
 
 

UZASADNIENIE 
  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta 
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK 
„Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej, 
sporządzony został na podstawie uchwały Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 
2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 
górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki - Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w Uchwały 
opracowanie i uchwalenie miejscowego planu może następować odrębnie dla poszczególnych 
fragmentów tego obszaru. 
Granicami projektu planu został objęty niezainwestowany obszar, o powierzchni ok. 1,1 ha, 
położony w dzielnicy Podlesie, w rejonie ul. Sołtysiej i Armii Krajowej. 
Zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej przyjętymi w „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja (uchwała Nr XXI/483/12 Rady 
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r.) teren objęty w/w planem, przeznaczony został na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.  
Celem sporządzenia w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest 
w szczególności: 

− ustalenie zasad zagospodarowania i kształtowania nowej zabudowy, zapewniające 
harmonijne przekształcenie tkanki urbanistycznej,  

− zachowanie właściwych proporcji i gabarytów nowej zabudowy w relacji do 
zabudowy sąsiedniej, 

− zachowanie ciągłości przestrzennej terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w rejonie ul. Sołtysiej i ul Armii Krajowej. 

 
Sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2–4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm., w tym zmian 
wynikających z ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r poz. 1777).  
 

1. W związku z art. 1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic 
miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - 
KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii 
Krajowej uwzględniono: 

a) wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury oraz walory 
architektoniczne i krajobrazowe poprzez: 

− zapewnienie ciągłości przestrzennej terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, poprzez ustalenie dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem MN, parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu w odniesieniu do działek budowlanych, w tym 
maksymalnego wskaźnika powierzchni zabudowy, minimalnego i maksymalnego 
wskaźnika intensywności zabudowy, minimalnego udziału powierzchni biologicznie 
czynnej, określenie ilości kondygnacji oraz maksymalnej wysokości zabudowy, 
wyznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

− ustalenie zasad kształtowania przestrzeni publicznej, 
− zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej; 

 
b) wymagania ochrony środowiska, w tym gospodarowania wodami i ochrony gruntów rolnych 

i leśnych poprzez ustalenie: 
− zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania 

krajobrazu, w tym dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: MN, 
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 



 
 

dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, 
łączności publicznej, wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną, o 
parametrach określonych w przepisach wykonawczych w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, 

− zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej, 
w szczególności stosowanie systemów grzewczych opartych o miejską zdalaczynną 
sieć ciepłowniczą, z dopuszczeniem w przypadku braku możliwości technicznych 
zastosowania sieci zdalaczynnej stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł 
ciepła, z zastosowaniem urządzeń o efektywności energetycznej co najmniej 90%, 
lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem energii wiatru i 
biogazu oraz zaopatrzenie w gaz z istniejącej i rozbudowanej sieci gazowej, dostawa 
energii elektrycznej w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną sieć 
elektroenergetyczną, odprowadzanie ścieków, wód opadowych i roztopowych 
poprzez istniejący i rozbudowywany system kanalizacji miejskiej, postępowanie z 
odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony 
środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Z uwagi na brak terenów rolnych i leśnych w projekcie planu nie odniesiono się do 
wymogów ochrony tych obszarów. 
 

c) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Z uwagi na brak obszarów i obiektów objętych ochroną na podstawie wpisu do rejestru 
zabytków, obiektów o wartości kulturowych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków 
i obiektów wartościowych historycznie, w projekcie planu nie odniesiono się do wymogów 
ochrony tych obszarów i obiektów. 
 

d) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także potrzeby osób 
niepełnosprawnych. 
W projekcie planu odniesiono się do wymogów ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi 
i mienia a także do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez ustalenie zasad ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu, zasad 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej (zgodnie z pkt. 1 
lit. b niniejszego uzasadnienia). Ponadto w projekcie planu ustalono wymagania wynikające 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: 

− zakaz tworzenia trwałych przegród uniemożliwiających dostęp do przestrzeni 
publicznych, lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg, wolnostojących urządzeń 
infrastruktury technicznej takich jak stacje transformatorowe, urządzenia 
pomiarowe, stacje redukcyjne gazu, przepompownie ścieków itp., jeżeli istnieje 
techniczna możliwość realizacji tych urządzeń jako podziemnych; 

− nakaz wyposażenia terenu dróg publicznych, w obiekty i urządzenia ułatwiające 
poruszanie się osobom niepełnosprawnym, zapewnienia miejsc do siedzenia takich 
jak ławki, siedziska indywidualne, itp., oświetlenia przestrzeni z wykorzystaniem 
latarni oświetlających chodniki i jezdnie, wprowadzenia oraz utrzymania 
ujednoliconych pod względem formy elementów wyposażenia miejskiego z 
wykorzystaniem materiałów naturalnych, bez elementów refleksyjnych, 
odblaskowych o jaskrawej barwie; 

− dopuszczenie miejsc do parkowania rowerów, lokalizacji w liniach 
rozgraniczających dróg obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu zgodnie z 
przepisami prawa budowlanego, w szczególności: wiaty przystankowe, wyjścia, 
wjazdy i wyjazdy z parkingów, automaty telefoniczne i elementy systemu informacji 
miejskiej, przy zachowaniu pozostałych wymagań określonych w planie. 



 
 

 
e) walory ekonomiczne przestrzeni, poprzez: 

− poszanowanie praw nabytych, zapewniając zachowanie wartości terenów na 
poziomie nie niższym niż dotychczasowy, 

− ukształtowanie prawidłowej struktury przestrzennej co umożliwi lepsze 
wykorzystanie potencjału terenu, 

− eliminację możliwości lokalizowania zagospodarowania degradującego przestrzeń. 
 

f) prawo własności, poprzez : analizę i uwzględnienie stanu istniejącego zagospodarowania 
terenów będących własnością prywatną; 

 
g) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa: 

W obszarze objętym planem nie występują obszary lub obiekty, które wymagają 
uwzględnienia ze względu na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.  
Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa mogą być realizowane poprzez tereny 
istniejących dróg publicznych zapewniające właściwy system obsługi komunikacyjnej  
terenu. 

  
h) potrzeby interesu publicznego poprzez:  

− ustalenie zasad kształtowania przestrzeni publicznej, 
− zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oznaczonej na rysunku planu symbolem MN, poprzez istniejące 
drogi publiczne,  
 

i) potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci 
szerokopasmowych, poprzez ustalenie: zasad w zakresie modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury techniczne. Obszar objęty planem obejmuje tereny 
wyposażone w urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, z możliwością lokalizowania 
infrastruktury technicznej oraz z możliwością rozbudowy i przebudowy według potrzeb 
wynikających z przeznaczenia terenów w granicach planu oraz terenów sąsiednich. 
 

j) zapewnienie udziału społeczeństwa w pracach nad miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: 
Udział społeczeństwa w pracach nad projektem planu został zapewniony zgodnie 
z wymogami ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, poprzez ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta 
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK 
„Murcki – Staszic” i możliwość składania wniosków (w tym przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej). W odpowiedzi na ogłoszenie w ustawowym terminie do 
obszaru objętego planem nie wniesiono wniosków indywidualnych; 
 

k) zachowanie jawności i przejrzystości procedur planistycznych:  
Procedura formalno-prawna sporządzenia w/w projektu planu została przeprowadzona 
zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.). Zachowanie jawności i przejrzystości 
zostało uwzględnione poprzez zawiadamianie o kolejnych etapach procedury sporządzania 
miejscowego planu w miejscowej prasie, na tablicy ogłoszeń, na stronach internetowych 
Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.  



 
 

Natomiast zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko. Informacje o kolejnych etapach procedury sporządzania planu umieszczono 
w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego 
ochronie – Systemie Informacji o Środowisku (SIOS). 
Prowadzona procedura planistyczna zachowywała wymagane przepisami prawa terminy 
i okresy, a także formy informowania społeczeństwa oraz organów uzgadniających 
i opiniujących; 

 
l) potrzeba zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody, do celów zaopatrzenia ludności: 

W zakresie projektowanej nowej zabudowy, obszar planu posiada dostęp do sieci 
wodociągowej. Ustalenia planu nie stoją w sprzeczności z możliwością rozbudowy tej sieci. 
Plan umożliwia zaopatrzenie w wodę w oparciu o systemy miejskich sieci i urządzeń 
wodociągowych. 

2. W związku  z art. 1, ust. 3 w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 
górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar 
w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej ważenie interesu publicznego i interesów 
prywatnych w tym zgłaszanych w postaci wniosków i uwag, uwzględniono poprzez 
ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 
górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” i możliwość składania 
wniosków (w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej). Na etapie 
zawiadomienia nie wniesiono wniosków indywidualnych z przedmiotowego obszaru 
w rejonie ulic Sołtysiej  i Armii Krajowej.  
 

3. W związku z art. 1, ust. 4 w projekcie w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 
górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar 
w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej: 

a) kształtowanie struktur przestrzennych, przy uwzględnieniu dążenia do minimalizowania 
transportochłonności układu przestrzennego, uwzględniono poprzez: 

− zachowanie właściwych proporcji i gabarytów nowej zabudowy w relacji do 
zabudowy sąsiedniej, 

− utrzymanie dostępności komunikacyjnej terenów w obszarze objętym projektem 
planu poprzez istniejący, ukształtowany system komunikacji drogowej, 

− dopuszczenie realizacji dojść, dojazdów na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem – MN. 

 
b) lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w sposób umożliwiający mieszkańcom 

maksymalne wykorzystanie publicznego transportu zbiorowego jako podstawowego środka 
transportu, uwzględniono poprzez lokalizowanie nowej zabudowy mieszkaniowej w rejonie 
ul. Sołtysiej i ul. Armii Krajowej obsługiwanej transportem zbiorowym autobusowym 
z przystanków zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej.  
 

c) zapewnienie rozwiązań przestrzennych, ułatwiających przemieszczanie się pieszych 
i rowerzystów, uwzględniono poprzez: 

− ustalenie zagospodarowania towarzyszącego: ścieżka/droga rowerowa, chodniki, 
elementy wyposażenia miejskiego, w tym stojaki rowerowe na terenach dróg 
publicznych klasy „zbiorcza” i „lokalna” oznaczonych na rysunku planu symbolem - 
KDZ, KDL, 

− ustalenie zagospodarowania towarzyszącego: elementy wyposażenia miejskiego, w 
tym stojaki rowerowe na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem MN. 

 



 
 

d) dążenie do planowania i lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o w pełni 
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, w granicach jednostki 
osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych 
nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612 oraz 
Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz. 141), w szczególności poprzez uzupełnianie istniejącej 
zabudowy, uwzględniono poprzez kontynuację zabudowy w oparciu o istniejące ciągi 
komunikacyjne oraz infrastrukturę techniczną, zapewniającej jej integrację funkcjonalno – 
przestrzenną. 

 
4. Zgodność z wynikami analizy o której mowa w artykule 32 ust.1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 
Rada Miasta Katowice podjęła uchwałę nr V/36/15 z dnia 28 stycznia 2015r. w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice, przyjmując ocenę aktualności studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego.  
Projekt planu jest zgodny z „Analizą zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta 
Katowice w okresie od 30 czerwca 2010r. do 30 czerwca 2014r. oraz propozycji 
harmonogramu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”, 
stanowiącą załącznik do w/w uchwały. W/w „Analizie…” uwzględniono sporządzanie 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów „dzielnic 
południowych” miasta Katowice. 
 

5. Wpływ na finanse publiczne, w tym budżet gminy. 
Do w/w projektu miejscowego planu sporządzone zostało opracowanie pn. „Prognoza 
skutków finansowych dla potrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic Miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów 
górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki – Staszic” - część obejmująca obszar 
w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej”.  
W opracowaniu tym wykonano prognozę wpływu ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego na dochody własne i wydatki gminy oraz na wydatki 
związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy. 
 

6. Procedura formalno-prawna sporządzania projektu planu została przeprowadzona zgodnie 
z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. Prawo geologiczne i górnicze 
(Dz.U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.). Natomiast na podstawie ustawy z dnia 3 
października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), przeprowadzono strategiczną ocenę oddziaływania na 
środowisko.  
W trybie art. 54, 57 i 58 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, 
projekt ww. planu miejscowego uzyskał opinie i uzgodnienia Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w Katowicach – pismo nr WOOŚ.410.292.2014.RK1 z dnia 18 
czerwca 2014r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Katowicach – pismo 
nr NS/NZ/522/16/14 z dnia 16 czerwca 2014 r. 
 
Opracowany projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskał 
obligatoryjne opinie i uzgodnienia zgodnie z art. 17 pkt 6 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt miejscowego planu był omawiany na 
posiedzeniu Miejskiej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w dniu 26.02.2016 r. 
i został zaopiniowany pozytywnie. 

 



 
 

7. Rozwiązania projektu planu nie naruszają ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, przyjętego uchwałą 
Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. 


