu środowiska i jego ochrony, a w szczególności 
wcześniej wyszczególnionych faktów, które można określid jako problemowe, wytypowano główne problemy 
ochrony środowiska występujące na terenie Katowic: 
Ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazu (Och) 
Trwałe zmiany krajobrazu Katowic mogą następowad wskutek eksploatacji surowców, składowania 
odpadów, odprowadzania do wód ścieków komunalnych i przemysłowych, a także zasolonych wód  
z kopalo, rozwoju przemysłu, rozbudowy miasta i jego infrastruktury komunikacyjnej. 
Innym zagrożeniem jest nasilająca się tendencja do zasiedlania terenów atrakcyjnych przyrodniczo, która 
powoduje kurczenie się terenów otwartych, występujących zwłaszcza w południowej części miasta. Kolejny 
problem to dewastacja różnorodności biologicznej cieków i zbiorników wodnych np. poprzez betonowanie 
ich brzegów. 
Zmniejszenie energochłonności, materiałochłonności i wodochłonności gospodarki (EN) 
Katowice to miasto, które posiada duże rezerwy mocy cieplnej możliwe do wykorzystania, a częśd zakładów 
ciepłowniczych ma problem w związku z utratą odbiorców energii cieplnej, wskutek likwidacji 
przedsiębiorstw. 
Ponadto, Katowice borykają się z problemem przepływu danych między przedsiębiorstwami ciepłowniczymi 
a miastem, głównie ze względu na brak planów rozwoju przedsiębiorstw ciepłowniczych działających na jego 
terenie, które są źródłem informacji na temat systemu ciepłowniczego. 
W zakresie zużycia energii elektrycznej można zauważyd spadek, spowodowany nie tylko zakooczeniem 
działalności przez niektórych dużych odbiorców, ale także zwiększeniem racjonalnego użytkowania energii 
elektrycznej przez największych odbiorców. Gazociągi wysokoprężne oraz stacje redukcyjno - pomiarowe 
(SRP) I stopnia eksploatowane są przez Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz – System, oddział  
w Świerklanach. Sied gazowa oraz urządzenia z nią związane na terenie Katowic eksploatowane są przez 
jednostkę Górnośląski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. w Zabrzu (spółka zajmuje się także 
regionalną dystrybucją gazu sieciowego). 
Dostarczona konsumentom woda pochodzi przede wszystkim z ujęd powierzchniowych na rzekach Wisła 
(zbiornik Goczałkowice) i Soła (kaskada Tresna –Porąbka – Czaniec). Specyficzną rolę pełni zbiornik 
Dziedkowice, napełniany wodą ujmowaną z Soły w Oświęcimiu - Broszkowicach i dostarczaną rurociągiem. 
Niewielkie ilości wody doprowadzane są ponadto ze zbiorników retencyjnych w Kozłowej Górze (na rzece 
Brynica) i w Przeczycach (na rzece Czarna Przemsza) oraz z ujęd na rzece Sztoła w Ryszce i na kanale 
centralnym odwadniającym kopalnię piasku "Szczakowa". Uzyskane wody tłoczone są do wspólnego 
systemu rozrządu (rurociąg grupowy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego), skąd przez system 
magistral wodociągowych i przyporządkowanej do nich sieci rozdzielczej (Katowickie Wodociągi S.A.) 
zaopatrywane są miasta regionu katowickiego, w tym Katowice. Zaopatrzenie Katowic w wodę - poprzez 
zbiorniki sieciowe w Murckach i Mikołowie – oparte jest przed wszystkim o Zakład Uzdatniania Wody 
„Goczałkowice” w Goczałkowicach Zdroju, Zakład Uzdatniania Wody „Dziedkowice” w Imielinie oraz Stację 
Uzdatniania Wody „Czaniec” w Kobiernicach. Głównymi elementami systemu grupowego są: zbiorniki 
wyrównawcze: „Mikołów”, „Murcki”, „Chorzów”, oraz rurociągi przesyłowe (wodociągi tranzytowe GPW). 
Racjonalna gospodarka leśna (L) 
Podstawowymi zagrożeniami dla trwałości lasów i ich zrównoważonego rozwoju na obszarze Katowic są nie 
tylko przemysłowe zanieczyszczenia atmosfery - pyły i gazy oraz odkształcenia powierzchni ziemi 
spowodowane przez górnictwo, ale także zagrożenia takie jak: pożary, gradacje szkodliwych owadów  
i patogeniczne oddziaływanie grzybów oraz działalnośd człowieka. 
Utrzymanie i rozwój zieleni miejskiej (Z) 
W związku ze zmniejszeniem i degradacją zasobów zieleni oraz modernizacją - w ostatnich latach - placów 
miejskich zaburzono ciągły system zieleni w mieście, a w związku z tym wynikła koniecznośd podjęcia 
działao rewitalizacyjnych mających na celu stworzenie ciągłego systemu zieleni, z alejami i miejscami do 
odpoczynku w ramach zagospodarowania istniejących i nowych przestrzeni publicznych. 
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Racjonalna eksploatacja zasobów naturalnych oraz ochrona struktury geologicznej i powierzchni ziemi 
(ZN) 
Zagrożenia występujące na terenie miasta związane z eksploatacją kopalin podzielid możemy na dwie grupy: 
występujące na powierzchni terenu czyli tąpnięcia, trzęsienia ziemi, występowanie szkód górniczych, 
powstawanie lejów na skutek zawaleo stropów, zachwianie bilansu wodnego na skutek odwadniania 
korytarzy, powstawanie hałd, obecnośd infrastruktury przemysłowej oraz występujące pod powierzchnią 
ziemi (w kopalniach) na skutek prowadzenia prac wydobywczych np. zagrożenie metanowe, zagrożenie 
zalaniem, tąpnięciami, wybuchem pyłu węglowego, zagrożenia pożarami endogenicznymi oraz wyrzutami 
gazów i skał w eksploatowanych pokładach i w pokładach będących w przygotowaniu do eksploatacji. 
Ochrona gleb, problemy uzdatniania, rekultywacji i rewitalizacji terenów poprzemysłowych (GiTP) 
Na terenie miasta Katowice głównym problemem dotyczącym gleb jest stopieo ich zanieczyszczenia, 
dewastacja związana z rozwojem miasta oraz przekształcenia związane z wydobywaniem kopalin. Gleby na 
terenie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych pod względem zawartości metali ciężkich. 
Spowodowane jest to zarówno wymywaniem zanieczyszczeo z hałd przez wody opadowe, jak również  
z opadem pyłów zawierających pierwiastki toksyczne. 
Dużą trudnośd w rekultywacji gleb stanowią, poza obecnością hałd i składowisk odpadów, tereny dotknięte 
szkodami górniczymi. Zapadliska i szczeliny będące deformacjami nieciągłymi zaburzają strukturę profilu 
glebowego, co tylko potęguje degradację powierzchni i uniemożliwia procesy naprawcze. Przemysł 
wydobywczy wpływa również bardzo negatywnie na stosunki wodne na terenie miasta, ponieważ pracujące 
kopalnie muszą cięgle wypompowywad wody, aby zapobiec zalewaniu korytarzy. Powoduje to obniżanie się 
zwierciadeł wody w poziomach wodonośnych. 
Poprawa jakości środowiska i bezpieczeostwa ekologicznego 
Na terenie miasta Katowic dużym problemem w gospodarce wodościekowej jest stan jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych.  Jak wykazała analiza stanu cieków w mieście przeprowadzona przez 
Wojewódzki Inspektorat Środowiska wszystkie badane wody wymagają podjęcia natychmiastowych działao 
zapobiegawczych w celu poprawy ich jakości. Głównie dotyczy to wód płynących, których stan wskazuje na 
intensywne oddziaływanie antropogeniczne, a zmiany polegają na zaniku występowania znacznej części 
populacji biologicznych. Ponadto wody należące do klasy V nie nadają się do wykorzystania na cele 
zaopatrzenia ludności w wodę i nie podlegają uzdatnianiu. 
Ochrona powietrza atmosferycznego (P) 
Zasadnośd wykorzystania energii odnawialnych dotychczas argumentowano przede wszystkim potrzebą 
zachowania rezerw paliw kopalnych. Obecnie, w obliczu narastającego problemu emisji gazów 
cieplarnianych i zmian klimatycznych będących tego skutkiem, wykorzystanie źródeł energii alternatywnych 
staje się jednym z najważniejszych wyzwao i zadao. Obecna polityka Polski zakłada, zgodnie z celami Unii 
Europejskiej, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie paliwowo – energetycznym 
kraju do 7,5% w roku 2010 i do 20% w roku 2020 w strukturze zużycia nośników pierwotnych. 
Gospodarka odpadami (O) 
Na terenie Katowic głównym problemem w gospodarce odpadami jest zbyt duże rozproszenie systemu 
odbioru i transportu odpadów. Rozdrobienie na kilkanaście podmiotów sprawia, że system transportu nie 
spełnia zasady minimalizacji ujemnego wpływu na środowisko (głównie ujemnego oddziaływania transportu 
na środowisko), ogranicza możliwośd w uzyskiwaniu określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów, 
jak również uniemożliwia kształtowanie odpowiedniej polityki inwestowania w rozwój pełnego systemu 
gospodarki odpadami. Ponadto miasto nie posiada instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych. 
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Oddziaływanie hałasu (H) 
Największym problem w mieście Katowice jest niekorzystny klimat akustyczny spowodowany hałasem 
emitowanym przez ruch drogowy, szynowy i w małym stopniu przez działalnośd przemysłową. 
Na podstawie informacji zawartych w POŚPH przyjęto, że uciążliwości hałasowe powodowane są przez 
źródła będące w zarządzie różnych podmiotów, w związku z tym za realizację poszczególnych działao 
zapisanych w  POŚPH odpowiadają: Prezydent Miasta Katowice, Tramwaje Śląskie, Miejski Zarząd Ulic  
i Mostów, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz PKP Polskie Linie Kolejowe. 
Poważne awarie (AWP) 
W ramach prowadzonych kontroli realizowanych przez inspektorów WIOŚ w Katowicach, w 2007 roku 
zidentyfikowano najpoważniejsze problemy dotyczące zapobiegania występowania awarii przemysłowych 
na terenie miasta Katowice. Stwierdzono następujące naruszenia prawa: brak zabezpieczeo stanowisk 
przeładunku substancji niebezpiecznych przed niekontrolowanym ich uwolnieniem do środowiska, brak 
zabezpieczeo środowiska gruntowego na stanowiskach wlewu produktów naftowych, niedokonana 
inwentaryzacja sieci kanalizacyjnej, brak rozpoznania odbiornika wód pogaśniczych w przypadku 
wystąpienia pożaru, brak oceny stanu technicznego obiektów budowlanych z instalacjami, nieprzekazywanie 
sprawozdao z wykonanych pomiarów prowadzonych w ramach zakładowego monitoringu środowiska, brak 
ustalonych sposobów postępowania na wypadek pożaru i innych zagrożeo. Oprócz zakładów poważne 
awarie mogą występowad również przy transporcie substancji niebezpiecznych. Przez Katowice przebiegają 
główne arterie drogowe i kolejowe, łączące Polskę z Europą we wszystkich kierunkach. 
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