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„Raport o stanie miasta Katowice” jest jednym z dokumentów strategicznego

planowania rozwoju naszego miasta. Spojrzenie na aktualną, wewnętrzną i zewnętrzną

sytuację Katowic w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania miasta pozwoli

wskazać wyzwania, jakie stoją przed Katowicami XXI wieku. Raport nie jest zatem

monografią opisującą w szczegółach każdą z dziedzin aktywności miasta, ale zbiorem

informacji, dzięki któremu będziemy mogli podjąć decyzje o ścieżkach dalszego rozwoju

Katowic.

Skupienie wysiłków na najistotniejszych dla rozwoju naszego miasta przedsięwzięciach

stanowi obowiązek zarówno obecnych, jak i przyszłych władz miasta, a od organizacji

i instytucji, przedsiębiorstw, a w szczególności mieszkańców wymaga aktywnego

współdziałania w ich realizacji. Składam serdeczne wyrazy uznania i podziękowania

wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego dokumentu.

Piotr Uszok

Prezydent Miasta Katowice 
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Pierwsze prace nad przygotowaniem „Raportu o stanie miasta Katowice” rozpoczęły się w pierwszej połowie 2004 roku.

Z pracowników Urzędu Miasta, fachowców w poszczególnych dziedzinach funkcjonowania miasta, powołano Zespół ds. opracowania

„Raportu o stanie miasta Katowice”. Zadaniem Zespołu było przygotowanie ogólnej charakterystyki miasta w aspekcie środowiskowym

i społeczno-gospodarczym oraz w zakresie powiązań zewnętrznych z otoczeniem. Ponadto Zespół przygotował materiały dla opisu

stanu miasta w wybranych obszarach jego funkcjonowania.

Od strony metodologicznej pracami nad Raportem kierował Zespół badawczo-projektowy, w skład którego weszli pracownicy Katedry

Badań Strategicznych i Regionalnych Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Do każdego z etapów prac

przygotowali oni odpowiednie schematy prac, uczestniczyli w redakcji części pierwszej i drugiej Raportu, a także w całości podjęli

się opracowania trzeciej części, tj. wyznaczenia pozycji konkurencyjnej Katowic.

Nadzór nad przebiegiem prac nad Raportem objął Komitet Sterujący dla opracowania „Strategii rozwoju miasta Katowice”, którego

członkami są Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczący Rady Miasta Katowice, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Katowice,

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice, Przewodniczący Komisji Skarbu Rady Miasta Katowice oraz Kierownik

Zespołu badawczo-projektowego.

Część I Raportu

Na początku prac nad Raportem uczestnikom Zespołu roboczego zostały zadane następujące pytania: Jakie jest miejsce i rola

Katowic w otoczeniu? Jak Katowice są powiązane z otoczeniem? Jak Katowice są wewnętrznie ukształtowane? W jakiej sytuacji

jest miasto Katowice? Jakim zmianom podlega miasto Katowice?

Przyjęto, że dane będą gromadzone i prezentowane w przekroju czasowym i przestrzennym w wymiarach: środowiskowym,

społecznym, gospodarczym i technicznym. Ze względu na trudności w pozyskaniu porównywalnych danych dla wszystkich dzielnic

(tj. jednostek pomocniczych) Katowic w okresie dziesięcioletnim uznano, że akceptowalne są dane za lata 1998-2003 (ew. 2002).

Z uwagi na to, że wymiar przestrzeni miejskiej również został uznany za jeden z istotnych elementów prowadzonej diagnozy stanu

miasta, dokonano grupowania dzielnic (tj. jednostek pomocniczych) miasta. Kryteria, jakimi kierowano się przy grupowaniu są

następujące: położenie, sąsiedztwo, dominujące funkcje, względy historyczne, występujące problemy społeczne, dziedzictwo

poprzemysłowe i stopień urbanizacji. 

Uwzględniając sformułowane kryteria dokonano następującego pogrupowania – do Zespołu dzielnic śródmiejskich zaliczono

następujące jednostki pomocnicze: Bogucice, Koszutkę, os. Paderewskiego i Śródmieście. Zespół dzielnic wschodnich obejmuje:

Dąbrówkę Małą, Janów – Nikiszowiec, Giszowiec oraz Szopienice – Burowiec. W Zespole dzielnic południowych znajdują się Kostuchna,

Murcki, Piotrowice – Ochojec, Podlesie, Zarzecze, a do Zespołu dzielnic północnych wchodzą Dąb, Wełnowiec – Józefowiec i Załęże.

Zewnętrzny przestrzenny układ odniesienia to układ aglomeracyjny, regionalny, krajowy i międzynarodowy, który jednak w pełni

udało się zastosować jedynie w trzeciej części Raportu. Pozostałe założenia dla części pierwszej Raportu odpowiednio dotyczą także

części drugiej i trzeciej.

Część II Raportu

Ostateczny kształt drugiej części Raportu wypracowany został wspólnie przez Zespół ds. opracowania „Raportu o stanie miasta

Katowice”, Zespół badawczo-projektowy i Komitet Sterujący. Do obszarów zidentyfikowanych jako ważne z punktu widzenia rozwoju
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miasta, a nieopisanych w Raporcie lub opisanych w sposób niewyczerpujący należą: mała i średnia przedsiębiorczość, komercyjne

budownictwo mieszkaniowe, produkty i firmy markowe Katowic, nowa gospodarka, biznes międzynarodowy, sektor bankowo-

ubezpieczeniowy, pozabankowe instytucje finansowe, rynek nieruchomości, turystyka, rozrywka, mass media, szkoły wyższe, nauka,

badania i rozwój, nowe technologie, telekomunikacja i teleinformatyka, logistyka, instytucje otoczenia biznesu, organizacje

pozarządowe. Nieuwzględnienie tych obszarów w Raporcie wyniknęło z braku kompleksowych informacji lub dużych trudności w ich

pozyskaniu. Będą one sukcesywnie uzupełniane w kolejnych edycjach Raportu. 

Dla opisania sytuacji Katowic w sferze ekonomicznej pozyskano dodatkowo z Urzędu Statystycznego w Katowicach wykaz podmiotów

gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON w Katowicach według stanu na koniec roku 1998 i 2003, dane o liczbie

tych podmiotów wg działów PKD dla Katowic, 13 miast Aglomeracji razem oraz województwa śląskiego, informacje o liczbie

przedsiębiorstw zatrudniających 10-49 i 50-249 osób w Katowicach wg sekcji PKD, o produkcji sprzedanej, wyniku finansowym,

wskaźniku rentowności, nakładach inwestycyjnych i pracujących w tych przedsiębiorstwach, dane o pracujących ogółem wg działów

PKD dla Katowic, 13 miast Aglomeracji razem oraz województwa śląskiego, informacje o działalności badawczo-rozwojowej i cenach

nieruchomości w województwie śląskim (Urząd Statystyczny nie gromadzi tego typu danych dla poszczególnych miast i gmin).

Ponadto informacje o stanie poszczególnych dziedzin w sferze społecznej i infrastrukturalnej przekazały również następujące

jednostki: I i II Urząd Skarbowy w Katowicach, Powiatowy Urząd Pracy, Towarzystwo Budownictwa Społecznego, Komunalny

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Komunalny Związek Komunikacyjny Górnośląskiego Okręgu

Przemysłowego, Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów, Górnośląski

Zakład Energetyczny, Górnośląska Spółka Gazownictwa, Zakład Energetyki Cieplnej, EC Katowice, Straż Pożarna i Policja, Śląskie

Centrum Zdrowia Publicznego. 

Część III Raportu

Pozycję konkurencyjną Katowic w sferze ekonomicznej, społecznej i infrastrukturalnej w aglomeracyjnym, regionalnym

i metropolitalnym układzie odniesienia wyznaczył Zespół badawczo-projektowy. Wspólnie z Komitetem Sterującym ustalono,

że w aglomeracyjnym układzie odniesienia pod uwagę będą brane następujące przekroje badawcze:

- Katowice – Gliwice – Sosnowiec – Aglomeracja Górnośląska jako całość,

- 14 miast Aglomeracji Górnośląskiej - każde z osobna,

regionalny układ obejmie:

- Katowice – Bydgoszcz – Lublin – miasta wojewódzkie razem,

- Katowice – Bielsko-Białą – Częstochowę – Gliwice – Rybnik – Sosnowiec,

a metropolitalny:

- Katowice – Gliwice - Katowice - Sosnowiec - Aglomerację Górnośląską, Wrocław – Kraków,

- Katowice – Białystok – Bydgoszcz – Toruń – Gdańsk i Gdynię – Kraków – Lublin – Łódź – Poznań – Rzeszów – Szczecin – Warszawę 

– Wrocław.

Porównywalne dane statystyczne dla wszystkich miast wybranych do analizy pochodzą z opracowania GUS „Powiaty w Polsce”

i dotyczą 2002 roku.
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1.1. PO¸O˚ENIE MIASTA

1.1.1. Aglomeracyjny i regionalny uk∏ad odniesienia

Miasto Katowice zajmuje obszar 164,5 km2 i zamieszkuje je
325 tys. osób. Jest dziesiàtym co do wielkoÊci miastem w kraju
po: Warszawie, ¸odzi, Krakowie, Wroc∏awiu, Poznaniu, Gdaƒ-
sku, Szczecinie, Bydgoszczy i Lublinie. Katowice graniczà z: Sie-
mianowicami, Czeladzià, Sosnowcem, Mys∏owicami, L´dzina-
mi, Tychami, Miko∏owem, Rudà Âlàskà i Chorzowem, tworzàcy-
mi sàsiedzki zespó∏ miejski liczàcy 1,15 mln mieszkaƒców. 

Katowice sà miastem na prawach powiatu, stolicà regionu oraz
siedzibà w∏adz samorzàdu wojewódzkiego i rzàdowej administra-
cji ogólnej. Wraz z 13 miastami na prawach powiatu (Bytom, Cho-
rzów, Dàbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mys∏owice, Piekary
Âlàskie, Ruda Âlàska, Siemianowice Âlàskie, Sosnowiec, Âwi´to-
ch∏owice, Tychy, Zabrze) tworzà ponad dwumilionowe, unikatowe
w przestrzeni polskiej i europejskiej skupisko ludnoÊci nazywane
Aglomeracjà GórnoÊlàskà. Potencja∏ ludnoÊciowy Aglomeracji sza-
cowany jest na 2,175 mln mieszkaƒców. Aglomeracja GórnoÊlà-
ska nale˝y do najbardziej zurbanizowanych i uprzemys∏owionych
obszarów Europy Ârodkowej. Na obszarze Aglomeracji wytwarza
si´ 50% produktu krajowego brutto województwa Êlàskiego oraz
7% produktu krajowego brutto Polski. Do miast centralnych Aglo-

meracji GórnoÊlàskiej – obok Katowic jako metropolii regionu – za-
liczajà si´ Gliwice i Sosnowiec. Miasta centralne Aglomeracji Gór-
noÊlàskiej liczà ∏àcznie ponad 750 tys. mieszkaƒców. Aglomeracja
stanowi obszar rdzeniowy najwi´kszego w Polsce obszaru metro-
politalnego liczàcego oko∏o 3 mln ludnoÊci, o g´stoÊci zaludnienia
si´gajàcej 520 osób na km2. Pomimo wewn´trznych zró˝nico-
waƒ kulturowych Aglomeracja GórnoÊlàska stanowi zwartà ca∏oÊç
funkcjonalno-przestrzennà o charakterze policentrycznym.

1.1.2. Krajowy i mi´dzynarodowy uk∏ad odniesienia

Katowice po∏o˝one sà w centralnej cz´Êci po∏udniowego pasa
Polski, b´dàc g∏ównym oÊrodkiem miejskim województwa Êlàskie-
go, które liczy 4,8 mln mieszkaƒców. Województwo Êlàskie grani-
czy od zachodu z województwem opolskim, od pó∏nocy z woje-
wództwem ∏ódzkim, od wschodu z województwami Êwi´tokrzyskim
i ma∏opolskim, a od po∏udnia z Republikà Czeskà i S∏owacjà.

Aglomeracja GórnoÊlàska jest centralnie usytuowana w najwi´k-
szej w Europie Ârodkowej konurbacji, którà wspólnie tworzà aglome-
racje: krakowska, górnoÊlàska wraz z rybnickà i przylegajàca do niej
po stronie czeskiej aglomeracja ostrawska. WielkoÊç tej konurbacji
najlepiej okreÊla potencja∏ ludnoÊciowy obszaru wyznaczonego pro-
mieniem 100 km od Katowic, który wynosi 9 milionów osób. W pro-
mieniu 600 km od Katowic znajduje si´ szeÊç europejskich stolic:
Berlin, Praga, Wiedeƒ, Bratys∏awa, Budapeszt i Warszawa. 

Po∏o˝enie miasta wzgl´dem g∏ównych tras komunikacyjnych drogowych (A1, A4) i kolejowych (CE 65, E 30).
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Przez Katowice przebiegajà g∏ówne arterie drogowe i kolejowe,
∏àczàce Polsk´ z Europà we wszystkich kierunkach. Na terenie
miasta przecinajà si´ dwa, przebiegajàce przez województwo Êlà-
skie, korytarze transeuropejskiej sieci transportowej, tj.: 
- korytarz III – Berlin – Wroc∏aw – Katowice – Kraków – Lwów,

w ramach którego usytuowana jest przebiegajàca przez Kato-
wice autostrada A4; 

- korytarz IV – Gdaƒsk – Katowice – ˚ylina, w którego Êladzie
przebiega autostrada A1, znajdujàca si´ w bezpoÊrednim sà-
siedztwie miasta;

a tak˝e dwie linie szybkiej kolei transeuropejskiej: 
- E30 – Zgorzelec – Wroc∏aw – Katowice – Kraków – Medyka;
- E65 – Gdaƒsk – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice.

W odleg∏oÊci ok. 30 km od Katowic w Pyrzowicach funkcjonuje
nowoczesny Mi´dzynarodowy Port Lotniczy „Katowice”, który utrzy-
muje regularne bezpoÊrednie po∏àczenia pasa˝erskie z 11 miasta-
mi, w tym m.in. z Atenami, Frankfurtem, Londynem, Mediolanem,
Pary˝em, Sztokholmem, Rzymem i Warszawà. Loty pasa˝erskie ob-
s∏ugujà nast´pujàce firmy: LOT Polish Airlines, Lufthansa, EuroLOT,
GLOBUS oraz Wizz Air. Na terenie Mi´dzynarodowego Portu Lot-
niczego znajduje si´ terminal cargo o powierzchni 5378 m2. G∏ów-
nymi u˝ytkownikami powierzchni magazynowych na potrzeby car-
go sà firmy: DHL, TNT Express Worldwide, UPS, GTL-LOT, Cargo
Express, C. Hartwig, Plit, Pekaes Multi Spedytor, STC, Urzàd Celny.
W promieniu 100 km od Katowic znajdujà si´ jeszcze dwa lotniska
– w Krakowie Balicach i w Ostrawie (Mosnov).

Po zrealizowaniu zachodniego odcinka Drogowej Trasy Âredni-
cowej, który b´dzie ∏àczy∏ Gliwice z Katowicami oraz przez istnie-
jàcy Kana∏ Gliwicki (wraz z portem w Gliwicach) Katowice uzyska-
jà bezpoÊrednie po∏àczenie (poprzez Odrzaƒskà Drog´ Wodnà)
z europejskà siecià ˝eglugi Êródlàdowej. 

Z kolei ze wzgl´du na bliskie sàsiedztwo ze S∏awkowem (ok. 30
km) i dobre po∏àczenie komunikacyjne (DK 86 i DK 94) Katowice
majà szybki dost´p do stacji szerokotorowej Linii Hutniczo-Siarko-
wej, która wraz z kompleksem 4 terminali prze∏adunkowych umo˝-
liwia bezpoÊredni transport kolejowy z Azji do Europy, a w przy-
sz∏oÊci stanie si´ centrum logistycznym o zasi´gu europejskim.

1.2. SYTUACJA SPO¸ECZNO-GOSPODARCZA 
I ÂRODOWISKOWA MIASTA

1.2.1. Sytuacja spo∏eczno-gospodarcza

G´stoÊç zaludnienia w Katowicach wynosi ok. 2 tys. osób na km2.
Struktura ludnoÊci Katowic wed∏ug grup ekonomicznych przed-
stawia si´ nast´pujàco: w wieku produkcyjnym jest 64% miesz-
kaƒców, w wieku przedprodukcyjnym 19%, a w wieku poproduk-
cyjnym 17%. Liczba ludnoÊci Katowic zmniejsza si´ pod wp∏ywem
ujemnego przyrostu naturalnego i ujemnego salda migracji. 

W Katowicach tworzy si´ nowa jakoÊciowo generacja kapita∏u
ludzkiego. Ponad 67% ludnoÊci w wieku 20-24 lat posiada wy-
kszta∏cenie Êrednie i policealne, a ponad 30% mieszkaƒców w wie-
ku 25-29 lat legitymuje si´ wykszta∏ceniem wy˝szym. Ogó∏em wy-
kszta∏cenie wy˝sze posiada 16% mieszkaƒców Katowic, a wy-
kszta∏cenie Êrednie i policealne 37,5%. 

Wed∏ug danych Narodowego Spisu Powszechnego 2002 w Ka-
towicach funkcjonuje ponad 135 tys. gospodarstw domowych.
Przeci´tne gospodarstwo domowe liczy 2,4 osoby. Rodzinne go-
spodarstwa domowe stanowià 66% ogólnej liczby gospodarstw.
Udzia∏ jednoosobowych gospodarstw domowych wynosi 32%.
G∏ównym êród∏em utrzymania gospodarstw domowych sà docho-
dy z pracy. Z dochodów z pracy utrzymuje si´ 65 tys. (48%) go-
spodarstw domowych, w tym 33 tys. gospodarstw domowych
utrzymuje si´ z pracy w sektorze publicznym. Przeci´tne miesi´cz-
ne wynagrodzenie brutto kszta∏tuje si´ w Katowicach na pozio-
mie 2,7 tys. z∏. Jest ono wy˝sze ni˝ przeci´tne wynagrodzenie w re-
gionie i w skali kraju. Du˝a liczba gospodarstw domowych (42%)

utrzymuje si´ z emerytur i rent. Z pracy na w∏asny rachunek utrzy-
muje si´ w Katowicach prawie 6% gospodarstw domowych. 

Gospodarstwa domowe zajmujà 126 tys. mieszkaƒ. Oko∏o 6 tys.
stanowià mieszkania niezamieszkane. Ponad 70% zasobu miesz-
kaniowego stanowià zasoby b´dàce w∏asnoÊcià osób fizycznych
i spó∏dzielni mieszkaniowych. Komunalny zasób mieszkaniowy
kszta∏tuje si´ na poziomie 21 tys. mieszkaƒ, co stanowi 16% sub-
stancji mieszkaniowej Katowic. Oko∏o 11% zasobów mieszkanio-
wych jest w∏asnoÊcià przedsi´biorstw. 

Przeci´tnie w jednym mieszkaniu zamieszkuje 1,08 gospodar-
stwa domowego. Oznacza to, ˝e oko∏o 10 tys. gospodarstw do-
mowych nie dysponuje samodzielnym mieszkaniem. Ârednia po-
wierzchnia u˝ytkowa mieszkania w Katowicach wynosi 57 m2

(przeci´tnie w skali kraju 69 m2), przy czym na jednà osob´ przy-
padajà 22 m2. Telefon stacjonarny posiada w Katowicach 77%
gospodarstw domowych, komputer znajduje si´ w 37% gospo-
darstw domowych, 57% gospodarstw domowych posiada samo-
chód osobowy, a 95% telewizor i lodówk´. 

Ponad 25% zasobów mieszkaniowych wybudowano przed 1945
rokiem, a dalsze 27% w latach 1945-1970. Z wyjàtkiem powsta-
∏ych w latach 30. kamienic funkcjonalistycznych o bardzo wyso-
kim standardzie, mieszczàcych si´ m.in. przy ul. PCK, Jordana,
Rymera, Sk∏odowskiej-Curie, Reymonta, Dàbrowskiego, zasoby
mieszkaniowe wybudowane przed 1945 rokiem cechuje niski stan-
dard cywilizacyjny. 

Katowice sà oÊrodkiem koncentracji specjalistycznych us∏ug me-
dycznych o mi´dzynarodowej renomie. Na Êwiecie wysoko cenio-
ne jest równie˝ katowickie Êrodowisko muzyczne, a w skali kraju
Katowice sà wa˝nym oÊrodkiem szkolnictwa wy˝szego – w 18
uczelniach studiuje obecnie ponad 80 tys. osób. 

Katowice nale˝à do grona najwi´kszych w Polsce oÊrodków
miejsko-przemys∏owych. Ze wzgl´du na wielkoÊç rynku konsump-
cyjnego i przemys∏owego, Katowice stanowià wa˝ne w skali kra-
ju centrum handlowo-targowe. Miasto odgrywa tak˝e istotnà
rol´ na krajowym rynku finansowym i rynku nieruchomoÊci. Po-
mimo du˝ych post´pów w procesie restrukturyzacji przemys∏u, sy-
tuacja gospodarcza Katowic jest nadal istotnie uzale˝niona od ko-
niunktury gospodarczej. Podlegajà jej dwa tradycyjne sektory,
a mianowicie przemys∏ w´glowy i przemys∏ stalowy. Górnictwo,
hutnictwo oraz sektor energetyczny generujà ∏àcznie ponad 25%
wp∏ywów miasta z podatku od nieruchomoÊci. 

Potencja∏ przedsi´biorczoÊci Katowic stanowi 48 tys. zarejestro-
wanych w ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej przedsi´biorców.
W okresie ostatniej dekady lat, liczba zarejestrowanych przed-
si´biorców uleg∏a prawie podwojeniu. Wysoka dynamika wzro-
stu liczby zarejestrowanych przedsi´biorców, si´gajàca 8-10%
w skali rocznej, mia∏a miejsce w latach 1993-1999, jednak˝e w la-
tach 2000-2003 dynamika potencja∏u przedsi´biorczoÊci Kato-
wic, mierzona wzrostem liczby zarejestrowanych przedsi´biorców,
uleg∏a obni˝eniu. 

Na koniec 2003 roku na terenie miasta w rejestrze REGON za-
rejestrowanych by∏o 42 tys. podmiotów gospodarczych1. Stanowi
to blisko 10% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych zlokalizowa-
nych w województwie Êlàskim. Udzia∏ osób fizycznych prowadzàcych
dzia∏alnoÊç gospodarczà w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych
kszta∏tuje si´ na poziomie 70%. Z ponad 4 tys. spó∏ek z udzia∏em
kapita∏u zagranicznego, zarejestrowanych na terenie wojewódz-
twa Êlàskiego, blisko 1/5 posiada swojà siedzib´ w Katowicach. 

Udzia∏ nak∏adów inwestycyjnych Êrednich i du˝ych przedsi´-
biorstw zlokalizowanych w Katowicach wynosi prawie 20% nak∏a-
dów inwestycyjnych alokowanych na obszarze województwa Êlà-
skiego. Nak∏ady inwestycyjne na 1 mieszkaƒca sà w Katowicach
blisko 3-krotnie wy˝sze w porównaniu z województwem.

Potencja∏ spo∏eczno-ekonomiczny Katowic mierzony liczbà
miejsc pracy si´ga 150 tys. pracujàcych i w ostatnich kilku latach
zmniejszy∏ si´ o ponad 30 tys. Na 1 osob´ w wieku produkcyj-
nym przypada w Katowicach prawie 2,5 miejsca pracy. Oznacza

1 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w rejestrze REGON nie uwzgl´dnia dzia∏alnoÊci gospodarczej osób fizycznych rejestrowanych przez Urzàd Miasta.
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to, ˝e Katowice organizujà rynek pracy o stosunkowo du˝ym za-
si´gu geograficznym. Wskaênik zatrudnienia kszta∏tuje si´ w mie-
Êcie na poziomie 44% i jest zbli˝ony do poziomu krajowego.

W strukturze gospodarczej Katowic dominuje sektor us∏ug.
Udzia∏ sektora us∏ug w strukturze zatrudnienia zbli˝a si´ do 70%
ogó∏u pracujàcych, dla porównania w województwie Êlàskim prze-
kroczy∏ on 50% ogó∏u pracujàcych. Katowicki Holding W´glowy,
spó∏ka Skarbu Paƒstwa skupiajàca 7 kopalƒ, dysponuje 14% po-
tencja∏em miejsc pracy Katowic.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w listopadzie 2004 roku wynio-
s∏a w Katowicach 7,5% (Poznaƒ – 7,1%, Warszawa – 6,5%) i jest ni˝-
sza od stopy bezrobocia zarówno w województwie, jak i w skali kra-
ju. Z danych Narodowego Spisu Powszechnego LudnoÊci przepro-
wadzonego w 2002 roku wynika jednak, ˝e faktyczna stopa bezro-
bocia kszta∏tuje si´ na poziomie 18% (Poznaƒ – 14,7%, Warszawa
– 13,5%). W mieÊcie utrzymuje si´ wysoki udzia∏ bezrobotnych bez
prawa do zasi∏ku, zwi´ksza si´ tak˝e liczba osób d∏ugotrwale bezro-
botnych. Z pomocy spo∏ecznej korzysta oko∏o 10% ludnoÊci Katowic.

Katowice jako jednostka samorzàdu terytorialnego dysponuje
mieniem komunalnym o wartoÊci 1,4 mld z∏. Budynki i budowle
stanowià 60% majàtku miasta, a grunty komunalne ponad 1/4,
przy czym zajmujà one blisko 1/5 powierzchni Katowic. Udzia∏y
i akcje miasta w spó∏kach prawa handlowego si´gajà 10% war-
toÊci mienia komunalnego. Oko∏o 1/3 zasobów majàtkowych mia-
sta zlokalizowana jest w obszarze Êródmiejskim Katowic.

Sytuacja bud˝etowa Katowic oceniona zosta∏a jako stabilna. Sk∏a-
dajà si´ na nià dobre wyniki finansowe, Êcis∏a kontrola wydatków
bie˝àcych, niskie zad∏u˝enie oraz du˝a zdolnoÊç inwestowania. Ka-
towice uzyska∏y d∏ugoterminowà ocen´ ratingowà BBB+/A–2 o per-
spektywie stabilnej przyznanà przez Agencj´ Ratingowà Fitch/BCA.
Miasto utrzymuje wzgl´dnie ustabilizowany poziom dochodów bu-
d˝etowych w warunkach niesprzyjajàcej sytuacji makroekonomicz-
nej oraz w trudnych warunkach restrukturyzacji przemys∏u w wo-
jewództwie Êlàskim. W zakresie dochodów w∏asnych utrzymuje si´
ogólna tendencja wzrostowa. Dotyczy to g∏ównie wp∏ywów z podat-

ków i op∏at lokalnych, w tym z podatku od nieruchomoÊci od osób
prawnych i osób fizycznych. W wydatkach miasta najwi´kszy, po-
nad 70%, udzia∏ majà wydatki bie˝àce, które cechuje tendencja
spadkowa. W Katowicach od kilku lat wzrasta stopa inwestycji
i obecnie wynosi powy˝ej 25%. Priorytetem strategicznym wydat-
ków kapita∏owych Katowic w ostatnich latach by∏a infrastruktura
transportowa oraz infrastruktura komunalna.

1.2.2. Sytuacja Êrodowiskowa

Katowice le˝à na po∏udniu Polski na 50O15’ szerokoÊci geogra-
ficznej pó∏nocnej i 19O01’ d∏ugoÊci geograficznej wschodniej (wspó∏-
rz´dne centrum). Rozciàg∏oÊç po∏udnikowa miasta wynosi 18,6 km,
a równole˝nikowa 16,7 km. Miasto po∏o˝one jest na po∏udniu Wy-
˝yny Âlàskiej i wchodzi w obr´b P∏askowy˝u Bytomsko-Katowickie-
go. Teren miasta odznacza si´ bardzo urozmaiconà rzeêbà, a ró˝-
nice wysokoÊci wzgl´dnych przekraczajà 110 m. Pod wzgl´dem
geologicznym Katowice po∏o˝one sà w GórnoÊlàskim Zag∏´biu W´-
glowym, b´dàcym synklinorium rozciàgajàcym si´ na obszarze o po-
wierzchni 5 400 km2 w kszta∏cie trójkàta, którego wierzcho∏ki wy-
znaczajà: Tarnowskie Góry, Ostrawa i Kraków. 

W klimacie Katowic zaznacza si´ przewaga wp∏ywów oceanicz-
nych nad kontynentalnymi. Najcz´Êciej nap∏ywa tu powietrze po-
larno-morskie. Ârednia roczna temperatura dla Katowic wynosi
7,9OC. Wiatry wiejà przede wszystkim z kierunku zachodniego.
Charakterystyczne sà wiatry s∏abe, o pr´dkoÊci nie przekracza-
jàcej 2 m/s. Du˝e zapylenie jest przyczynà znacznego zachmu-
rzenia i podwy˝szonych sum opadów. Ârednioroczny opad w Ka-
towicach wynosi 723 mm. 

Przez Katowice biegnie dzia∏ wodny pomi´dzy Wis∏à a Odrà,
przy czym do dorzecza Odry nale˝y Êrodkowo-zachodnia cz´Êç
miasta (21%) odwadniana przez K∏odnic´ ze Âlepiotkà i Potokiem
Kokociniec. Do dorzecza Wis∏y nale˝y 79% powierzchni miasta.
Odwadniajà jà:
- w cz´Êci pó∏nocnej Rawa – prawobrze˝ny dop∏yw Brynicy, 
- w cz´Êci pó∏nocno-wschodniej Bolina – prawobrze˝ny dop∏yw

Czarnej Przemszy,
- w cz´Êci po∏udniowej Mleczna wraz z potokiem ¸aweckim –

lewobrze˝ny dop∏yw Gostyni.

2 BBB: dobra jakoÊç kredytowa. Oznacza, ˝e obecnie wyst´puje niskie oczekiwanie ryzyka kredytowego. ZdolnoÊç do terminowego regulowania zobowiàzaƒ finansowych jest
uznana za odpowiednià, jednak istnieje wi´ksze prawdopodobieƒstwo, ˝e pojawiajàce si´ niekorzystne zmiany okolicznoÊci lub warunków gospodarczych mogà jà os∏abiç. 
Krajowy rating na poziomie „A” oznacza wysokà wiarygodnoÊç kredytowà w porównaniu z innymi podmiotami ocenianymi w tym samym kraju. Jednak˝e zmiany w otoczeniu
lub warunkach gospodarczych mogà wp∏ynàç na zdolnoÊç do terminowej sp∏aty tych zobowiàzaƒ finansowych w wi´kszym stopniu, ni˝ w przypadku zobowiàzaƒ finansowych
zakwalifikowanych do wy˝szej kategorii.
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Wzd∏u˝ pó∏nocno-wschodnich granic miasta p∏ynie rzeka Bry-
nica – prawobrze˝ny dop∏yw Czarnej Przemszy, odwadniajàca 3%
powierzchni Katowic. Mniej ni˝ 2% powierzchni miasta to ob-
szary bezodp∏ywowe. 

Wyró˝nia si´ 4 g∏ówne kompleksy zwiàzane z przepuszczalny-
mi utworami:
- czwartorz´du – najlepiej wykszta∏conych w pradolinach Rawy,

K∏odnicy, Mlecznej oraz ich odnogach,
- trzeciorz´du na po∏udnie od uskoku K∏odnickiego,
- triasu – wyst´pujàcych lokalnie w po∏udniowej cz´Êci miasta

w rejonie wyst´powania p∏atów osadów triasowych (charakter
szczelinowo-krasowy),

- karbonu – zwiàzanych z ∏awicami piaskowca poszczególnych
warstw.
Po∏udniowa cz´Êç miasta znajduje si´ w zasi´gu granic g∏ów-

nych zbiorników wód podziemnych (GZWP) – nie wymagajàcych
ochrony – i u˝ytkowych poziomów wód podziemnych (UPWP).

1/3 powierzchni miasta to silnie przekszta∏cone tereny zurba-
nizowane, na które sk∏adajà si´ tereny zabudowy mieszkaniowej
– 12%, komunikacji i transportu – 12,5% oraz tereny przemys∏o-
we – 8,5%. Tereny biologicznie czynne stanowià 2/3 powierzch-
ni miasta. 55% powierzchni przypada na tereny otwarte (lasy
i u˝ytki rolne) oraz 7,5% na obszary tzw. zieleni urzàdzonej. W gra-
nicach administracyjnych Katowic znajduje si´ prawie 6 600 ha
lasów, w tym ponad 6 300 ha gruntów zalesionych. Lasy uzna-
no w ca∏oÊci za ochronne. 

Na terenie Katowic wyst´puje zjawisko „niskiej emisji”. Jego
przyczynà jest spalanie niskiej jakoÊci w´gla i odpadów w nisko-
sprawnych paleniskach domowych oraz wzrastajàcy ruch w trans-
porcie samochodowym. W mieÊcie przekraczane sà normy okre-
Êlajàce poziom dopuszczalnego ha∏asu. G∏ównym êród∏em ha-
∏asu jest system transportowy powodujàcy zagro˝enie dla miesz-
kaƒców wi´kszoÊci dzielnic miasta. 

Najbardziej ucià˝liwym êród∏em ha∏asu w mieÊcie sà przede
wszystkim g∏ówne ciàgi komunikacji drogowej, a w nast´pnej
kolejnoÊci tramwajowej i kolejowej. Drugà grup´ zagro˝eƒ stano-
wià przemys∏owe i komunalne êród∏a ha∏asu, przenikajàcego na
znajdujàce si´ w sàsiedztwie tereny zabudowy mieszkaniowej,
co mo˝e wywo∏ywaç niezadowolenie spo∏ecznoÊci lokalnych. 

Na terenie Katowic istnieje obecnie 14 obszarów górniczych jede-
nastu kopalƒ w´gla kamiennego. Powierzchnia tych obszarów wy-
nosi oko∏o 137,5 km2, co stanowi 84% powierzchni miasta po
uwzgl´dnieniu zlikwidowanego obszaru kopalni „Siemianowice”, któ-
ry wynosi∏ ok. 12 km2. Aktualnie na terenie Katowic eksploatacj´
prowadzi 7 kopalƒ. Konsekwencjà aktywnoÊci górniczej na terenie
miasta sà szkody w ukszta∏towaniu powierzchni i Êrodowisku.

1.3. STRUKTURA FUNKCJONALNO-
-PRZESTRZENNA MIASTA

1.3.1. Krótka prezentacja dzielnic miasta 

Zespó∏ dzielnic Êródmiejskich
ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiee (nr 1) stanowi Êcis∏e centrum Katowic, a tym sa-

mym Metropolii GórnoÊlàskiej. Jest to centrum jednego z naj-
m∏odszych, du˝ych organizmów miejskich Europy Ârodkowej.
Dzielnica ÂródmieÊcie zajmuje obszar o powierzchni oko∏o 3,8
km2. W 1997 roku zamieszkiwa∏o jà 45,2 tys. mieszkaƒców, zaÊ
w 2003 roku 39,8 tys. mieszkaƒców. W tym samym czasie g´-
stoÊç zaludnienia w dzielnicy zmniejszy∏a si´ z 11,89 tys. os./km2

do 10,47 tys. os./km2. W dzielnicy ÂródmieÊcie dominujà spe-
cjalistyczne funkcje z zakresu us∏ug komercyjnych i publicznych
o randze metropolitalnej. Tu skupione sà tak˝e zabytkowe i no-
woczesne budynki reprezentacyjne miasta i regionu. Uk∏ad
funkcjonalno-przestrzenny dzielnicy organizujà dwie osie kom-
pozycyjne, a mianowicie: oÊ pó∏noc-po∏udnie z Rynkiem, al.
Korfantego i Spodkiem oraz oÊ wschód – zachód z Dworcem
Kolejowym, placem K. Miarki, ul. Jagielloƒskà i placem Sejmu
Âlàskiego.

OOssiieeddllee  PPaaddeerreewwsskkiieeggoo  ––  MMuucchhoowwiieecc (nr 4) o powierzchni oko-
∏o 7,4 km2 stanowi 4% powierzchni miasta Katowice. Liczba lud-
noÊci kszta∏towa∏a si´ w roku 2003 na poziomie 12,2 tys. osób,
a w roku 1997 na poziomie 13,5 tys. osób. W latach 1997-2003
zmniejszy∏a si´ g´stoÊç zaludnienia w dzielnicy z 1,82 tys. os./km2

do 1,65 tys. os./km2. Dzielnica po∏o˝ona jest w centralnej cz´Êci
miasta po pó∏nocnej i po∏udniowej stronie autostrady A4. W dziel-
nicy reprezentowane sà trzy g∏ówne funkcje: funkcja mieszkanio-
wa na os. Paderewskiego, funkcja handlu i us∏ug (Centrum Han-
dlowe 3 Stawy), w tym us∏ug biznesowych i kulturalnych przy pla-
cu Rady Europy oraz funkcja rekreacyjna w oparciu o tereny Ka-
towickiego Parku LeÊnego. 

KKoosszzuuttkkaa (nr 12) jest po∏o˝ona na pó∏noc od Drogowej Trasy
Ârednicowej, po obu stronach alei Korfantego. Powierzchnia dziel-
nicy wynosi 1,4 km2. Liczba mieszkaƒców w roku 2003 wynosi∏a
12,6 tys. osób, a w 1997 roku 13,6 tys. osób. W wymienionym
okresie czasu g´stoÊç zaludnienia zmniejszy∏a si´ z 9,71 tys.
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os./km2 do 9,0 tys. os./km2. Jest to dzielnica g∏ównie mieszka-
niowa z niewielkimi udzia∏em powierzchni biurowych i us∏ugowych,
zasadniczo bez wolnych terenów do zabudowy. Zlokalizowano tu
tak˝e funkcje us∏ugowe o charakterze ogólnomiejskim. Koszutka
postrzegana jest jako przed∏u˝enie Êcis∏ego centrum miasta. 

BBoogguucciiccee (nr 13) stanowià jednà z pó∏nocnych dzielnic Kato-
wic. Dzielnica jest po∏o˝ona pomi´dzy Koszutkà, We∏nowcem-Jó-
zefowcem, Siemianowicami Âlàskimi, Dàbrówkà Ma∏à, Zawodziem
i ÂródmieÊciem, tj. na terenach ograniczonych od zachodu ulicami
Olimpijskà, Brzozowà, Osikowà, od pó∏nocy ulicà Cedrowà i grani-
cà miasta z Siemianowicami Âlàskimi, od zachodu ulicà Wiertniczà
i przejÊciem mi´dzy Katowickà Fabrykà Mebli a PMUE-PW Za-
k∏adem Prefabrykacji, a od po∏udnia alejà Roêdzieƒskiego do wy-
lotu ulicy Olimpijskiej. Bogucice liczy∏y w 2003 roku 17,4 tys. miesz-
kaƒców. Jest to w porównaniu z rokiem 1997 spadek o oko∏o 800
osób. Zmniejszy∏ si´ równie˝ nieznacznie wskaênik g´stoÊci zalud-
nienia z 6,5 tys. os./km2 do 6,21 tys. os./km2. Po likwidacji KWK Ka-
towice w dzielnicy dominuje funkcja mieszkaniowa.
Zespó∏ dzielnic pó∏nocnych

ZZaa∏∏´́˝̋ee (nr 7) jest jednà z najstarszych dzielnic Katowic. Jej gra-
nice wyznacza od pó∏nocy rzeka Rawa, od wschodu p´tla linii ko-
lejowej od strony dzielnicy ÂródmieÊcie, od po∏udnia ulica Koch∏o-
wicka, Bocheƒskiego i linia kolejowa – magistrala W-E. W jej pó∏-
nocnej cz´Êci znajduje si´ historycznie ukszta∏towana zabudowa
wzd∏u˝ ulicy Gliwickiej i rzeki Rawy. Dzielnica zajmuje obszar wy-
d∏u˝onego prostokàta o bokach 4 km i 0,6 km. W cz´Êci po∏u-
dniowej jest to obszar g∏ównie przemys∏owy. Dzielnica zajmuje po-
wierzchni´ 3,4 km2 i liczy aktualnie 12 tys. mieszkaƒców. W ro-
ku 1997 liczba ludnoÊci dzielnicy kszta∏towa∏a si´ na poziomie
13,2 tys. mieszkaƒców. W latach 1997-2003 spad∏a wi´c g´stoÊç
zaludnienia z 3,88 tys. os./km2 do 3,53 tys. os./km2. Dzielnica Za-
∏´˝e powsta∏a w zwiàzku z rozwojem przemys∏u: kuênic ˝elaza,
kopalƒ w´gla kamiennego, hut cynku, huty szk∏a. Zagospoda-
rowanie cz´Êci pó∏nocnej dzielnicy jest niejednorodne. 

OOssiieeddllee  WWiittoossaa (nr 8) od zachodu graniczy z miastem Chorzów, od
pó∏nocy granic´ wyznacza linia kolejowa – magistrala W-E, od wscho-
du – ulica Bocheƒskiego, od po∏udnia – ulica Koch∏owicka z autostra-
dà A4. Dzielnica zajmuje powierzchni´ 3,4 km2, liczba ludnoÊci wy-
nosi 13,1 tys. osób a g´stoÊç zaludnienia kszta∏tuje si´ na poziomie
3,85 tys. os./km2. W roku 1997 liczba mieszkaƒców wynosi∏a 14,2
tys. osób, a g´stoÊç zaludnienia 4,18 tys. os./km2. Cz´Êç po∏udniowo-
wschodnia i centralna dzielnicy to osiedle mieszkaniowe Witosa,
które stanowi samodzielnà jednostk´ urbanistycznà. W rejonie osie-
dla znajdujà si´ równie˝ obiekty administracji publicznej, ma∏ego biz-
nesu oraz jednostek badawczo-rozwojowych. Poza osiedlem miesz-
kaniowym Witosa wyst´pujà tu tereny charakterystyczne dla stref prze-
mys∏owych, sk∏adowych i komunikacji kolejowej.

OOssiieeddllee  TTyyssiiààcclleecciiaa (nr 9) od zachodu i pó∏nocy graniczy z mia-
stem Chorzów, od wschodu granic´ wyznacza ul. Bracka, od po-
∏udnia rzeka Rawa. Ulica Chorzowska oddziela osiedle od 600-
-hektarowego Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku w Cho-
rzowie. Powierzchnia dzielnicy wynosi 1,9 km2. Liczba ludnoÊci
kszta∏tuje si´ na poziomie 24,2 tys. mieszkaƒców, przy g´stoÊci
zaludnienia w 2003 roku 12,74 tys. os./km2. Dla roku 1997 od-
powiednie wskaêniki zaludnienia kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco:
25,4 tys. mieszkaƒców i 13,37 tys. os./km2. Osiedle stanowi sa-
modzielnà jednostk´ urbanistycznà z budynkami mieszkalnymi
wielorodzinnymi 5-, 14-, 19-, 24- kondygnacyjnymi (te ostatnie
nazywane „kukurydzami”) oraz obiektami us∏ug podstawowych:
pawilonami us∏ugowo-handlowymi, szko∏ami podstawowymi
i Êrednimi, przedszkolami, ˝∏obkami, oÊrodkiem zdrowia, Êwietli-
cami, klubami osiedlowymi, 2 koÊcio∏ami. Ponadto na terenie osie-
dla wybudowano zespó∏ szkó∏ artystycznych, w sk∏ad którego
wchodzi liceum muzyczne i plastyczne, a tak˝e oÊrodek dla dzie-
ci niepe∏nosprawnych, które majà znaczenie ponadlokalne.

DDààbb (nr 10) o powierzchni 1,9 km2, jedna z najstarszych dzielnic
Katowic, po∏o˝ona jest ok. 3 km na pó∏nocny zachód od centrum
miasta. Od strony zachodniej graniczy z WPKiW w Chorzowie – naj-
wi´kszym na Âlàsku terenem rekreacyjnym. Dzielnica liczy 8,2 tys.

mieszkaƒców, przy g´stoÊci zaludnienia rz´du 4,3 tys. os./km2.
W porównaniu z rokiem 1997 zmniejszy∏a si´ liczba mieszkaƒ-
ców (9,8 tys.) i g´stoÊç zaludnienia (5,16 tys. os./km2). Granic´
mi´dzy D´bem a Za∏´˝em wyznacza oÊ rzeki Rawy. Przewa˝ajà-
cà cz´Êç obszaru dzielnicy stanowi zabudowa mieszkaniowa o wy-
sokiej intensywnoÊci, z ca∏ym zakresem us∏ug podstawowych. Za-
budowa mieszkaniowa ukszta∏towa∏a si´ w postaci osiedli robotni-
czych powsta∏ych przy du˝ych zespo∏ach przemys∏owych: kopalƒ
„Katowice” i „Kleofas” oraz huty „Baildon”. 

WWee∏∏nnoowwiieecc  ––  JJóózzeeffoowwiieecc (nr 11) to dzielnica o powierzchni 3,1
km2, po∏o˝ona w pó∏nocnej cz´Êci Katowic. Sàsiaduje z komplek-
sem zieleni WPKiW w Chorzowie oraz przylega do terenów wysta-
wienniczych Mi´dzynarodowych Targów Katowickich. Liczba lud-
noÊci dzielnicy kszta∏tuje si´ w granicach 17,7 tys. osób w roku
1997 i 16,5 tys. osób w 2003 roku. W tym okresie zmala∏a rów-
nie˝ g´stoÊç zaludnienia z 5,71 tys. os/km2 do 4,32 tys. os./km2.
Przewa˝ajàcà cz´Êç obszaru dzielnicy stanowi zabudowa miesz-
kaniowa o wysokiej intensywnoÊci, z ca∏ym zakresem us∏ug pod-
stawowych. Zabudowa mieszkaniowa ukszta∏towa∏a si´ w po-
staci osiedli robotniczych powsta∏ych przy du˝ych zespo∏ach prze-
mys∏u w´glowego i cynkowego. Zabudowa kszta∏towa∏a si´ wzd∏u˝
ul. Józefowskiej oraz obecnej al. Korfantego. 
Zespó∏ dzielnic zachodnich

ZZaa∏∏´́sskkaa  HHaa∏∏ddaa  ––  BBrryynnóóww (nr 2) sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci: Za-
∏´skiej Ha∏dy i Brynowa, rozdzielonych ulicà Miko∏owskà i Ligoc-
kà. Ca∏oÊç zajmuje powierzchni´ 6,5 km2. Dzielnica liczy 16,8 tys.
mieszkaƒców, podczas gdy w roku 1997 liczy∏a 17,8 tys. mieszkaƒ-
ców. G´stoÊç zaludnienia kszta∏tuje si´ na poziomie 2,58 tys. os./
km2, przy g´stoÊci zaludnienia w roku 1997 wynoszàcej 2,74 tys.
os./ km2. Dominujàca funkcja dzielnicy jest ÊciÊle zwiàzana z dzia-
∏ajàcà na tym terenie kopalnià „Wujek”. Wokó∏ terenów kopalni usy-
tuowana jest zabudowa mieszkaniowa z∏o˝ona z budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych, a po stronie pó∏nocno-zachodniej wie-
lorodzinnych pi´ciokondygnacyjnych. W cz´Êci po∏udniowej i po-
∏udniowo-wschodniej znajdujà si´ wysokie budynki wielorodzinne,
a w cz´Êci wschodniej obiekty z funkcjami us∏ugowymi o znaczeniu
lokalnym. Funkcjami towarzyszàcymi sà funkcje rekreacyjno-spor-
towe oraz zwiàzane ze szkolnictwem wy˝szym.
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BBrryynnóóww  ––  OOssiieeddllee  ZZggrrzzeebbnniiookkaa (nr 5) zajmuje powierzchni´ 4,1
km2. Liczba mieszkaƒców wynosi 7,2 tys. osób, przy 7,4 tys. osób
w roku 1997. G´stoÊç zaludnienia zamyka si´ wskaênikiem 1,75 tys.
os./ km2, przy 1,81 tys. os./ km2 w roku 1997. W dzielnicy dominu-
je zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna usytuowana na regu-
larnym planie. W pó∏nocnej cz´Êci dzielnicy usytuowane sà us∏ugi
z zakresu ochrony zdrowia, us∏ugi ∏àcznoÊci, us∏ugi rekreacyjno spor-
towe powiàzane z kompleksem sportowym przy ulicy Ceglanej i Par-
kiem im. T. KoÊciuszki. W dzielnicy tej, w odró˝nieniu od ciàgle jesz-
cze istotnego przemys∏owego charakteru Katowic, brak funkcji prze-
mys∏owej. Na terenach mieszkaniowych powstajà nowe funkcje: ad-
ministracyjno-biurowe, gastronomii, us∏ugowe, handlowe.

LLiiggoottaa  ––  PPaanneewwnniikkii (nr 6) sk∏ada si´ z szeÊciu cz´Êci: Ligoty, Za-
dola, Kokociƒca, Panewnik, Starych Panewnik i Wymys∏owa. Ca∏oÊç
zajmuje obszar 12,6 km2. Liczba ludnoÊci dzielnicy kszta∏tuje si´
na poziomie 33 tys. osób, podczas gdy w roku 1997 wynosi∏a 35 tys.
mieszkaƒców. Spadek g´stoÊci zaludnienia charakteryzujà odpo-
wiednio wskaêniki: 2,68 i 2,72 tys. os./ km2. Zasadniczà funkcjà dziel-
nicy jest funkcja mieszkaniowa po∏àczona z funkcjami us∏ugowymi
o znaczeniu lokalnym. Na obszarze wyst´puje budownictwo jed-
norodzinne i wielorodzinne. Wa˝nymi funkcjami w przestrzeni ca-
∏ej dzielnicy sà funkcje: przemys∏owa, transportowa oraz funkcja na-
uki i szkolnictwa wy˝szego. Funkcje uzupe∏niajàce zwiàzane sà z us∏u-
gami sportowymi, rekreacyjnymi, kulturowymi oraz kultu religijne-
go (zespó∏ klasztorny Ojców Franciszkanów wraz z otoczeniem). 
Zespó∏ dzielnic wschodnich

ZZaawwooddzziiee (nr 3) zajmuje obszar o powierzchni 4 km2, liczy 13,5
tys. mieszkaƒców, przy g´stoÊci zaludnienia 3,38 tys. os./km2. Dla
1997 roku wskaêniki ludnoÊciowe przedstawia∏y si´ nast´pujàco:
13,9 tys. mieszkaƒców i 3,48 tys. os./km2. W zespole dzielnic
wschodnich Zawodzie zajmuje miejsce szczególne ze wzgl´du na
swoje po∏o˝enie geograficzne w strukturze miasta. Tu w∏aÊnie
na styku z obszarem Êródmiejskim usytuowany jest w´ze∏ drogo-
wy z gwiaêdzistym uk∏adem g∏ównych arterii komunikacyjnych
o znaczeniu krajowym (al. Roêdzieƒskiego, ul. Bagienna, Murc-
kowska, Pszczyƒska, a dalej Autostrada A4). W´ze∏ ten nie tylko
wizualnie, ale i faktycznie dzieli dzielnic´ na odr´bne segmenty
o odmiennej charakterystyce i funkcjach. Dzielnica ma charakter
wielofunkcyjny. Poza funkcjà mieszkaniowà obecna jest tu funk-
cja handlowo-us∏ugowa, z zakresu nauki i szkolnictwa wy˝szego
oraz uzupe∏niajàco funkcja przemys∏owa. 

DDààbbrróówwkkaa  MMaa∏∏aa (nr 14) sk∏ada si´ z kilku kolonii: Pniaki, Czekaj,
Norma. Dàbrówka Ma∏a od pó∏nocy graniczy z Siemianowicami Âlà-
skimi, Czeladzià i Sosnowcem. Granica po∏udniowo-wschodnia bie-
gnie wzd∏u˝ alei Roêdzieƒskiego. Od strony po∏udniowo-zachod-
niej Dàbrówka Ma∏a graniczy z Bogucicami. Dzielnica zajmuje ob-
szar 3,7 km2, liczy 5,5 tys. mieszkaƒców (w roku 1997 – 5,9 tys.).
G´stoÊç zaludnienia kszta∏tuje si´ na poziomie 1,49 tys. os/km2 (1,59
w 1997 roku). Dàbrówka Ma∏a jest dzielnicà typowo przemys∏owà.
Pozosta∏e funkcje, to jest mieszkaniowa i us∏ug podstawowych, ma-
jà charakter uzupe∏niajàcy i lokalny.

SSzzooppiieenniiccee  ––  BBuurroowwiieecc (nr 15) powsta∏y z po∏àczenia dwóch miej-
scowoÊci: Roêdzienia i Szopienic. Mo˝na je podzieliç na kilka mniej-
szych cz´Êci – kolonii: Wilhelmina, Bagno, Morawa, Borki, Burowiec
i Szabelnia. Dzielnica zajmuje powierzchni´ 8,5 km2. Liczy 17,9 tys.
mieszkaƒców (18,5 tys. w roku 1997). G´stoÊç zaludnienia kszta∏-
tuje si´ na poziomie 2,11 tys. os./km2 (2,18 tys. w roku 1997). Pó∏-
nocno-zachodnia granica dzielnicy biegnie wzd∏u˝ alei Roêdzieƒ-
skiego. Od pó∏nocnego-wschodu Szopienice graniczà z Sosnow-
cem, a od wschodu z Mys∏owicami. Granica po∏udniowa biegnie
wzd∏u˝ ulicy Bagiennej, a od zachodu wzd∏u˝ dawnej kolei pia-
skowej sàsiadujàc z Zawodziem. Dzielnica Szopienice-Burowiec mo-
˝e byç traktowana jako dzielnica typowo przemys∏owa. 

JJaannóóww  ––  NNiikkiisszzoowwiieecc (nr 16) to jeden z obszarów o kluczowym
znaczeniu dla rozwoju Katowic, atrakcyjny ze wzgl´du na uni-
kalnà zabytkowà zabudow´ mieszkaniowà, sàsiedztwo komplek-
sów leÊnych, dobrze skomunikowany lokalnie i regionalnie. Dziel-
nica o powierzchni 8,6 km2 liczy 11,8 tys. mieszkaƒców. Daje to
g´stoÊç zaludnienia rz´du 1,37 tys. os./km2. W 1997 roku licz-
ba ludnoÊci dzielnicy wynosi∏a 12,3 tys. mieszkaƒców, a g´stoÊç
zaludnienia kszta∏towa∏a si´ na poziomie 1,43 tys. os./km2. Dziel-
nica Janów – Nikiszowiec to tereny o zró˝nicowanej strukturze
funkcjonalnej. Na terenie dzielnicy dominuje funkcja rekreacyjno-
-wypoczynkowa. Istotne znaczenie ma funkcja mieszkaniowa,
z zakresu ochrony zdrowia oraz przemys∏owa.

GGiisszzoowwiieecc (nr 17) posiada w zespole dzielnic wschodnich wy-
jàtkowà atrakcyjnoÊç, z uwagi na swoje po∏o˝enie w bezpoÊred-
nim sàsiedztwie du˝ych kompleksów leÊnych, stanowiàcych po∏o-
w´ obszaru dzielnicy. Dzielnica obejmuje obszar o powierzchni 12
km2 i liczy 18,6 tys. mieszkaƒców. Jest to mniej ni˝ w 1997 roku
– 19,8 tys. osób. W latach 1997–2003 zmniejszy∏a si´ g´stoÊç za-
ludnienia z 1,65 do 1,55 tys. os./km2. Dzielnica graniczy z tere-
nami leÊnymi od zachodu, po∏udnia i wschodu, a od pó∏nocy przy-
lega do autostrady A4. Przez jej teren przebiega droga DK 86 sta-
nowiàca arteri´ komunikacyjnà o znaczeniu krajowym. Cz´Êç cen-
tralnà dzielnicy stanowià tereny mieszkaniowe po∏àczone z funk-
cjà handlowo-us∏ugowà. 

Wa˝ne miejsce w dzielnicy zajmuje teren KWK „Staszic” oraz
du˝e tereny rekreacyjne wraz z kompleksem leÊnym Katowickie-
go Parku LeÊnego.
Zespó∏ dzielnic po∏udniowych

MMuurrcckkii (nr 18) posiadajà szczególnà atrakcyjnoÊç w zespole
dzielnic po∏udniowych z uwagi na po∏o˝enie w bezpoÊrednim sà-
siedztwie du˝ych kompleksów leÊnych, oddzielajàcych je szerokim
pasem od pozosta∏ej cz´Êci miasta. Obszar dzielnicy o powierzch-
ni 41,5 km2 graniczy z terenami leÊnymi od pó∏nocy i zachodu,
a od wschodu i po∏udnia z miastami Mys∏owice i Tychy. Przez jej
teren przebiega droga DK 86, stanowiàca arteri´ komunikacyjnà
o znaczeniu krajowym. Dzielnica liczy 6 tys. mieszkaƒców (w ro-
ku 1997 – 6,2 tys.).W cz´Êci centralnej dominuje funkcja miesz-
kaniowa po∏àczona z funkcjà handlowo-us∏ugowà. Wyst´puje tu
zabudowa zabytkowa znajdujàca si´ pod ochronà konserwator-
skà, jak i nowoczesne obszary rezydencjalne. W dzielnicy obecna
jest tak˝e funkcja przemys∏owa oraz rekreacyjna. 
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PPiioottrroowwiiccee  ––  OOcchhoojjeecc (nr 19) sk∏adajà si´ z dwóch historycz-
nych dzielnic – Piotrowic i Ochojca. Stanowià one zwarty kom-
pleks o podobnym sposobie zainwestowania, wynikajàcy m.in. ze
wspólnych korzeni historycznych, gdy Piotrowice wraz z przysió∏-
kiem Ochojec stanowi∏y odr´bnà jednostk´ administracyjnà. Dziel-
nica o obszarze 12,1 km2 liczy 25,7 tys. mieszkaƒców, przy g´-
stoÊci zaludnienia 2,12 tys. os./km2. W 1997 roku zaludnienie
dzielnicy kszta∏towa∏o si´ odpowiednio na poziomie: 27,3 tys.
mieszkaƒców i 2,26 tys. os./ km2. W dzielnicy obecna jest funkcja
edukacyjna, rekreacyjna, mieszkaniowa i przemys∏owa. 

ZZaarrzzeecczzee (nr 20), dawniej podmiejska wieÊ w gminie Kostuch-
na zosta∏a w∏àczona administracyjnie do Katowic w 1975 r. Fakt
ten do dzisiaj rzutuje na typowo wiejski charakter zagospodaro-
wania dzielnicy. Zarzecze graniczy z Podlesiem, Kostuchnà, Pio-
trowicami i Ligotà oraz sàsiednim miastem Miko∏ów. Liczy 1,6 tys.
mieszkaƒców, przy powierzchni 5,1 km2. Dzielnica w porównaniu
z rokiem 1997 zwi´kszy∏a swoje zaludnienie o oko∏o 200 miesz-
kaƒców. Dominujàcymi funkcjami dzielnicy sà funkcja rolnicza
i mieszkaniowa.

KKoossttuucchhnnaa (nr 21) wchodzi w sk∏ad po∏udniowych dzielnic Ka-
towic i graniczy ze wszystkimi tymi dzielnicami od pó∏nocy z Pio-
trowicami – Ochojcem, od zachodu z Zarzeczem i Podlesiem, od
wschodu – Murckami oraz od po∏udnia z miastem Tychy. Jako ca-
∏oÊç ma charakter dzielnicy podmiejskiej. Powierzchnia dzielnicy
wynosi 8,6 km2, a liczba ludnoÊci 7,8 tys. mieszkaƒców. W porów-
naniu z rokiem 1997 jest to wzrost o 500 osób. Bioràc pod uwa-
g´ podstawowe funkcje ca∏ej dzielnicy, nale˝y wyró˝niç g∏ównie
funkcj´ mieszkaniowà i przemys∏owà ( KWK „Murcki”).

PPooddlleessiiee (nr 22) stanowi najbardziej na po∏udniowy wschód wy-
suni´tà dzielnic´ Katowic. Graniczy od pó∏nocy z Zarzeczem i Ko-
stuchnà, od wschodu z Kostuchnà, od po∏udnia z Tychami i od
zachodu z Miko∏owem. Podlesie w∏àczono do Katowic w 1975 r.
Liczy 4,8 tys. mieszkaƒców (w 1997 roku – 4,4 tys.) i zajmuje ob-
szar o powierzchni 8,3 km2. Dominujàcà funkcjà dzielnicy jest
funkcja mieszkaniowa. W dzielnicy znajdujà si´ tereny zielone i wy-
korzystywane rolniczo.

1.3.2. Zespo∏y dzielnic w strukturze przestrzennej miasta

W strukturze przestrzennej Katowic wyodr´bnia si´ 5 zespo∏ów
dzielnic, a mianowicie:
- Zespó∏ dzielnic Êródmiejskich,
- Zespó∏ dzielnic pó∏nocnych,
- Zespó∏ dzielnic zachodnich,
- Zespó∏ dzielnic wschodnich,
- Zespó∏ dzielnic po∏udniowych.

Kryteriami grupowania jednostek pomocniczych w zespo∏y
dzielnic sà: kryterium sàsiedztwa, profilu aktywnoÊci, dominujà-
cej funkcji, charakteru spo∏ecznoÊci, wzgl´dów historycznych,
potencja∏ów rozwojowych, powiàzaƒ przestrzennych, charakte-
ru zabudowy, stopnia urbanizacji, typu problemów i spuÊcizny
przemys∏owej.

ZZeessppóó∏∏  ddzziieellnniicc  ÊÊrróóddmmiieejjsskkiicchh, na który sk∏adajà si´ dzielnice:
ÂródmieÊcie, os. Paderewskiego – Muchowiec, Koszutka i Bo-
gucice, zlokalizowany jest w centralnej i pó∏nocnej cz´Êci mia-
sta. Zajmuje powierzchni´ 15,4 km2 i liczy 82 tys. mieszkaƒców.
W porównaniu z rokiem 1997 nastàpi∏ tu spadek liczby ludno-
Êci o oko∏o 8,5 tys. osób. W zespole dzielnic Êródmiejskich wy-
st´puje, obok zespo∏u dzielnic pó∏nocnych, najwi´ksza g´stoÊç
zaludnienia w mieÊcie – 5,3 tys. mieszkaƒców na km2. Zespó∏
dzielnic Êródmiejskich wyznacza skal´ i charakter miejskoÊci ca-
∏ych Katowic jako stolicy du˝ego regionu – woj. Êlàskiego i cen-
tralnego miasta GórnoÊlàskiego Zespo∏u Metropolitalnego.
W zespole Êródmiejskim przewa˝a zwarta, wysoka zabudowa
miejska i wyst´puje w nim najwi´ksza w mieÊcie koncentracja
obiektów u˝ytecznoÊci publicznej i zakomponowanych przestrze-
ni o znaczeniu ogólnomiejskim i ponadmiejskim. Koegzystujà tu
ze sobà historyczne i wspó∏czesne Êródmiejskie uk∏ady urbani-
styczne. Kszta∏tujà si´ nowe przestrzenie us∏ugowe, takie jak

przestrzenie nauki i szkolnictwa wy˝szego, centra handlowe,
przestrzenie biurowe i strefy nowoczesnego biznesu.

ZZeessppóó∏∏  ddzziieellnniicc  ppóó∏∏nnooccnnyycchh zosta∏ uformowany z pi´ciu dziel-
nic: Za∏´˝a, os. Witosa, os. Tysiàclecia, D´bu i We∏nowca – Jó-
zefowca. Zajmuje on obszar 1,7 km2 i liczy 74 tys. mieszkaƒ-
ców. G´stoÊç zaludnienia 5,4 tys. mieszkaƒców na km2 nale˝y do
najwy˝szych w mieÊcie. W latach 1997-2003 nastàpi∏ spadek licz-
by ludnoÊci o 6,3 tys. osób. Zespó∏ jest zró˝nicowany funkcjo-
nalnie i krajobrazowo. Dominujà na jego obszarze stare i nowe
tereny i zespo∏y mieszkaniowe, tereny tradycyjnego przemys∏u oraz
przestrzenie nowoczesnego handlu. Zabudowa przemys∏owa
i mieszkaniowa z prze∏omu XIX i XX wieku dzielnic We∏nowca
i Za∏´˝a podlega presji nowoczesnej gospodarki i w jej efekcie ule-
ga przekszta∏ceniom oraz likwidacji. Nowe, du˝e zespo∏y miesz-
kaniowe, na które sk∏ada si´ os. Tysiàclecia i os. Witosa, stajà
si´ swoistym uzupe∏nieniem ÂródmieÊcia – zapleczem mieszka-
niowym i lokalizacji funkcji centralnych.

ZZeessppóó∏∏  ddzziieellnniicc  zzaacchhooddnniicchh obejmuje swym zasi´giem trzy dziel-
nice.: Za∏´skà Ha∏d´ – Brynów, Brynów – Osiedle Zgrzebnioka
i Ligot´ – Panewniki. Na powierzchni 23,2 km2 mieszka 57 tys.
osób, co daje g´stoÊç zaludnienia 2,5 tys. mieszkaƒców na km2.
W latach 1997-2003 z obszaru tego zespo∏u dzielnic uby∏o 3,2
tys. mieszkaƒców. Dominujà tutaj tereny mieszkaniowe. Du˝e
i o wysokim standardzie zespo∏y mieszkaniowe Brynowa i Ligoty
– Panewnik tworzà „bogate dzielnice” Katowic. SpoÊród tere-
nów przemys∏owych i sk∏adowych jedynie kompleks przestrzen-
ny kopalni „Wujek” jest terenem przemys∏owym, który pozostanie
jeszcze w krajobrazie tej cz´Êci miasta jako jej istotny sk∏adnik. Po-
zosta∏e tereny przemys∏owe tego zespo∏u dzielnic mo˝na trakto-
waç jako elementy tranzytywne. Poza terenami i zespo∏ami miesz-
kaniowymi istotne znaczenie dla tego zespo∏u majà atrakcyjne te-
reny leÊne i parkowo-rekreacyjne.

ZZeessppóó∏∏  ddzziieellnniicc  wwsscchhooddnniicchh, na który sk∏adajà si´: Zawodzie, Dà-
brówka Ma∏a, Szopienice – Burowiec, Janów – Nikiszowiec i Giszo-
wiec, zajmuje obszar o powierzchni 36,8 km2 z ludnoÊcià 67,3
tys. mieszkaƒców. G´stoÊç zaludnienia jest tu ni˝sza i wynosi 1,8
tys. mieszkaƒców na km2. Âwiadczy to z jednej strony o podmiej-
skim charakterze zespo∏u dzielnic wschodnich, a z drugiej strony
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o specyfice u˝ytkowania terenów. W strukturze zagospodarowania
przestrzennego dominujà tereny przemys∏owe, poprzemys∏owe,
urzàdzeƒ komunalnych oraz tereny sk∏adowe. Tereny mieszkanio-
we, du˝ego handlu czy us∏ug, nauki i szkolnictwa wy˝szego Za-
wodzia i Dàbrówki Ma∏ej cià˝à do ÂródmieÊcia. Zespo∏y mieszka-
niowe Giszowca i Nikiszowca pozostajà, przy swoich du˝ych wa-
lorach historycznych i kulturowych, cz´Êcià struktury przemys∏owej.

ZZeessppóó∏∏  ddzziieellnniicc  ppoo∏∏uuddnniioowwyycchh obejmuje: Murcki, Piotrowice –
Ochojec, Zarzecze, Kostuchn´ i Podlesie. Zespó∏ liczy 45,9 tys.
mieszkaƒców i zajmuje obszar o powierzchni 75,6 km2, co daje
g´stoÊç zaludnienia 8,5-9 razy mniejszà ni˝ w zespole dzielnic
pó∏nocnych czy Êródmiejskich. Jest to dowodem na to, ˝e zespó∏
dzielnic po∏udniowych ma w du˝ym stopniu charakter podmiej-
ski i peryferyjny. Jedynie Piotrowice – Ochojec majà charakter
miejski i stanowià naturalne przed∏u˝enie uk∏adu urbanistyczne-
go zespo∏u dzielnic Êródmiejskich. Pozosta∏e dzielnice mo˝na
uznaç za zaplecze mieszkaniowe i rekreacyjne miasta. Tereny
przemys∏owe Murcek czy Kostuchny nie wp∏ywajà ujemnie na
walory mieszkaniowe i rekreacyjne tego obszaru.

1.3.3. Struktura funkcjonalna – funkcje metropolitalne 
i funkcje endogeniczne

Funkcje metropolitalne sà tymi funkcjami, które porzàdkujà
i hierarchizujà ca∏à struktur´ przestrzennà miasta Katowice. Ze-
staw funkcji metropolitalnych Katowic tworzà:
- nauka i szkolnictwo wy˝sze,
- specjalistyczne us∏ugi medyczne, kliniki,
- kultura wysoka; wydawnictwa, sztuka, media komunikacji spo-

∏ecznej,
- administracja publiczna i zwiàzków wyznaniowych,
- sprzeda˝ hurtowa i wielkopowierzchniowa,

- instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
- transport mi´dzynarodowy,
- konsulting prawny, ekonomiczny i technologiczny.

Zespó∏ dzielnic Êródmiejskich jest obszarem, na którym przede
wszystkim skupione sà wszystkie rodzaje wymienionych funkcji me-
tropolitalnych. Koegzystujà one z tradycyjnymi funkcjami zewn´trz-
nymi, w tym z funkcjà przemys∏owà, a tak˝e innymi, bardziej po-
wszechnymi funkcjami sektora us∏ug. Tego rodzaju przemiesza-
nie funkcji odbija si´ negatywnie na wizerunku zespo∏u dzielnic
Êródmiejskich.

Funkcje metropolitalne sà równie˝ skupione w innych zespo∏ach
dzielnic, w szczególnoÊci w zespole dzielnic zachodnich (dotyczy
to nauki i szkolnictwa wy˝szego, a tak˝e specjalistycznych us∏ug
medycznych) oraz w zespole dzielnic wschodnich – nauka i szkol-
nictwo wy˝sze, sprzeda˝ hurtowa i wielkopowierzchniowa.

Pozosta∏e zespo∏y dzielnic, to jest zespó∏ dzielnic pó∏nocnych i ze-
spó∏ dzielnic po∏udniowych, reprezentujà sobà tradycyjne funkcje
zewn´trzne, g∏ównie z zakresu wytwórczoÊci i handlu oraz funkcje
uzupe∏niajàce, w tym g∏ównie mieszkaniowe i rekreacyjne. Trady-
cyjna wytwórczoÊç na obszarze tych zespo∏ów b´dzie stopniowo
ograniczaç skal´ wytwarzania i uruchamiaç kolejne procesy li-
kwidacyjne. Funkcja mieszkaniowa i rekreacyjna dzielnic pó∏noc-
nych i po∏udniowych posiada mo˝liwoÊci rozwojowe. Jej ekspansja
uruchomi tak˝e procesy rozwojowe w sektorze us∏ug.

1.3.4. Miejsca centralne i wizytówki miasta

W struktur´ przestrzennà Katowic wpisane sà obszary, których
znaczenie okreÊla si´ jako: centralne, ogólnomiejskie, integracyjne.
Z uwagi na spe∏niane funkcje, stanowià one „miejsca centralne
miasta”. W Katowicach wi´kszoÊç z nich jest skoncentrowana w ze-
spole dzielnic Êródmiejskich. Do najwa˝niejszych nale˝à: 
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- obszar Rynku i al. Korfantego,
- rejon Dworca Kolejowego z przyleg∏ymi placami i ciàgami

handlowymi, 
- rejon ulicy Warszawskiej, Staromiejskiej, Dworcowej i Bankowej, 
- ciàg: plac Miarki, ul. Jagielloƒska, plac Sejmu Âlàskiego, 
- rejon placu Rady Europy i ul. Powstaƒców. 

W Katowicach istnieje szereg obiektów, które swoimi warto-
Êciami architektonicznymi, duchowymi, historycznymi czy sym-
bolicznymi kszta∏tujà wizerunek miasta. Sà to obiekty historycz-
nie ju˝ zakorzenione w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców i szerokiego
otoczenia oraz obiekty nowe, zmieniajàce wizerunek miasta.
Do historycznych wizytówek Katowic zaliczyç mo˝na mi´dzy in-
nymi Archikatedr´ Chrystusa Króla wraz z otoczeniem, gmach
Âlàskiego Urz´du Wojewódzkiego, Hal´ widowiskowo-sporto-
wà „Spodek”, Park KoÊciuszki z wie˝à spadochronowà, bazy-
lik´ Ojców Franciszkanów w Panewnikach czy zabytkowà zabu-
dow´ Giszowca i Nikiszowca. Nowy wizerunek Katowic two-
rzà takie obiekty, jak: nowe budynki biurowe, biznesowe, han-
dlowe i kompleksy rozrywkowe oraz takie urzàdzenia komuni-
kacyjne jak autostrada A4 czy DTÂ.

1.4. ZEWN¢TRZNE POWIÑZANIA MIASTA

1.4.1. Powiàzania Êrodowiskowe i techniczne
W Katowicach znajdujà si´ przestrzenie o zró˝nicowanej wartoÊci

ekologicznej. W przyrodniczej strukturze przestrzennej miasta wy-
ró˝nia si´ ponad 40 obszarów o podwy˝szonych wartoÊciach przy-
rodniczych (po∏ow´ z nich stanowià obszary o du˝ych wartoÊciach).
Aktualnie na terenie Katowic znajduje si´ 6 obiektów obj´tych ochro-
nà prawnà: 2 rezerwaty, 2 u˝ytki ekologiczne, 2 zespo∏y przyrodni-
czo-krajobrazowe oraz 35 drzew uznanych za pomniki przyrody. 

Lasy w obr´bie Katowic sà najwa˝niejszà cz´Êcià kompleksu
okalajàcego od po∏udnia centrum aglomeracji i spe∏niajà funkcje
ekologiczne o znaczeniu regionalnym. Poprzez te lasy i doliny
rzeczne zachowywana jest jeszcze w du˝ych obszarach ciàg∏oÊç
ekologiczna ekosystemów wyst´pujàcych w granicach miasta
i ekosystemów po∏o˝onych na wschodzie (dolina Wis∏y poprzez
dolin´ Przemszy), po∏udniu i na zachodzie (lasy pszczyƒskie). Go-
spodarowanie tymi terenami warunkuje zachowanie ciàg∏oÊci
funkcjonalnej i korzystne oddzia∏ywanie elementów systemu na
obszary w najwy˝szym stopniu zantropogenizowane. 

Przez Katowice biegnie dzia∏ wodny pomi´dzy Wis∏à a Odrà. Do
dorzecza Wis∏y nale˝y 79% powierzchni miasta, a do dorzecza Od-
ry 21%, tj. stosunkowo niewielka, Êrodkowo-zachodnia cz´Êç Ka-
towic. Miasto zaopatrywane jest w wod´ z regionalnego systemu
produkcji wody pitnej i przemys∏owej, tworzonego przez 4 otwar-
te zbiorniki wodne: Gocza∏kowice, zbiornik Imieliƒski (Dzieçkowi-
ce), Koz∏owa Góra i Przeczyce, oko∏o 50 uj´ç g∏´binowych oraz 16
zbiorników retencyjnych o ∏àcznej powierzchni powy˝ej 1 mln m2.
Niewielkie iloÊci wody dostarczane sà z kierunku pó∏nocnego, za-
opatrujàc peryferyjne dzielnice Katowic. èród∏em zasilania sà:
zbiornik retencyjny Przeczyce (na rzece Czarna Przemsza), zbior-
nik retencyjny Koz∏owa Góra (na rzece Brynicy) oraz uj´cie wody
w Maczkach wraz ze stacjami uzdatniania wody. 

Odprowadzanie Êcieków ma charakter zlewniowy, zwiàzany
z uk∏adem hydrograficznym miasta. Pó∏nocna cz´Êç miasta Ka-
towice, tj. Centrum, Koszutka, osiedla: Tysiàclecia, Witosa i Pa-
derewskiego, le˝y w zlewni rzeki Rawy. Zlewni´ t´ zamieszkuje 180
tys. mieszkaƒców. Âcieki z tego terenu sà oczyszczane na oczysz-
czalni Gigablok (dorzecze rzeki Wis∏y). Po∏udniowo-zachodnia
cz´Êç miasta tj. cz´Êç Ochojca oraz Ligota i Panewniki le˝y w zlew-
ni rzeki K∏odnicy i Âlepiotki. Âcieki z tego terenu sà oczyszczane na
oczyszczalni Panewniki (dorzecze rzeki Odry). Po∏udniowo-wschod-
nia cz´Êç miasta, tj.: osiedle Odrodzenia, Piotrowice, Kostuchna,
Murcki i Podlesie odprowadzajà Êcieki do oczyszczalni Podlesie,
z której oczyszczone odp∏ywajà do rzeki Mlecznej (dorzecze rzeki
Wis∏y). Znaczna cz´Êç niskiej zabudowy w tej cz´Êci miasta nie jest
skanalizowana (posiada szamba lub w∏asne systemy oczyszczania
oparte najcz´Êciej na osadnikach z odp∏ywem do cieków po-
wierzchniowych). Dàbrówka Ma∏a i Szopienice posiadajà dwie ma-
∏e mechaniczne podczyszczalnie Êcieków, przez które przep∏ywa
tylko cz´Êç powstajàcych Êcieków. Docelowo wszystkie Êcieki z tych
terenów majà byç zbierane kolektorem Szopienickim i pompo-
wane pompownià zlokalizowanà we wschodniej cz´Êci Szopienic
do oczyszczalni Dàbrówka Ma∏a – Siemianowice Centrum. Do
oczyszczalni tej dop∏ywajà równie˝ Êcieki z miasta Siemianowice
Âlàskie i Czeladê (bez dzielnicy Piaski). Po oczyszczeniu Êcieki z tej
oczyszczalni wprowadzane sà do rzeki Brynicy przep∏ywajàcej na
granicy z Sosnowcem (dorzecze rzeki Wis∏y). Âcieki z Giszowca
oczyszczane sà w tymczasowej oczyszczalni Giszowiec, która jed-
nak nie spe∏nia aktualnych wymagaƒ stopnia oczyszczania. Po-
dobnie Nikiszowiec i Janów majà stare oczyszczalnie mechanicz-
no-biologiczne, które oczyszczajà tylko znikomà cz´Êç Êcieków. 

Docelowo Êcieki z tych obszarów majà byç zbierane kolektorem
Bolina i oczyszczane w oczyszczalni Radocha w Sosnowcu (do-
rzecze rzeki Wis∏y). 

Uk∏ady ciep∏ownicze Aglomeracji GórnoÊlàskiej, w której sk∏ad
wchodzà Katowice, administrowane sà przez podmioty o charak-
terze lokalnym, ale w wielu przypadkach obejmujà obszary wy-
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kraczajàce poza granice administracyjne poszczególnych gmin.
Obecnie istniejà powiàzania sieciowe mi´dzy du˝ymi êród∏ami cie-
p∏a, pracujàcymi w systemie skojarzonym, obejmujàce Katowice,
Czeladê, B´dzin, Sosnowiec, Dàbrow´ Górniczà, Siemianowice
oraz Chorzów. Ponadto istnieje lokalne po∏àczenie sieciowe mi´-
dzygminne: Katowice – Ruda Âlàska.

Zasilanie Katowic w gaz realizowane jest z krajowego syste-
mu gazowniczego, poprzez gazociàgi wysokiego ciÊnienia oraz
podwy˝szonego Êredniego ciÊnienia relacji:
- Dàbrowa Górnicza – Szopienice, 
- Szobiszowice – Szopienice, 
- Szopienice – Przeg´dza, 
- Zàbkowice – ¸agiewniki, 
- Tworzeƒ – ¸agiewniki. 

Przez teren Katowic przebiegajà równie˝ dwa gazociàgi tran-
zytowe relacji Szopienice – OÊwi´cim. Gazociàgi te sà eksploato-
wane przez PGNiG Regionalny Oddzia∏ Przesy∏u w Âwierklanach. 

Zaopatrzenie miasta Katowice w energi´ elektrycznà odbywa
si´ z sieci wysokich napi´ç 110 kV, powiàzanej z pobliskimi elek-
trowniami ¸aziska, Jaworzno, ¸agisza oraz poprzez stacj´ nad-
rz´dnà 220/110 kV „Katowice – Pó∏noc”. èród∏a lokalne to Elek-
trociep∏ownia Katowice oraz Elektrociep∏ownia Elcho w Chorzo-
wie. Dystrybucjà energii elektrycznej dla miasta Katowice zaj-
muje si´ GórnoÊlàski Zak∏ad Elektroenergetyczny S.A. w Gliwi-
cach, b´dàcy od 2000 roku cz´Êcià szwedzkiego koncernu Vat-
tenfall AB. W styczniu 1999 roku w ramach dotychczasowej struk-
tury GZE S.A. wydzielony zosta∏ Zak∏ad Obrotu Energià Elektrycz-
nà – jednostka organizacyjna skupiajàca w swoich strukturach
dzia∏alnoÊç zwiàzanà z zakupem i sprzeda˝à energii elektrycz-
nej oraz obs∏ugà klientów. Siecià najwy˝szych napi´ç zarzàdza
spó∏ka Polskie Sieci Elektroenergetyczne – Po∏udnie Sp. z o.o.

1.4.2. Powiàzania spo∏eczne i gospodarcze

Powiàzania spo∏eczne miasta z jego otoczeniem kszta∏towane
sà przez procesy migracyjne zwiàzane ze zmianà miejsca za-
mieszkania oraz dojazdami do pracy, szkó∏ ró˝nych poziomów
nauczania i us∏ug wy˝szego rz´du. W ciàgu ostatnich lat saldo
migracji pozostaje ujemne, a najni˝szà wartoÊç wskaênik osià-
gnà∏ w roku 1999. 

Katowice stanowià centrum edukacyjne w regionie w zakresie
szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wy˝szego. Âwiadczy o tym licz-
ba uczniów i s∏uchaczy spoza Katowic podejmujàcych nauk´
w szko∏ach katowickich. W latach 1998-2004 udzia∏ uczniów i s∏u-
chaczy przyjmowanych z innych oÊrodków do pierwszych klas
szkó∏ ponadgimnazjalnych wszystkich typów i rodzajów prowadzo-
nych przez miasto Katowice wzrós∏ z 27% w roku 1998 do 38%
w 2004. Âwiadczy to o rosnàcej atrakcyjnoÊci miasta jako oÊrod-

ka edukacyjnego dla ludnoÊci zewn´trznej. Najwi´kszà liczb´
uczniów i s∏uchaczy spoza Katowic stanowià mieszkaƒcy nast´-
pujàcych miast:
- Mys∏owic (w latach szkolnych od 1998/1999 do 2003/2004

podj´∏o nauk´ w katowickich szko∏ach ponadgimnazjalnych
3218 osób),

- Siemianowic Âlàskich (1906 osób),
- Sosnowca (1014 osób),
- Tychów (811 osób),
- Chorzowa (728 osób),
- Miko∏owa (578 osób),
- Rudy Âlàskiej (463 osób),
- ¸azisk Górnych (348 osób),
- Âwi´toch∏owic (313 osób),
- Czeladzi (271 osób),
- Dàbrowy Górniczej (269 osób),
- Bytomia (246 osób),
- Jaworzna (230 osób),
- B´dzina (207 osób).

Ponadlokalne funkcje pe∏nià tak˝e: Zespó∏ Szkolno-Przedszkol-
ny dla Dzieci Nies∏yszàcych i S∏abo S∏yszàcych oraz Zespó∏ Szkó∏
Specjalnych Nr 6. Odsetek uczniów spoza Katowic obj´tych kszta∏-
ceniem specjalnym w Zespole Szkolno-Przedszkolnym dla Dzie-
ci Nies∏yszàcych i S∏abo S∏yszàcych wynosi∏ w latach 1998-2003
blisko 90%. 

Ponadto na terenie miasta organizowane jest kszta∏cenie spe-
cjalne w zak∏adach opieki zdrowotnej. W latach 1998-2003 po-
nad 87% obj´tych tym kszta∏ceniem to dzieci i m∏odzie˝ spoza Ka-
towic. Tradycyjnie znaczàce miejsce na edukacyjnej mapie Ka-
towic zajmuje Pa∏ac M∏odzie˝y. Celem dzia∏alnoÊci placówki jest
kszta∏towanie i rozwijanie uzdolnieƒ dzieci i m∏odzie˝y, pog∏´-
bianie ich wiedzy i pomoc w zdobywaniu przez nie umiej´tnoÊci
oraz organizowanie rekreacji. W zaj´ciach organizowanych przez
Pa∏ac M∏odzie˝y udzia∏ uczestników spoza Katowic stanowi∏ w la-
tach 1998-2003 przeci´tnie 25%. 

Katowice pe∏nià funkcj´ oÊrodka akademickiego. ¸àczna licz-
ba studiujàcych w paƒstwowych i niepaƒstwowych uczelniach mia-
sta wynios∏a w roku akademickim 2003/2004 ponad 80 tys. osób. 

W ostatnich latach nast´puje systematyczny wzrost otwartoÊci
miasta na powiàzania zewn´trzne: kapita∏owe i produktowe. Funk-
cjonujàce w Katowicach du˝e przedsi´biorstwa (powy˝ej 250 za-
trudnionych) najsilniej powiàzane sà kapita∏owo z rynkiem kra-
jowym (62,7%). Ponad dwukrotnie s∏absze sà powiàzania regio-
nalne (29,6%), a udzia∏ powiàzaƒ z rynkami zagranicznymi wy-
nosi 7,7%. W strukturze powiàzaƒ produktowych du˝ych przed-
si´biorstw dominujà powiàzania regionalne (52,2%). Zbli˝ony jest
udzia∏ powiàzaƒ krajowych i mi´dzynarodowych wynoszàcy od-
powiednio: 28,8% i 19%.
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2.1. SFERA PRZESTRZENI MIEJSKIEJ

2.1.1. JakoÊç Êrodowiska przyrodniczego

Wody powierzchniowe i stan ich zanieczyszczenia
Ca∏kowita d∏ugoÊç cieków w Katowicach wynosi oko∏o 107 km,

z czego 45 km przypada na zlewni´ rzeki Mlecznej, 26 km – na
zlewni´ rzeki K∏odnicy, 20 km – na zlewni´ rzeki Rawy i 16 km –
na zlewni´ potoku Boliny. 

Wody powierzchniowe, przep∏ywajàce przez teren Katowic sà
zanieczyszczone Êciekami komunalnymi i przemys∏owymi
i w obecnych warunkach jakoÊç tych wód stanowi zagro˝enie
sanitarne dla mieszkaƒców pobliskich osiedli i zabudowaƒ. Mia-
sto czyni starania, majàce na celu wyeliminowanie zrzutów do
wód powierzchniowych Êcieków nieoczyszczonych poprzez roz-
budow´ i modernizacj´ sieci kanalizacyjnej oraz modernizacj´
oczyszczalni Êcieków. Problemem, który ma znaczàcy wp∏yw na
gospodark´ wodno-Êciekowà jest eksploatacja w´gla. Powo-
duje ona niszczenie infrastruktury kanalizacyjnej, a tym samym
dodatkowe koszty zwiàzane z jej utrzymaniem i rozbudowà. 

Rzeka Rawa zaliczona zosta∏a do III klasy czystoÊci wód po-
wierzchniowych. W przekroju kontrolnym: powy˝ej oczyszczalni
„Centrum” wody rzeki Rawy charakteryzujà si´ ponadnorma-
tywnym zanieczyszczeniem we wskaêniku BZT 5 za 2002 rok
wskaênik ten wynosi∏ 35,50 mg O2/l, przy normie 12,0 mg
O2/l i poni˝ej. Rzeka K∏odnica zaliczona zosta∏a do III klasy czy-
stoÊci wód powierzchniowych. 

W przekroju kontrolnym: w Brynowie wody rzeki K∏odnicy cha-
rakteryzujà si´ tak˝e ponadnormatywnym zanieczyszczeniem.
Wskaênik BZT 5 wynosi∏ w roku 2002 49,10 mg O2/l, przy nor-
mie 12 mg O2/l i poni˝ej.

Powietrze atmosferyczne
Na terenie Katowic w niskosprawnych paleniskach domowych

oraz w pobli˝u szlaków komunikacyjnych, powstaje tzw. niska
emisja, która poza znaczàcym negatywnym oddzia∏ywaniem na
Êrodowisko powoduje wprowadzenie do powietrza tlenków w´-
gla, siarki i azotu, groênych zwiàzków chloru, fluoru i metali ci´˝-
kich oraz py∏ów wraz z kancerogennymi smo∏owymi aerozola-
mi. Wyjàtek stanowià tereny leÊne i zielone oraz kompleksy
mieszkaniowe ogrzewane ze êróde∏ zdalaczynnych, do których
zaliczyç mo˝na osiedla: Tysiàclecia, Witosa, Rybki, Zadole, Kru-
cza, Rolna, Norma, Kukuczki, 35-lecia oraz Odrodzenia.
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Na podstawie monitoringu Êrodowiska wykonywanego przez
Wojewódzkà Stacj´ Sanitarno-Epidemiologicznà w Katowicach
mo˝na zauwa˝yç, i˝ w sezonie zimowym na terenie obj´tym ba-
daniem wyst´pujà przekroczenia dobowych dopuszczalnych norm.
Mimo to jakoÊç powietrza atmosferycznego w Katowicach, jak
i w ca∏ej aglomeracji górnoÊlàskiej ulega w ostatnich latach sys-
tematycznej poprawie. Jest to rezultatem mi´dzy innymi:
- likwidacji licznych kot∏owni opalanych paliwem sta∏ym oraz za-

st´powanie ich kot∏owniami gazowo-olejowymi oraz systema-
mi zdalaczynnymi,

- likwidacji domowych palenisk,
- restrukturyzacji przemys∏u ci´˝kiego, 
- termorenowacji budynków,
- stosowania nowych technologii i instalacji oraz urzàdzeƒ od-

pylajàcych w zak∏adach przemys∏owych,
- modernizacji Êrodków transportu,
- zwi´kszenia p∏ynnoÊci ruchu.

Klimat akustyczny
Katowice sà miastem charakteryzujàcym si´ w przewa˝ajàcej

cz´Êci starà, zwartà zabudowà i po∏o˝eniem na skrzy˝owaniu szla-
ków drogowych pó∏noc-po∏udnie oraz wschód-zachód. W zwiàz-
ku z powy˝szym system drogowy w chwili obecnej jest g∏ównym
êród∏em ha∏asu, powodujàc zagro˝enie dla mieszkaƒców wszyst-
kich dzielnic miasta. Najbardziej ucià˝liwym êród∏em ha∏asu
w mieÊcie sà przede wszystkim g∏ówne ciàgi komunikacji drogo-
wej, a w nast´pnej kolejnoÊci tramwajowej i kolejowej. Na drugim
planie znajdujà si´ przemys∏owe i komunalne êród∏a ha∏asu. Za-
znaczyç jednak nale˝y, ˝e ha∏as pochodzàcy z terenów, na któ-
rych prowadzona jest np. dzia∏alnoÊç przemys∏owa lub us∏ugowa
przenika na znajdujàce si´ w sàsiedztwie tereny zabudowy miesz-
kaniowej i powoduje trudne do rozwiàzania konflikty spo∏eczne. 

Jak wynika z danych dotyczàcych pomiaru ha∏asu w mieÊcie,
wzd∏u˝ g∏ównych ciàgów komunikacyjnych wyst´pujà przekrocze-
nia poziomów dopuszczalnych ha∏asu, zarówno dla dnia, jak i dla
nocy, a w wielu rejonach równie˝ progowych poziomów ha∏asu
w Êrodowisku. Równowa˝ne poziomy dêwi´ku A w rejonach wy-
branych dróg mieszczà si´ w nast´pujàcych granicach w zale˝no-
Êci od po∏o˝enia punktu pomiarowego:
- w rejonie ulic Pszczyƒskiej i Mys∏owickiej od 50,2 dB do 80,3 dB;
- w rejonie ulic Pogodnej i Zimowej od 58,9 dB do 72,3 dB;
- w rejonie ulicy Bielskiej (Murcki) od 54,1 dB do 78,4 dB;
- w rejonie ulic KoÊciuszki i Kolejowej od 54,1 dB do 70,2 dB;
- w rejonie ulic Miko∏owskiej i Brynowskiej od 64,7 dB do 75,7 dB;
- w rejonie ulicy Chorzowskiej od 70,6 dB do 74,3 dB;
- w rejonie ulicy U∏aƒskiej od 55,7 dB do 61,9 dB.

Przyczyn tego stanu jest wiele. Na plan pierwszy wysuwajà si´
takie kwestie jak zbyt bliskie po∏o˝enie budynków mieszkalnych
w stosunku do dróg, czy ciàgle brak rozwiàzaƒ dla tranzytu po-
jazdów ci´˝kich i zwiàzany z tym stan techniczny dróg.
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Emisja ha∏asu generowanego przez linie tramwajowe jest jed-
nà z g∏ównych przyczyn ponadnormatywnego poziomu ha∏asu
wzd∏u˝ wszystkich linii tramwajowych w mieÊcie. Badania takie
przeprowadzono wzd∏u˝ ulicy Chorzowskiej. Równowa˝ne po-
ziomy dêwi´ku A w rejonie ww. linii tramwajowej wahajà si´ w gra-
nicach od 60,8 dB do 73 dB.

Biosfera
Tereny biologicznie czynne stanowià 2/3 powierzchni miasta.

55% powierzchni przypada na tereny otwarte (lasy i u˝ytki rol-
ne) oraz 7,5% na obszary tzw. zieleni urzàdzonej. W granicach
administracyjnych Katowic znajduje si´ prawie 6 600 ha lasów,
w tym ponad 6 300 ha gruntów zalesionych. Lasy uznano w ca-
∏oÊci za podlegajàce ochronie. Sà one rozdrobnione na ma∏e frag-
menty, poprzecinane licznymi liniami energetycznymi, gazociàga-
mi, szlakami komunikacyjnymi. Sà tak˝e nara˝one na silne od-
dzia∏ywanie przemys∏u przez py∏y, gazy oraz zapadliska, a tak˝e
osiadanie i zalewanie spowodowane eksploatacjà kopalin. 

Pomimo dobrych warunków glebowo-siedliskowych zarówno
przyrost, jak i zasobnoÊç lasów sà stosunkowo niskie. Lasy w Ka-
towicach znajdujà si´ w zasi´gu wszystkich lasotwórczych ga-
tunków drzew rodzimych. 

Aktualnie w strefie III – silnych zagro˝eƒ przemys∏owych – znaj-
duje si´ 1 500 ha lasów, natomiast w strefie II – zagro˝eƒ Êred-
nich – jest 4 700 ha lasów. Strefa „0” oraz strefa „I” nie wyst´pu-
jà. W stosunku do stanu sprzed 10 lat udzia∏ strefy III zmniejszy∏
si´ o 60% na korzyÊç strefy II, co jest zjawiskiem pozytywnym. Pra-
wie 130 ha lasów obj´tych jest ochronà rezerwatowà, a 105 ha
innà formà ochrony.

Gleby
Na obszarze miasta wyst´pujà g∏ównie gleby brunatne i czar-

ne ziemie zdegradowane, wytworzone z piasków s∏abogliniastych
i glin oraz bielicowe i pseudobielicowe powsta∏e z piasków gli-
niastych i glin lekkich. Znacznà powierzchni´ zajmujà gleby an-
tropogeniczne poczàtkowego stadium rozwoju. Grunty orne chro-
nione wyst´pujà jedynie na wschodnich stokach Garbu Miko-
∏owskiego mi´dzy Cetnikiem i Bielawkà. Sà to gleby brunatne w∏a-
Êciwe i gleby pseudobielicowe.

Na podstawie systematycznych badaƒ prowadzonych od 1983
roku przez Instytut Ekologii Terenów Uprzemys∏owionych oraz
OÊrodek Badaƒ i Kontroli Ârodowiska dokonano oceny lokalizacji
terenów rolniczych wed∏ug kryterium zanieczyszczenia Êrodowiska.

Wyró˝niono nast´pujàce kategorie przydatnoÊci terenów do pro-
dukcji rolnej:
- Kat. A (dopuszczalna) – mo˝na produkowaç ˝ywnoÊç bez

ograniczeƒ (Kostuchna, Piotrowice, Panewniki, Podlesie, Za-
rzecze, Murcki).

- Kat. B (niekorzystna) – nale˝y ograniczyç produkcj´ ˝ywnoÊci
do gatunków, które nie kumulujà nadmiernych iloÊci metali
ci´˝kich i rozszerzyç produkcj´ roÊlin przemys∏owych (Janów,
Bogucice, Za∏´˝e, Brynów, Ligota, cz´Êciowo Dàbrówka Ma∏a
i We∏nowiec).

- Kat. C (wybitnie niekorzystna) – nale˝y zaprzestaç produkcji
˝ywnoÊci (Szopienice, cz´Êciowo Dàbrówka Ma∏a, We∏nowiec).
Zró˝nicowanie zawartoÊci metali ci´˝kich w glebie pokrywa si´

z rozk∏adem emisji zanieczyszczeƒ do atmosfery.

Eksploatacja górnicza
Prowadzone od II po∏owy XVII wieku wydobycie w´gla kamienne-

go – w tym od 120 lat na skal´ przemys∏owà – spowodowa∏o, ˝e
88,5% powierzchni dzisiejszych Katowic to aktualne lub by∏e obsza-
ry górnicze. Eksploatacja w´gla spowodowa∏a du˝e zmiany na po-
wierzchni. Najwi´kszym przeobra˝eniom uleg∏y tereny pó∏nocnej
cz´Êci miasta. Maksymalne obni˝enia si´gajà 15-17 m i wyst´pujà
w rejonie:
- autostrada A4 oraz skrzy˝owania ulic Bocheƒskiego i Upadowej, 
- Doliny Trzech Stawów i Katowickiego Parku LeÊnego,
- w´z∏a drogowego przy al. Roêdzieƒskiego 
- ulic Murckowskiej i Bogucickiej.

Warunki eksploatacji ustanowione w koncesjach dopuszczajà
na terenie miasta powstawanie odkszta∏ceƒ powierzchni nie prze-
kraczajàcych II kategorii na terenach zwartej zabudowy i III kate-
gorii poza tymi terenami. Oko∏o 14% powierzchni Katowic zajmu-
jà obszary starej, p∏ytkiej eksploatacji. Na terenach tych mogà po-
wstawaç deformacje nieciàg∏e typu szczelin, rozpadlin, rowów, le-
jów, lokalnych niecek oraz kotlinowych zag∏´bieƒ ograniczonych
skarpami o charakterze uskoków lub progów. W granicach mia-
sta Katowic powsta∏o 176 ha zalewisk i terenów silnie podtopio-
nych. Powierzchniami nieproduktywnymi z punktu widzenia przy-
rodniczego sà tak˝e zwa∏owiska i ha∏dy kopalniane, b´dàce sa-
me w sobie swoistymi pustyniami przemys∏owymi.

Gospodarka odpadami komunalnymi
Gospodarka odpadami komunalnymi w mieÊcie Katowice re-

alizowana jest w zakresie:
- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
- sortowania zebranych surowców wtórnych
- kompostowania odpadów komunalnych
- unieszkodliwiania odpadów poprzez ich sk∏adowanie na wy-

sypisku.
Selektywnà zbiórkà odpadów obj´to, poczàwszy od 1997 roku,

teren ca∏ego miasta. Obecnie na terenie miasta rozlokowanych
jest 1245 pojemników do prowadzenia selektywnej zbiórki oraz
ok. 2500 posesji obj´tych systemem workowym. W latach ubie-
g∏ych zebrano nast´pujàce iloÊci surowców wtórnych:

Sortownia do doczyszczania surowców wtórnych, zbieranych
selektywnie na terenie miasta otwarta zosta∏a w 1997 r. W obiek-
cie funkcjonujà dwie linie. Pierwsza, wykorzystywana jest do sor-
towania papieru, tektury, tworzyw sztucznych i wyposa˝ona jest
w dwie prasy s∏u˝àce do belowania wysortowanych surowców.
Drugà, s∏u˝àcà do oddzielania szk∏a i metalu od zanieczyszczeƒ,
wyposa˝ono w paczkark´ do puszek. Do obiektu na bie˝àco do-



28

starczane sà surowce wtórne zgromadzone w wyniku prowadze-
nia selektywnej zbiórki odpadów. Dostarczany asortyment obej-
muje: makulatur´, szk∏o, metale, tworzywa sztuczne. Wi´kszoÊç
surowców pochodzi z selektywnej zbiórki prowadzonej przez Miej-
skie Przedsi´biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Surow-
ce po doczyszczeniu trafiajà do punktów skupu, a zanieczyszcze-
nia na sk∏adowiska.

Kompostowni´ oddano do u˝ytku w 1989 roku. Pracuje ona
w oparciu o system technologiczny typu DANO. W latach 1996-
2001 w ramach programów PHARE przeprowadzono moderni-
zacj´ kompostowni, majàcà na celu zminimalizowanie ucià˝liwo-
Êci zapachowej obiektu. Modernizacja polega∏a na: przebudowie
istniejàcych biofiltrów, monta˝u instalacji odciàgowej wyposa˝o-
nej w filtry w hali najazdowej, zabudowie kurtyn powietrznych
w bramach wjazdowych, zakupieniu nowej przerzucarki do pryzm
kompostu oraz rozdrabniarki do ga∏´zi. W 2003 roku w kompo-
stowni przetworzono 50 943 Mg odpadów komunalnych, co sta-
nowi w przybli˝eniu 41% odpadów komunalnych wytworzonych
w Katowicach. 

Budow´ ekologicznego sk∏adowiska odpadów przy ul. ˚wiro-
wej ukoƒczono w 1999 roku. ¸àczna powierzchnia jednego sek-
tora sk∏adajàcego si´ z czterech kwater wynosi 10,9 ha, a projek-
towana pojemnoÊç 850 000 m3. Zgodnie z decyzjà w∏adz miasta,
na sk∏adowisko przyjmowane sà jedynie odpady tzw. positowe,
czyli odpady komunalne w cz´Êci przetworzone w znajdujàcej si´
w pobli˝u kompostowni. Do najwa˝niejszych korzyÊci p∏ynàcych
z podj´cia takiej decyzji nale˝y zaliczyç: wyd∏u˝enie czasu eksplo-
atacji sk∏adowiska, mniejszà ucià˝liwoÊç zapachowà obiektu,
mniejsze koszty zamkni´cia i rekultywacji sk∏adowiska, mo˝liwoÊç
wykorzystania zdeponowanych odpadów positowych przy ewen-
tualnym zastosowaniu w przysz∏oÊci termicznych metod utyliza-
cji odpadów oraz zgodnoÊç z dyrektywami Unii Europejskiej
w sprawie sk∏adowisk odpadów. 

Obowiàzkiem ka˝dego w∏aÊciciela nieruchomoÊci jest wypo-
sa˝enie jej w urzàdzenia s∏u˝àce do gromadzenia odpadów.
Szczegó∏owe zasady utrzymania czystoÊci i porzàdku reguluje
uchwalone prawo lokalne. Odbiorem odpadów komunalnych
oraz opró˝nianiem i transportem nieczystoÊci ciek∏ych z terenu
Katowic zajmuje si´ 31 firm, którym wydano zezwolenia na
Êwiadczenie us∏ug komunalnych. W 2003 r. zebrano 122 051
Mg odpadów komunalnych i 22 062 m3 nieczystoÊci ciek∏ych.
Odpady komunalne wywieziono i poddano utylizacji w kompo-
stowni oraz na sk∏adowisku miasta, a tak˝e miast oÊciennych.
Natomiast zrzutu nieczystoÊci ciek∏ych dokonano w oczyszczal-
niach Êcieków. W celu uporzàdkowania sytuacji zwiàzanej z wy-
wozem wielkich gabarytów oraz gruzu pochodzàcego z remon-
tów mieszkaƒ, administratorzy zasobów o zabudowie wieloro-
dzinnej zostali zobowiàzani do wyznaczenia, odpowiedniego wy-
posa˝enia i oznaczenia miejsc do gromadzenia ww. odpadów.
Wywóz odpadów wielkogabarytowych z posesji prywatnych od-
bywa si´ dwa razy w roku w okresie wiosennym i jesiennym, pod-
czas akcji wywozu wielkich gabarytów organizowanych przez fir-
my wywozowe obs∏ugujàce dany teren zgodnie z harmonogra-
mami wywozu oraz ka˝dorazowo na ˝àdanie w∏aÊciciela pose-
sjin np. zg∏oszenie telefoniczne. 

2.1.2. U˝ytkowanie i atrakcyjnoÊç przestrzeni miejskiej 
wed∏ug dzielnic

W sk∏ad miasta wchodzà tereny o znacznym stopniu zró˝ni-
cowania form u˝ytkowania. Oko∏o 1/3 obszaru Katowic stanowià
krajobrazy miejsko-przemys∏owe, pozosta∏e 2/3 to tereny biolo-
gicznie czynne.
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Zespó∏ dzielnic Êródmiejskich

ÂÂrróóddmmiieeÊÊcciiee  ((nnrr  11)) – do podstawowych cech charakterystycz-
nych dzielnicy z punktu widzenia u˝ytkowania terenów i funkcji
miejskich mo˝na zaliczyç:
- bardzo wysokà intensywnoÊç zainwestowania,
- znaczne nasycenie specjalistycznymi funkcjami o charakterze

funkcji metropolitalnych i znaczeniu krajowym i mi´dzynaro-
dowym,

- unikalne za∏o˝enie urbanistyczne rynku – o trzech pierzejach,
wokó∏ którego skupione sà funkcje administracyjno-handlowe
i us∏ug specjalistycznych,

- przekszta∏cenia ostatnich terenów przemys∏owych w tereny
o funkcjach us∏ugowo-handlowych,

- dominacj´ zwartej, kwarta∏owej zabudowy pierzejowych ka-

mienic z wewn´trznymi dziedziƒcami, o zanikajàcej funkcji
mieszkaniowej i wprowadzanej funkcji us∏ugowo-handlowej
szczególnie w parterach budynków i dolnych pi´trach,

- nowe wolno stojàce obiekty wysokoÊciowe, w których zloka-
lizowane sà znaczàce funkcje metropolitalne – wielofunkcyj-
ne centra us∏ugowo-administracyjne – ALTUS (UNI Cen-
trum), centrale wielkiego biznesu, nowoczesne hotele, insty-
tucje kultury,

- stare, historyczne siedziby w∏adz wojewódzkich, samorzàdu
lokalnego, sàdownictwa, szkolnictwa wy˝szego, instytucji kul-
tury wysokiej – teatry, muzea, filharmonia, biblioteki, siedziby
w∏adz koÊcielnych: Archikatedra Chrystusa Króla, Kuria Me-
tropolitalna z rozleg∏ym ogrodem biskupim,

- dominacj´ w architekturze historyzmu, eklektyzmu, pojedyn-
czych pere∏ secesji, a z okresu mi´dzywojennego du˝ego ob-
szaru zabudowy funkcjonalistycznej, o wysokich walorach za-
bytkowych; liczne obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru za-
bytków, takie jak: Archikatedra Chrystusa Króla, Pa∏ac Bisku-
pi, koÊció∏ Mariacki, koÊció∏ pod wezwaniem Êw. Êw. Piotra
i Paw∏a, koÊció∏ ewangelicki, budynek Muzeum Âlàskiego, bu-
dynek Starego Dworca.

AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy
W krajobrazie dzielnicy wyraênie zaznaczone sà dwie du˝e osie

kompozycyjne miasta, oÊ pó∏noc – po∏udnie i oÊ wschód – za-
chód oraz kilka osi uzupe∏niajàcych. OÊ pó∏noc – po∏udnie bie-
gnie wzd∏u˝ ulic: Wita Stwosza, Kochanowskiego, poprzez Ry-
nek, al. Korfantego i Rondo Katowickie. Na zamkni´ciu tej osi
znajdujà si´: Archikatedra Chrystusa Króla i gmach Hali widowi-
skowo-sportowej „Spodek”. Dominantà wysokoÊciowà i kom-
pozycyjnà dzielnicy i ca∏ego miasta jest budynek Archikatedry
Chrystusa Króla z kopu∏à (przewidziana do podniesienia), po-
∏o˝ony w najwy˝szym punkcie miasta po jego stronie po∏udnio-
wej. OÊ wschód – zachód to oÊ placów i instytucji – plac Andrze-
ja z Dworcem Kolejowym i budynkiem Poczty G∏ównej, plac Miar-
ki z pomnikiem St. Moniuszki, ul. Jagielloƒska, plac Sejmu Âlà-
skiego z GórnoÊlàskim Centrum Kultury, pomnik W. Korfantego
i J. Pi∏sudskiego, siedziba Urz´du Wojewódzkiego i Urz´du Mar-
sza∏kowskiego. OÊ ta zamkni´ta jest zabytkowym cmentarzem
przy ul. Francuskiej. 

Do osi uzupe∏niajàcych, kszta∏tujàcych krajobraz i uk∏ad funk-
cjonalno-przestrzenny dzielnicy nale˝à:
- oÊ strategiczna „mniejsza” wschód – zachód: dworzec PKS,

dworzec PKP (przewidziany do modernizacji), plac Wilhelma
Szewczyka, ul. Dworcowa ze starym, zabytkowym budynkiem
dworca PKP (czeka na zagospodarowanie), hotel „Monopol”,
„Diament”, ul. Mariacka, na zamkni´ciu osi – zabytkowy ko-
Êció∏ Mariacki,

- oÊ rzeczna (zielona) wzd∏u˝ rzeki Rawy, tzw. Bulwary Rawy,
Êcie˝ki rowerowe, bulwar ruchu pieszego, rekreacji: sukcesyw-
na regulacja i odkrywanie koryta rzeki Rawy; wzd∏u˝ osi od
strony wschodniej strefa akademicka – kompleks budynków
Uniwersytetu Âlàskiego i Akademii Ekonomicznej, w pobli˝u
tej osi zlokalizowane sà tak˝e wa˝ne z punktu widzenia funkcji
centralnych miasta budynki Akademii Muzycznej i Akademii
Sztuk Pi´knych.
Na atrakcyjnoÊç dzielnicy Êródmiejskiej ujemny wp∏yw wy-

wiera niedro˝ny i przecià˝ony uk∏ad komunikacyjny, b´dàcy
w przebudowie. Z cz´Êci ulic Êcis∏ego centrum miejskiego wy-
prowadzono ju˝ ruch ko∏owy, tworzàc pasa˝e piesze, nasyco-
ne funkcjà handlowà i us∏ugami – ul. Wawelska, Stawowa, Sta-
romiejska, planowana ul. Dworcowa. AtrakcyjnoÊç dzielnicy pod-
noszà tereny biologicznie czynne. Do najwa˝niejszych nale˝à
pas al. Korfantego – g∏ównej ulicy miasta obsadzonej zielenià,
sieç placów miejskich na terenie ÂródmieÊcia: pl. WolnoÊci, pl.
Andrzeja, pl. Miarki, pl. Sejmu Âlàskiego, pl. Chrobrego, pl. Ra-
dy Europy, pl. Rostka, pl. Kardyna∏a Augusta Hlonda, pl. Wilhel-
ma Szewczyka, rekultywowane tereny wzd∏u˝ rzeki Rawy, na tzw.
zielone bulwary Rawy.

Tereny zielone w Katowicach
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OOssiieeddllee  PPaaddeerreewwsskkiieeggoo  ––  MMuucchhoowwiieecc  ((nnrr  44)) – dzielnica jest zró˝-
nicowana pod wzgl´dem u˝ytkowania terenów. Cz´Êç pó∏nocna to
g∏ównie tereny mieszkaniowe z us∏ugami (os. Paderewskiego).
Cz´Êç centralna w rejonie autostrady obejmuje tereny centrów us∏u-
gowo-handlowych o charakterze ogólnomiejskim (Centrum Han-
dlowe 3 Stawy). W cz´Êci po∏udniowej obszaru dzielnicy po∏o˝o-
ne sà tereny rekreacyjne Katowickiego Parku LeÊnego oraz lotni-
sko sportowe Muchowiec umo˝liwiajàce rozwój ró˝nych form wy-
poczynku. Oko∏o 70% terenów dzielnicy to tereny zainwestowane,
ok. 30% stanowià tereny parkowo-leÊne. Nowa zabudowa miesz-
kaniowa rozwija si´ w kierunku Doliny Trzech Stawów, stara z lat
70. podlega rehabilitacji. Na obszarze dzielnicy wyst´pujà stopnio-
wo likwidowane tereny poprzemys∏owe. G∏ówny uk∏ad komuni-
kacyjny tworzà na kierunku wschód-zachód: tory kolejowe, aleja
GórnoÊlàska, bocznice kolejowe, ul. 73. Pu∏ku Piechoty, a na kie-
runku pó∏noc-po∏udnie: ul. Francuska i ul. Murckowska.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

O wysokiej atrakcyjnoÊci krajobrazu miejskiego dzielnicy de-
cydujà:
- walory przyrodnicze: Katowicki Park LeÊny, o funkcjach rekre-

acyjnych z istniejàcymi zbiornikami wodnymi,
- atrakcyjna zabudowa mieszkaniowa,
- bezpoÊrednie sàsiedztwo nowego centrum biznesowego i kul-

turalnego powsta∏ego wokó∏ placu Rady Europy,
- bliskoÊç po∏o˝enia wzgl´dem takich obiektów Êcis∏ego cen-

trum miasta jak: dworzec kolejowy, Rynek, ciàg handlowy ul.
Warszawskiej i 3 Maja.

KKoosszzuuttkkaa  ((nnrr  1122)) jest dzielnicà g∏ównie mieszkaniowà W za-
chodniej cz´Êci Koszutki zbudowano w latach 1950-1960 osiedle
mieszkaniowe z wszystkimi funkcjami us∏ugowymi dla mieszkaƒ-
ców wzniesionych domów. Zabudowa tej cz´Êci Koszutki zosta∏a
zrealizowana w ca∏oÊci wg jednego projektu realizacyjnego i ma
przejrzysty, nowoczesny uk∏ad funkcjonalno-przestrzenny i dro-
gowy. Wschodnia cz´Êç tej dzielnicy w latach 30. ubieg∏ego wie-
ku zosta∏a zabudowana budynkami willowymi, a w latach 80. bu-
dynkami mieszkalnymi niskimi – do czterech kondygnacji, zreali-
zowanymi przez spó∏dzielnie mieszkaniowe. 

Wzd∏u˝ al. Korfantego znajdujà si´ budynki G∏ównego Urz´du
Górniczego oraz budynki biurowe i produkcyjne przedsí biorstw zwià-
zanych z górnictwem. U zbiegu al. Korfantego i Drogowej Trasy Âred-
nicowej, w jej pó∏nocno-wschodnim naro˝niku usytuowana jest Ha-
la widowiskowo-sportowa „SPODEK” – najwi´kszy tego typu obiekt
w Polsce, zdolny pomieÊciç od 7,5 do 11 tys. widzów. W sàsiedztwie
„Spodka” znajduje si´ 17-kondygnacyjny budynek biurowy Dyrek-
cji Okr´gowej Kolei Paƒstwowych (DOKP).
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Dzielnica Koszutka mo˝e byç traktowana jako atrakcyjne uzu-
pe∏nienie Êcis∏ego centrum miejskiego. Jest ona wysoce atrak-
cyjna zarówno z punktu widzenia lokalizacji funkcji mieszkanio-
wej, jak równie˝ powierzchni biurowych, handlowo-us∏ugowych
i rekreacyjno-rozrywkowych.

BBoogguucciiccee  ((nnrr  1133)) w chwili obecnej, po likwidacji dzia∏alnoÊci ko-
palni „Katowice – Kleofas”, to dzielnica, której tereny zasadniczo
przeznaczone sà na funkcj´ mieszkaniowà (ok. 55% powierzch-
ni). Na obszarze dzielnicy mo˝na wyszczególniç:
- wspó∏czesnà zabudow´ wielorodzinnà z lat siedemdziesiàtych

i osiemdziesiàtych zgrupowanà na osiedlach Wajdy i Kukuczki,
usytuowanà w cz´Êci wschodniej dzielnicy,

- zabudow´ kilkurodzinnà g∏ównie z lat mi´dzywojennych o wy-
sokoÊci 2-4 kondygnacji wzd∏u˝ ul. Katowickiej, a w cz´Êci po-
∏udniowo-wschodniej dzielnicy zabudow´ z poczàtku poprzed-
niego wieku (rejon ul. Markiefki), 

- zabudow´ jednorodzinnà zgrupowanà wzd∏u˝ ulic Osikowej
i Cedrowej.
Na terenie dzielnicy realizowana sà us∏ugi podstawowe, w tym

us∏ugi szkolnictwa podstawowego, zawodowego i Êredniego, us∏u-
gi zdrowia (przychodnie i szpital) oraz us∏ugi zwiàzane ze sferà sa-
kralnà (koÊcio∏y i cmentarz). Znaczàcà pozycj´ pod wzgl´dem zaj-
mowanej powierzchni stanowià Pracownicze Ogródki Dzia∏kowe
(oko∏o 16% powierzchni dzielnicy). Tereny te pomimo ich ogra-
niczonego dost´pu zaspakajajà potrzeby rekreacyjne znacznej
cz´Êci mieszkaƒców dzielnicy.

Niewielki procent stanowià tereny us∏ug nauki i administracji
(ok. 2%) – teren u˝ytkowany przez OÊrodek Badawczo-Rozwo-
jowy Systemów Elektrotechniki i Automatyki Górniczej „EMAG”.
Pozosta∏e tereny to tereny przemys∏owe czynne, tereny poprze-
mys∏owe zdegradowane w wyniku dzia∏alnoÊci nieistniejàcych za-
k∏adów np. KWK „Katowice – Kleofas” oraz zrekultywowany te-
ren miejski po wysypisku Êmieci w rejonie pomi´dzy POD S∏onecz-
ne Wzgórze i RadoÊç (ok. 25%). Tereny komunikacji obejmujà
oko∏o 2% powierzchni dzielnicy. Dzielnica skomunikowana jest
z resztà miasta poprzez biegnàcy w osi wschód – zachód ciàg ulic
Katowicka – Leopolda (dzielàcy jà na 2 cz´Êci – pó∏nocnà i po-
∏udniowà), powiàzany z al. Korfantego i al. Roêdzieƒskiego sta-
nowiàcà jednà z g∏ównych arterii miasta, biegnàcà wzd∏u˝ po∏u-
dniowych granic dzielnicy. Z uwagi na brak powiàzania al. Roê-
dzieƒskiego prawie na ca∏ej jej d∏ugoÊci z istniejàcym, wewn´trz-
nym uk∏adem komunikacyjnym dzielnicy stanowi ona swoistà prze-
szkod´ w lepszym skomunikowaniu tych terenów z pozosta∏ymi
obszarami miasta. Jedynym powiàzaniem dzielnicy z al. Roêdzieƒ-
skiego jest niedawno zrealizowane przed∏u˝enie ul. Bohaterów
Monte Cassino do ul. Leopolda.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Z uwagi na du˝à iloÊç terenów poprzemys∏owych i zdegrado-
wanych, obecnie nie zagospodarowanych oraz istniejàcà starà
tkank´ mieszkaniowà, dzielnica nie jest uznawana za atrakcyjnà
dla mieszkaƒców Katowic. Za jedynà atrakcyjnoÊç przyrodniczà
dzielnicy mo˝na uznaç znacznà iloÊç pracowniczych ogródków
dzia∏kowych, stanowiàcych jedyne tereny zielone dzielnicy o ogra-
niczonej, ze wzgl´du na swój charakter, dost´pnoÊci. Do obiek-
tów atrakcyjnych kulturowo zalicza si´ neogotycki zespó∏ archi-
tektoniczny koÊcio∏a pw. Êw. Szczepana z cudownym obrazem
Matki Boskiej z Dzieciàtkiem (stanowiàcy dominant´ wysokoÊcio-
wà ca∏ej dzielnicy), szpitala oo. Bonifratrów i klasztoru ss. Jadwi-
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˝anek – usytuowany u zbiegu ulic Leopolda i Markiefki oraz cmen-
tarz parafialny i bonifraterski wraz z kaplicami, b´dàcy najstarszà
nekropolià Katowic. Na terenach zlikwidowanej kopalni „Katowi-
ce – Kleofas” pozosta∏y obiekty o charakterze typowo przemys∏o-
wym, z których zespó∏ obiektów stanowiàcych szyb „Bartosz” wpi-
sany jest do rejestru zabytków. Dominant´ wysokoÊciowà tego re-
jonu stanowi wie˝a wyciàgowa „Warszawa”.

Zespó∏ dzielnic pó∏nocnych

ZZaa∏∏´́˝̋ee  ((nnrr  77)) – w strukturze przestrzennej dzielnicy wyró˝niç
mo˝na cz´Êç pó∏nocnà i po∏udniowà. Zagospodarowanie cz´Êci
pó∏nocnej dzielnicy jest niejednorodne. Sk∏adajà si´ na nie wy-
soki udzia∏ obiektów i zespo∏ów przestrzennych o wartoÊciach

historycznych oraz wymieszanie zabudowy powsta∏ej w ró˝nych
okresach – na prze∏omie wieków obiekty o zró˝nicowanym stan-
dardzie, w cz´Êci chronione przez konserwatora zabytków, z okre-
su po II wojnie Êwiatowej wielokondygnacyjne bloki mieszkalne
z tzw. wielkiej p∏yty oraz nowoczesne obiekty u˝ytecznoÊci publicz-
nej z lat 90. XX wieku. Po∏udniowa cz´Êç dzielnicy to g∏ównie
tereny przemys∏u (szyb kopalni „Kleofas”, obiekty huty „Baildon”,
GórnoÊlàska Spó∏ka Gazownictwa), baz i sk∏adów przy ul. Bocheƒ-
skiego i ul. ˚eliwnej, rzemios∏a, urzàdzeƒ komunikacji samo-
chodowej (stacje paliw), sportu i rekreacji (kàpielisko „Bugla”).
G∏ówne trasy komunikacyjne dzielnicy to: ulica Gliwicka, Trasa N.
i J. Reƒców (odcinek Drogowej Trasy Ârednicowej), ulica Bocheƒ-
skiego, ulica Koch∏owicka i autostrada A4, linia kolejowa – magi-
strala W-E z dworcem PKP Katowice – Za∏´˝e oraz linia tram-
wajowa ∏àczàca miasta Katowice i Chorzów.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

O atrakcyjnoÊci dzielnicy stanowià m.in. obszar rzeki Rawy, b´-
dàcej w trakcie regulacji, z k∏adkami dla pieszych, neogotycki ko-
Êció∏ pod wezwaniem Êw. Józefa wybudowany wg projektu arch.
Ludwika Schneidera, kolonia robotnicza z lat 1927-28 (obecnie
Kolonia MoÊcickiego) wzniesiona wg projektu P. Massalskiego i J.
Krzemiƒskiego, domy mieszkalne górników z prze∏omu XIX i XX
wieku tzw. familoki, kamienice, budynek szko∏y, zak∏ad opiekuƒ-
czo-leczniczy sióstr Êw. Jadwigi z poczàtków XX wieku, wspó∏cze-
sny KoÊció∏ ZielonoÊwiàtkowy „BETANIA”, obiekt wielofunkcyjny
CINEMA CITY z 9 salami kinowymi i kr´gielnià.

OOssiieeddllee  WWiittoossaa  ((nnrr  88)) – cz´Êç po∏udniowo-wschodnia i cen-
tralna dzielnicy to osiedle mieszkaniowe Witosa z budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi 4- i 8-kondygnacyjnymi oraz ze-
spo∏ami budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, oraz
obiektami us∏ug podstawowych i koÊcio∏em. W bezpoÊrednim sà-
siedztwie kopalnii „Kleofas” zlokalizowana jest powojenna niska
zabudowa mieszkaniowa, szko∏a górnicza i fabryka maszyn gór-
niczych FASING, a tak˝e stara zabudowa mieszkaniowa tzw. fa-
miloki o bardzo niskim standardzie. W rejonie osiedla znajdujà si´
ponadto obiekty jednostek gospodarczych i instytucji publicznych:
Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiej Telewizji Kablowej, Za-

k∏adu Targowisk Miejskich, Przedsi´biorstwa Geodezyjno-Karto-
graficznego, Okr´gowego Urz´du Górniczego oraz nauki – Insty-
tut Ochrony Ârodowiska.

Poza osiedlem mieszkaniowym Witosa na obszarze dzielnicy
wyst´pujà tereny charakterystyczne dla stref przemys∏owych, sk∏a-
dowych, transportowych (baza Miejskiego Przedsi´biorstwa Go-
spodarki Komunalnej) i komunikacji kolejowej. Znaczny obszar
zajmujà tereny handlu hurtowego i detaliczno-hurtowego (miej-
skie targowisko, gie∏da owocowo-warzywna, targowisko na tere-
nie Zak∏adu TRANSMLECZ, hala MAKRO, Centrum Handlu Hur-
towego, hurtownie na terenie po KPIS).

G∏ówne trasy komunikacyjne to: ulica Obroki i Pukowca, ulica Bo-
cheƒskiego, Koloƒska, Witosa, Koch∏owicka i autostrada A4, linia
kolejowa – magistrala W-E z dworcem PKP Katowice – Za∏´˝e.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

AtrakcyjnoÊç dzielnicy w wymiarze przyrodniczym podnosi przy-
legajàcy do osiedla Witosa park leÊny z wyznaczonym szlakiem
krajoznawczym. Obiektami, które wzmacniajà atrakcyjnoÊç dziel-
nicy sà tak˝e: obiekty kopalni „Kleofas”, domy mieszkalne gór-
ników z prze∏omu XIX i XX wieku tzw. familoki, koÊció∏ pod we-
zwaniem Podwy˝szenia Krzy˝a Êw. i Êw. Herberta.

OOssiieeddllee  TTyyssiiààcclleecciiaa  ((nnrr  99)) – w strukturze urbanistycznej dzielni-
cy zaznacza si´ wyraêny podzia∏ na Tysiàclecie Dolne i Górne.
Osiedle posiada rozbudowany wewn´trzny system komunikacji.
Wokó∏ cz´Êci osiedla przebiegajà obwodnice z w´z∏ami komuni-
kacyjnymi (rondami). Osiedle ma bezpoÊredni dost´p komuni-
kacyjny do ul. Chorzowskiej, ul. Gliwickiej i trasy Êrednicowej (DTÂ).
Istotnym sk∏adnikiem osiedla jest zieleƒ osiedlowa wysoka, Êred-
nia i niska, bardzo dobrze utrzymana.

AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy
W wymiarze przyrodniczym atrakcyjnoÊç dzielnicy wyznacza ob-

szar rzeki Rawy, b´dàcej w trakcie regulacji, dwa stawy na lewym brze-
gu rzeki w obr´bie projektowanego u˝ytku ekologicznego oraz zieleƒ
osiedlowa. Istotnym czynnikiem podnoszàcym atrakcyjnoÊç dzielnicy
sà ponadto bezpoÊrednie sàsiedztwo Wojewódzkiego Parku Kultury
i Wypoczynku im. J. Zi´tka (na terenie Chorzowa), wspó∏czesna ar-
chitektura osiedlowa – „kukurydze” ze wzgl´du na kszta∏t i wysokoÊç
stanowiàce dominant´ architektonicznà osiedla, koÊcio∏y o wspó∏cze-
snej architekturze: pod wezwaniem Podwy˝szenia Krzy˝a Êw. przy ul.
Mieszka I oraz pod wezwaniem Matki Boskiej Piekarskiej.

DDààbb  ((nnrr  1100)) – na terenie dzielnicy wyst´puje przemieszanie za-
budowy historycznej o niskim stanie technicznym z nowà wielokon-
dygnacyjnà zabudowà wielorodzinnà (brak powiàzaƒ kompozycyj-
nych). Znaczny odsetek powierzchni jest zaj´ty przez tereny prze-
mys∏owe, zwiàzane z przemys∏em wydobywczym i hutniczym
(55%). Obecnie teren kopalni „Katowice – Kleofas”, w rejonie
ulicy Chorzowskiej – Âciegiennego, stanowi obszar poprzemys∏o-
wy, podlegajàcy przekszta∏ceniom i rekultywacji, a w przysz∏oÊci
przeznaczony zostanie pod inwestycje w szczególnoÊci o funkcjach
us∏ugowych i administracyjnych. OÊ uk∏adu komunikacyjnego dziel-
nicy Dàb stanowi Drogowa Trasa Ârednicowa, jedna z g∏ównych



32

arterii komunikacyjnych miasta, która zapewnia dobre skomuni-
kowanie dzielnicy z centrum. Uzupe∏nieniem transportu ko∏owego
jest transport szynowy realizowany dzi´ki linii tramwajowej relacji
Bytom – Chorzów – Katowice, usytuowanej wzd∏u˝ ul. Chorzow-
skiej i DTÂ. Ulica D´bowa z doÊç regularnie uformowanà siatkà
ulic poprzecznych stanowi zastany, ukszta∏towany historycznie
uk∏ad komunikacyjny dzielnicy.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Obszar dzielnicy Dàb po∏o˝ony jest w bezpoÊrednim sàsiedz-
twie kompleksu parkowego o funkcji ponadlokalnej (WPKiW
w Chorzowie). Teren pozbawiony jest naturalnych cieków wod-
nych, punktów i miejsc widokowych. O atrakcyjnoÊci dzielnicy de-
cyduje m.in. historycznie ukszta∏towana zabudowa wzd∏u˝ ulicy
D´bowej, która stanowi jednoczeÊnie oÊ kompozycyjnà uk∏adu
przestrzennego dzielnicy, zakoƒczona dominantà w postaci bu-
dynku neogotyckiego koÊcio∏a pw. Êw. Jana i Paw∏a, zespó∏ bu-
dynków w rejonie ul. Studziennej oraz zespó∏ mieszkaniowy w re-
jonie ul. Bukowej o du˝ych wartoÊciach konserwatorskich, a tak-
˝e obiekty kopalni „Katowice – Kleofas” z wie˝à wyciàgowà szy-
bu „Jerzy”, budynkiem maszynowni, budynkiem krytej p∏ywalni
i budynkiem dawnej dyrekcji kopalni.

WWee∏∏nnoowwiieecc  ––  JJóózzeeffoowwiieecc  ((nnrr  1111)) – zagospodarowanie prze-
strzenne dzielnicy nie jest jednorodne. Wyst´puje przemieszanie
zabudowy historycznej o s∏abym stanie technicznym (osiedla ro-
botnicze w rejonie Kolonii Alfred i ul. Józefowskiej, osiedle dla
urz´dników w rejonie ul. Bytomskiej) z nowà wielokondygnacyj-
nà zabudowà wielorodzinnà (ul. Szczeciƒska, Mikusiƒskiego, S∏o-
neczna). W rejonie starej Kolonii Alfred w latach 80. zrealizowa-
ny zosta∏ zespó∏ mieszkaniowy domów jednorodzinnych oraz ma-
∏ych domów mieszkalnych – os. Bytkowska – Józefowska, o nie-
wàtpliwych walorach urbanistycznych i architektonicznych. Za-
sadniczà funkcj´ w dzielnicy stanowi funkcja mieszkaniowa i prze-
mys∏owa, przy czym dominuje w tym rejonie zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna. OÊ uk∏adu komunikacyjnego dzielnicy sta-
nowi al. Korfantego – jedna z g∏ównych arterii komunikacyjnych
miasta, która zapewnia dobre skomunikowanie dzielnicy z cen-
trum. Uzupe∏nieniem transportu ko∏owego jest transport szynowy
realizowany dzi´ki linii tramwajowej relacji Siemianowice – Kato-
wice wzd∏u˝ al. Korfantego. Ulice Józefowska i Bytkowska, z doÊç
regularnie uformowanà siatkà ulic poprzecznych stanowià zasta-
ny, ukszta∏towany historycznie uk∏ad komunikacyjny dzielnicy.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Obszar dzielnicy We∏nowiec – Józefowiec po∏o˝ony jest w bez-
poÊrednim sàsiedztwie kompleksu parkowego o funkcji ponadlo-
kalnej (WPKiW w Chorzowie). O atrakcyjnoÊci dzielnicy decydujà
m.in.: historycznie ukszta∏towana zabudowa wzd∏u˝ ul. Józefow-
skiej, zespó∏ budynków o wartoÊciach konserwatorskich w rejonie
ul. Bytomskiej, zabytkowe zabudowania szybu „Alfred”, zabytko-
wa hala pieców destylacyjnych nr 1 w Zak∏adach Metalurgicznych
„Silesia”, koÊció∏ neogotycki pw. Êw. Józefa Robotnika, zbiór doku-
mentów archiwalnych przechowywany w Archiwum Paƒstwowym
przy ul. Józefowskiej 104.

Zespó∏ dzielnic zachodnich

ZZaa∏∏´́sskkaa  HHaa∏∏ddaa  ––  BBrryynnóóww  cczz..  wwsscchh..  ((nnrr  22)) – obszar zainwesto-
wania zwiàzany z funkcjà przemys∏owà i mieszkalnà stanowi ok.
40% ca∏oÊci terenu dzielnicy. Pozosta∏à cz´Êç obszaru zajmujà te-
reny zieleni nieurzàdzonej – lasy, ∏àki i nieu˝ytki. Zasadniczà funk-
cjà wschodniej cz´Êci Brynowa jest funkcja mieszkaniowa, w któ-
rej dominuje zabudowa jednorodzinna. W po∏udniowej cz´Êci zlo-
kalizowano funkcje handlowo us∏ugowe, mi´dzy innymi hipermar-
ket OBI. Do g∏ównych tras komunikacyjnych dzielnicy nale˝à: uli-
ca Brynowska i Miko∏owska oraz autostrada A4. Z g∏ównymi ar-
teriami komunikacyjnymi po∏àczona jest sieç ulic wewnàtrzosie-
dlowych. Wa˝nym elementem komunikacyjnym jest linia kolejo-
wa relacji pó∏noc – po∏udnie wraz z dworcem Katowice – Brynów. 
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Znacznà cz´Êç dzielnicy zajmuje obszar leÊny nieurzàdzony, po-
przecinany nielicznymi ciekami wodnymi. Teren dzielnicy jest zró˝-
nicowany wysokoÊciowo, w cz´Êci zabudowanej p∏aski i opada-
jàcy w kierunku po∏udniowo-wschodnim, zaÊ na obszarze po-
krytym lasem pofa∏dowany w cz´Êci pó∏nocno-zachodniej. W dziel-
nicy znajdujà si´ symbole wydarzeƒ okresu przemian ustrojowych
z lat 1980/81 m.in.: pomnik-krzy˝ przy KWK „Wujek” oraz zespó∏
budynków mieszkalnych wielorodzinnych „Dziewi´ciu z Wujka”.
Do zabytków w tej dzielnicy zaliczany jest zespó∏ budynków przy
ulicy Przekopowej – Chata GórnoÊlàska.

BBrryynnóóww  cczz..  zzaacchh..  ––  OOssiieeddllee  ZZggrrzzeebbnniiookkaa  ((nnrr  55)) – w dzielnicy do-
minuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, usytuowana na
regularnym planie. Istotne znaczenie dla struktury przestrzennej
dzielnicy majà tereny szpitalnictwa, us∏ug telekomunikacyjnych
oraz tereny rekreacyjno-sportowe bazujàce na kompleksie spor-
towym przy ulicy Ceglanej i Parku im. T. KoÊciuszki. Regularny
uk∏ad ulic wewnàtrzosiedlowych jest pod∏àczony do g∏ównych ulic:
KoÊciuszki, Brynowskiej, Miko∏owskiej, Meteorologów, Ceglanej.
Ulice te ∏àczà ÂródmieÊcie z dzielnicami po∏udniowymi. Ponadto
dzielnica jest po∏àczona ze ÂródmieÊciem linià tramwajowà bie-
gnàcà wzd∏u˝ g∏ównej trasy drogowe,j tj. ulicy KoÊciuszki.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

G∏ównym atutem dzielnicy jest Park im. T. KoÊciuszki znajdu-
jàcy si´ w rejonie ulic Miko∏owskiej, KoÊciuszki i al. GórnoÊlàskiej.
W po∏udniowej cz´Êci parku znajduje si´ wzgórze stanowiàce je-
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den z wy˝ej po∏o˝onych punktów miasta. Ca∏y park to ciàg∏y
uk∏ad przestrzenny terenów zieleni niskiej i wysokiej, przyrodni-
czo aktywnych, kszta∏tujàcy korzystne warunki klimatyczne i za-
pewniajàcy mo˝liwoÊci rekreacji ludnoÊci w kontakcie z przyro-
dà. Brynów sàsiaduje z Katowickim Parkiem LeÊnym. Ponadto
na terenie zabudowy jednorodzinnej wyst´pujà liczne ogrody
przydomowe. Do obiektów atrakcyjnych kulturowo zalicza si´ wie-
˝a spadochronowa oraz koÊció∏ Êw. Micha∏a Archanio∏a na tere-
nie Parku im. T. KoÊciuszki. Na uwag´ zas∏ugujà równie˝ liczne
przyk∏ady nowoczesnej zabudowy mieszkalnej.

LLiiggoottaa  ––  PPaanneewwnniikkii  ((nnrr  66)) – na obszarze dzielnicy dominujà te-
reny mieszkaniowe budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinne-
go. Na zachód od ulicy Piotrowickiej dominuje zabudowa jedno-
rodzinna – willowa. Pomi´dzy ulicami Piotrowickà i torami kolejo-
wymi znajdujà si´ osiedla mieszkaniowe z zabudowà wielorodzin-
nà. W obr´bie Zadola, Kokociƒca i Wymys∏owa zlokalizowana jest
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna Êredniowysoka i wysoka.
Wa˝nym komponentem przestrzeni dzielnicy sà tereny przemy-
s∏owe oraz tereny baz transportowych TRANSBUD, CENTROSTAL,
Przedsi´biorstwo Automatyki Kolejowej, ENERGOMONTA˚, Przed-
si´biorstwo Produkcji i Us∏ug Budownictwa przy ulicy Owsianej. Wa˝-
ne miejsce w dzielnicy zajmujà przestrzenne kompleksy nauki i szkol-
nictwa wy˝szego Âlàskiej Akademii Medycznej. Sàsiaduje ona z te-
renami us∏ug ochrony zdrowia – Centralnego Szpitala Kliniczne-
go, Szpitala Kolejowego, Szpitala Klinicznego nr 6, GórnoÊlàskiego
Centrum Zdrowia Dziecka i Matki. Funkcje uzupe∏niajàce zwiàza-
ne sà us∏ugami sportowo-rekreacyjnymi (centrum rekreacyjno-spor-
towe ZADOLE, kàpielisko przy ulicy Rolnej), kulturowymi oraz kul-
tu religijnego (zespó∏ klasztorny Ojców Franciszkanów wraz z oto-
czeniem). Obszar zainwestowania zwiàzany z ww. funkcjami stano-
wi ok. 60% terenu. Pozosta∏à cz´Êç ok. 40% zajmujà tereny ziele-
ni nieurzàdzonej – lasy i ∏àki, poprzecinane nielicznymi ciekami wod-
nymi – sà to Âlepiotka, K∏odnica, Kokociniec z ich dop∏ywami. Ko-
munikacj´ wewnàtrz dzielnicy zapewnia istniejàcy uk∏ad opierajà-
cy si´ na ulicach g∏ównych: Panewnickiej, Piotrowickiej i KoÊciusz-
ki. Wa˝nym elementem uk∏adu komunikacyjnego jest linia kolejo-
wa wraz z dworcem Katowice – Ligota i licznymi bocznicami kole-
jowymi obs∏ugujàcymi transport towarowy.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

W po∏udniowej i zachodniej cz´Êci dzielnicy znajduje si´ kom-
pleks leÊny, w którym urzàdzono Êcie˝ki rowerowe i spacerowe
(Szlak Bohaterów Wie˝y Spadochronowej, Szlak ̊ wakowski, Szlak
im. A. Czarnynogi). Tereny leÊne ∏àczà si´ z kompleksem lasów mi-
ko∏owskich i koch∏owickich. Lasy te majà du˝e znaczenie rekreacyj-
ne i zdrowotne. Teren jest zró˝nicowany wysokoÊciowo. Zabudo-
w´ w zachodniej cz´Êci Ligoty tworzà budynki willowe okresu mi´-
dzywojennego, zamkni´te budynkami mieszkalnymi z dachami
spadzistymi, które powsta∏y wzd∏u˝ g∏ównej ulicy – ul. Piotrowic-
kiej. Wschodnia cz´Êç dzielnicy zosta∏a zabudowana w latach pi´ç-
dziesiàtych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, z ulicami

w uk∏adzie szachownicowym i si´ga do w´z∏a kolejowego. Wzd∏u˝
ulic g∏ównych i pobocznych drzewa tworzà szpalery, które pe∏nià
jednoczeÊnie funkcj´ izolacyjnà. Zabudowa ma utrwalonà struk-
tur´ przestrzennà. Wa˝nymi elementami w przestrzeni publicz-
nej dzielnic sà ich dominanty: zespó∏ klasztorny OFM wraz z Kal-
warià i stacjami Drogi Krzy˝owej oraz grotà wzorowanà na gro-
cie z Lourdes oraz koÊció∏ Matki Boskiej Ró˝aƒcowej na osiedlu Za-
dole. Na uwag´ zas∏ugujà równie˝ liczne przyk∏ady nowoczesnej
zabudowy mieszkalnej (osiedle Sadyba).

Zespó∏ dzielnic wschodnich

ZZaawwooddzziiee  ((nnrr  33)) – ze wzgl´du na swoje po∏o˝enie geograficzne
zajmuje miejsce szczególne w strukturze miasta. Tu w∏aÊnie na
styku z obszarem Êródmiejskim usytuowany jest w´ze∏ drogowy
z gwiaêdzistym uk∏adem g∏ównych arterii komunikacyjnych o zna-
czeniu krajowym (al. Roêdzieƒskiego, ul. Bagienna, Murckowska,
Pszczyƒska, a dalej Autostrada A4). W´ze∏ ten nie tylko wizual-
nie, ale i faktycznie dzieli dzielnic´ na odr´bne segmenty o od-
miennej charakterystyce i funkcjach:
- cz´Êç pó∏nocna to g∏ównie tereny sk∏adowo-bazowe, funkcja

us∏ugowa o znaczeniu ogólnomiejskim (centra handlowe Car-
refour, Castorama) oraz teren in˝ynierii miejskiej (oczyszczal-
nia Êcieków „Centrum”) wraz z zajezdnià tramwajowà,

- cz´Êç centralnà stanowi mieszkalnictwo (osiedla: m.in. „Roê-
dzieƒskiego”, „Bulwary Rawy” oraz zabudowa mieszkaniowa
przy ul. 1 Maja) oraz us∏ugi nauki i szkolnictwa wy˝szego – ze-
spó∏ budynków Akademii Ekonomicznej, uzupe∏niajàca jest tu
funkcja przemys∏owa (Zak∏ady Urzàdzeƒ Technicznych „Ele-
wator” Sp. z o.o., Âlàska Fabryka Lamp ˚arowych „Helios”),

- w cz´Êci po∏udniowej dominuje funkcja przemys∏owa (Huta
„Ferrum”, Bogucickie Zak∏ady Porcelany, Fabryka Urzàdzeƒ
Górniczych „Montana”, Zak∏ady Przemys∏u Nieorganicznego
„Montokwas”), natomiast funkcj´ uzupe∏niajàcà stanowi zie-
leƒ cmentarna (Cmentarz Komunalny) i leÊna (wzd∏u˝ ul. Por-
celanowej).
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AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy
AtrakcyjnoÊç przyrodniczà dzielnicy stanowi obszar rzeki Rawy,

która z dotychczasowego Êcieku przekszta∏ca si´ w trakcie jej
regulacji w widokowy deptak miejski, tworzàcy oÊ parkowo-rekre-
acyjnà wià˝àcà dzielnic´ Zawodzie z ÂródmieÊciem. Na atrakcyj-
noÊç w wymiarze kulturowym sk∏adajà si´: zabytkowy budynek
dawnego Ratusza w Bogucicach, pe∏niàcy obecnie funkcj´ Rek-
toratu Akademii Ekonomicznej u zbiegu ul. Bogucickiej i 1 Ma-
ja, ciàg budynków z secesyjnymi fasadami wzd∏u˝ ul. 1 Maja,
zespó∏ budynków szko∏y i przedszkola w stylu neogotyckim przy
ul. Staszica 2, wspó∏czesna architektura osiedlowa os.„Roêdzieƒ-
skiego”, którego budynki zarówno ze wzgl´du na kszta∏t (gwiaz-
dy), jak i wysokoÊç stanowià dominanty architektoniczne tego ob-
szaru; zespó∏ budownictwa mieszkaniowego TBS w rejonie ulic,
Bagiennej – Bohaterów Monte Cassino – Saint Etienne („Bulwa-
ry Rawy”), najwi´kszy w mieÊcie cmentarz komunalny o za∏o˝e-
niu parkowym przy ulicy Murckowskiej.

DDààbbrróówwkkaa  MMaa∏∏aa  ((nnrr  1144)) – jest dzielnicà typowo przemys∏owà.
Oko∏o 50% powierzchni dzielnicy to tereny przemys∏owe i poprze-
mys∏owe. Najwi´kszà cz´Êç terenu zajmujà: Elektrociep∏ownia „Ka-
towice”, oczyszczalnia Êcieków i sk∏adowisko odpadów komunal-
nych. W kilku miejscach obszar Dàbrówki Ma∏ej przecinajà tory ko-
lejowe ∏àczàce tereny przemys∏owe. Zabudowa mieszkaniowa po-
∏àczona z funkcjà us∏ugowà skupiona jest g∏ównie wzd∏u˝ ulic gen.
Le Ronda, Strzelców Bytomskich i Pod M∏ynem. Przewa˝a stara
zabudowa o z∏ym stanie technicznym (ok. 50%), w tym stare ka-
mienice i domy mieszkalne o wysokoÊci do 4 kondygnacji. Cz´Êç
dzielnicy zajmuje zabudowa jednorodzinna. W 1978 roku wybu-
dowano osiedle mieszkaniowe przy ul. Grzegorzka i Strzelców By-
tomskich (obecnie osiedle ks. Michalskiego). Wi´kszà cz´Êç pasa
pomi´dzy ul. Gen. Le Ronda i Techników zajmujà tereny nauki –
ciàg zespo∏ów szkó∏ zawodowych (budowlanych, odzie˝owych
i ogólnokszta∏càcych). Pas wzd∏u˝ al. Roêdzieƒskiego zajmujà nie-
u˝ytki oraz tereny handlu (zespó∏ domów handlowych „Roêdzieƒ”,
magazyn meblowy „IKEA”). Komunikacj´ pomi´dzy Dàbrówkà Ma-
∏à a dzielnicami Bogucice i Burowiec zapewniajà: ulica Leopolda
(przed∏u˝enie ul. Siemianowickiej i gen. Le Ronda) oraz ul. gen
Hallera. Ulica Strzelców Bytomskich ∏àczy miasto Katowice z Sie-
mianowicami, a ulica Milowicka z Sosnowcem. Ze wzgl´du na swój
przemys∏owy charakter na terenie dzielnicy praktycznie jest ma∏o
terenów przeznaczonych do zabudowy.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Dzielnica Dàbrówka Ma∏a poprzez swój przemys∏owy charakter
uwa˝ana jest za dzielnic´ mniej atrakcyjnà dla budownictwa miesz-
kaniowego. Decyduje o tym du˝a powierzchnia terenów przemy-
s∏owych i nieu˝ytków oraz zdegradowanie Êrodowiska. Ze wzgl´-
du na to, i˝ historia Dàbrówki Ma∏ej jako osady przemys∏owej si´-
ga po∏owy XIX wieku, znajduje si´ tu kilka obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków województwa Êlàskiego. Sà to:
- ratusz gminny z poczàtku XX wieku zbudowany w stylu eklek-

tyzmu z elementami modernistyczno-secesyjnymi (ul. Le Ron-
da 16),

- neobarokowy koÊció∏ parafialny pod wezwaniem Êw. Antonie-
go z 1912 roku, zaprojektowany przez architekta Fischera (al.
Niepodleg∏oÊci 4), którego wie˝a jest dominantà architekto-
nicznà dzielnicy,

- za∏o˝enie dawnego dworu z ostatniego dziesi´ciolecia XIX
wieku (ul. ˚ytnia 1-2),

- secesyjna wie˝a wodna z 1912 roku (ul. Korczaka).

SSzzooppiieenniiccee  ––  BBuurroowwiieecc  ((nnrr  1155)) – mogà byç traktowane jako dziel-
nica typowo przemys∏owa. Oko∏o 30% jej terenu zajmujà zak∏a-
dy przemys∏owe. Najwa˝niejszy i najwi´kszy z nich to Huta Me-
tali Nie˝elaznych Szopienice. Tereny przemys∏owe i sk∏adowe zaj-
mujà g∏ównie szeroki pas obszaru dzielnicy ciàgnàcy si´ wzd∏u˝ ul.
Bagiennej. Pas ten dzieli w po∏owie zabudowa mieszkalna usytu-
owana przy ulicy Lwowskiej i Krakowskiej (Wilhelmina). Zabudo-
wa mieszkaniowa po∏àczona z funkcjami us∏ugowymi dla dzielni-
cy (ok. 30% ca∏ego obszaru dzielnicy) skupiona jest g∏ównie wzd∏u˝
ulic gen. Józefa Hallera, cz´Êci ulicy Obroƒców Westerplatte, Wio-
sny Ludów i Lwowskiej. Tworzy ona pas terenu równoleg∏y do pa-
sa terenów przemys∏owych. Przewa˝a tu niska (do 4 kondygnacji),
stara zabudowa (kamienice i domy, osiedla domów robotniczych
i familoków) zwiàzana z historycznà, przemys∏owà funkcjà dzielni-
cy (stan techniczny zabudowy jest z∏y). Jedynie osiedle Morawa wy-
budowane w latach siedemdziesiàtych, sk∏ada si´ z dziesi´ciokon-
dygnacyjnych bloków. Cz´Êç terenu zajmujà osiedla domków jed-
norodzinnych – g∏ównie w pó∏nocno-wschodniej cz´Êci Burowca
(okolice ulic Jesiennej, Letniej, Wiosennej, Zimowej, Âniegowej
i Mroênej). Kolonia Borki, zabudowana w wi´kszoÊci starymi dom-
kami parterowymi typu barakowego i jednopi´trowymi ceglanymi
domami kilkurodzinnymi, usytuowana jest w pó∏nocnej cz´Êci Szo-
pienic i nie jest po∏àczona funkcjonalnie z pozosta∏ymi terenami
mieszkalnymi. Reszt´ terenów dzielnicy Szopienice zajmujà nie-
u˝ytki i tereny niezainwestowane oraz cztery zbiorniki wodne. Szo-
pienice poprzecinane sà du˝à iloÊcià linii kolejowych. W wi´kszo-
Êci sà to linie ∏àczàce tereny przemys∏owe. Najwa˝niejszà z nich
jest magistrala Katowice – Kraków i Katowice – Warszawa, na któ-
rej znajduje si´ stacja Katowice Szopienice – Po∏udniowe. Komu-
nikacj´ pomi´dzy Burowcem i Dàbrówkà Ma∏à zapewnia ulica gen.
Józefa Hallera, pomi´dzy Wilhelminà a Nikiszowcem i Janowem
ul. Lwowska i Szopienicka. Po∏àczenie z Sosnowcem zapewnia
ul. Sosnowiecka, a z Mys∏owicami ul. Wiosny Ludów. 
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Dzielnica Szopienice – Burowiec, poprzez swój przemys∏owy
charakter, uwa˝ana jest za dzielnic´ nieatrakcyjnà do zamieszka-
nia i lokalizacji us∏ug specjalistycznych wy˝szego rz´du. Niemniej
na terenie dzielnicy wyst´pujà ciekawe tereny w rejonie ul. Kor-
czaka, które mogà byç atrakcyjne dla zabudowy. Na terenie dziel-
nicy znajduje si´ kilka obiektów wpisanych do rejestru zabytków
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województwa Êlàskiego. Dwa z nich (sà to ca∏e zespo∏y zabudo-
wy przemys∏owej) zwiàzane sà z przemys∏owym charakterem hi-
storycznej dzielnicy Szopienice:
- zespó∏ zabudowy dawnej huty cynku z lat 1908-1912 – hala

nr 1 pieców destylacyjnych wraz z kominami, budynek nuflar-
ni, magazyny blendy, cechownia, wie˝a ciÊnieƒ, portiernia
i wysoka kolej wàskotorowa,

- zespó∏ zabudowy dawnego browaru i s∏odowni Mokrskiego –
warzelnia, piwnice i ch∏odnia, s∏odownia, stara kot∏ownia
i maszynownia, dawna piwiarnia, stajnia, budynek mieszkalny
i remiza stra˝acka, stajnia i bednarnia, szalet, altanka i por-
tiernia (budynki z okresu 1880 r. – lata trzydzieste XX wieku)
– ul. Ksi´dza Huberta Bednorza 2a-6,
Pozosta∏e zabytki to:

- zespó∏ koÊcielny – koÊció∏ parafialny pod wezwaniem Êw. Ja-
dwigi z lat 1885-1887 w stylu neogotyckim, kaplica Ogrójca
z 1903 roku wed∏ug projektu Ludwika Schneidera w stylu neo-
gotyckim oraz grupa rzeêb „Adoracja Krzy˝a” i Pieta z prze∏o-
mu XIX i XX wieku – pl. Powstaƒców 3,

- budynek VI Liceum Ogólnokszta∏càcego im. Jana D∏ugosza
z 1906 roku wg projektu Kuntzego, budowniczego miejskiego
z Opola, w stylu neogotyckim – ul. Lwowska 2,

- budynek z poczàtku XX wieku, murowany z ceg∏y – ul. Ksi´-
dza Huberta Bednorza 60.

JJaannóóww  ––  NNiikkiisszzoowwiieecc  ((nnrr  1166)) – to dzielnica posiadajàca tereny
o zró˝nicowanej strukturze funkcjonalnej:
- cz´Êç pó∏nocna – to w wi´kszoÊci tereny zieleni nieurzàdzonej

z oczkami wodnymi (Stawiska, staw „Janów”), cmentarz i te-
reny poprzemys∏owe (rejon szybu „Wilson” kopalni „Wieczo-
rek”); funkcj´ uzupe∏niajàcà na tym obszarze spe∏niajà tereny
magazynowo-sk∏adowe (m.in. Spó∏dzielnia Ogrodnicza,
Przedsi´biorstwo Przerobu Z∏omu), tereny mieszkaniowe (za-
budowa przy ul. Oswobodzenia),

- cz´Êç centralnà zajmujà w wi´kszoÊci tereny zieleni leÊnej (Ka-
towicki Park LeÊny wraz ze stawem „Upadowa IV”), zieleni
nieurzàdzonej – „Mrówcza Górka”, rejon stawu „Trzewiczek”,
mieszkaniowe (zabytkowy zespó∏ mieszkaniowy „Nikiszowiec”,
zró˝nicowana zabudowa mieszkaniowa wysoka i niska w rejo-
nie ulic: Zamkowej, Grodowej, LeÊnego Potoku, Nad Stawem
oraz tereny przemys∏owe (kopalnia „Wieczorek”); uzupe∏nie-
niem na tym obszarze sà natomiast funkcje z zakresu us∏ug
zdrowia (szpital miejski), sportu i rekreacji (kompleks sportowy
„Jantor”) oraz ogródki dzia∏kowe,

- cz´Êç po∏udniowa to obszar zieleni leÊnej wraz z oÊrodkiem re-
kreacyjno-wypoczynkowym „Bolina” i dwoma szlakami tury-
stycznymi w kierunku dzielnic Giszowiec i Murcki, obszar
mieszkaniowy (Kolonia Wysockiego) i przemys∏owy (po∏udnio-
we tereny kopalni „Wieczorek”).
Na terenie dzielnicy dominujà tereny zieleni leÊnej, w tym Ka-

towickiego Parku LeÊnego (60%), a nast´pnie tereny mieszkanio-
we (20%) i przemys∏owe reprezentowane przez Kopalni´ W´gla
Kamiennego „Wieczorek” (10%). Reszta terenów (10%) to tereny
obejmujàce ciàgi komunikacyjne, tereny magazynowo-sk∏ado-
we (Spó∏dzielnia Ogrodnicza, Centralna Zbiornica Z∏omu), zdro-
wia (szpital miejski) oraz sportu i rekreacji (kompleks sportowy
„Jantor”, oÊrodek rekreacyjno-wypoczynkowy „Bolina”).
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy 

Na atrakcyjnoÊç przyrodniczà sk∏adajà si´: oÊrodek rekreacyj-
no-wypoczynkowy „Bolina” oraz kompleks leÊny Katowickiego Par-
ku LeÊnego z istniejàcymi zbiornikami wodnymi. AtrakcyjnoÊç kul-
turowa jest zapewniona przez: zabytkowy zespó∏ architektonicz-
no-urbanistyczny osiedla robotniczego „Nikiszowiec”, neobaro-
kowy koÊció∏ Êw. Anny zlokalizowany na centralnym placu Niki-
szowca, zespó∏ zabudowy szybu „Pu∏aski” kopalni „Wieczorek”
przy ul. Szopienickiej (cz´Êç po∏udniowa), zespó∏ szybów „Wilson”
kopalni „Wieczorek”(cz´Êç pó∏nocna ul. Szopienickiej), budynek
szpitala przy ul. Szopienickiej 8 (dawny ratusz gminy Janów), dwo-
rek myÊliwski rodu Mieroszewskich przy ulicy LeÊnego Potoku.

GGiisszzoowwiieecc  ((nnrr  1177)) – cz´Êç centralnà dzielnicy stanowià tereny
mieszkalnictwa po∏àczone z funkcjà handlowo-us∏ugowà. Tereny
te cechuje w zasadzie równomierny podzia∏ pod budownictwo wie-
lorodzinne o wysokiej intensywnoÊci zabudowy oraz jednorodzinne
stanowiàce w wi´kszoÊci budynki zabytkowego osiedla robotnicze-
go. Osiedla wielorodzinne zlokalizowane sà na pó∏noc od ul. Mys∏o-
wickiej, przy ul. Wojciecha, ul. M∏odzie˝owej, ul. Mi∏ej i ul. Adama,
a osiedla jednorodzinne zajmujà pozosta∏à cz´Êç terenów mieszkal-
nictwa. Cz´Êç zachodnia, oddzielona zdecydowanie od centralnej
drogà DK86 to teren KWK „Staszic”, rekreacyjne tereny oÊrodka wy-
poczynkowego Janina – Barbara oraz du˝y kompleks leÊny Katowic-
kiego Parku LeÊnego. Cz´Êç pó∏nocna to tereny sk∏adowo-bazowe
KWK „Staszic”, magazyny farmaceutyczne, budynki mieszkalne i biu-
rowe oraz zespo∏y gara˝owe. Cz´Êç po∏udniowo-wschodnia to ob-
szar leÊny, z którym sàsiadujà bezpoÊrednio dzielnice mieszkaniowe:
os. Adama oraz domków jednorodzinnych. Na obszarze leÊnym znaj-
dujà si´ rozproszone obiekty przemys∏owe KWK „Wieczorek”. Na ob-
szarze dzielnicy wyst´pujà nast´pujàce formy u˝ytkowania tere-
nów (w kolejnoÊci zajmowania terenów): zieleƒ leÊna (50%), tere-
ny mieszkaniowe (20%), przemys∏owe (18%), us∏ugowo-handlowe
(5%), komunikacyjne (5%) oraz rekreacyjne (2%).
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

AtrakcyjnoÊç przyrodniczà dzielnicy stanowi bezpoÊrednie sà-
siedztwo du˝ego kompleksu leÊnego. O atrakcyjnoÊci kulturowej
decyduje unikatowy w skali europejskiej zespó∏ osiedla-ogrodu,
przeznaczony dla 600 rodzin górniczych. Ten zabytkowy teren
osiedla robotniczego, zrealizowany w latach 1907-1914 sk∏ada
si´ z rynku, szko∏y, dawnego budynku administracyjnego, dawne-
go nadleÊnictwa, parku centralnego, dawnej gospody, budynku
∏aêni, pralni, magla, dawnego zespo∏u domów noclegowych oraz
kwarta∏ów zabudowy mieszkaniowej dwurodzinnej. Powy˝szy te-
ren znajduje si´ pod Êcis∏à ochronà konserwatorskà.
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Zespó∏ dzielnic po∏udniowych

MMuurrcckkii  ((nnrr  1188)) – cz´Êç centralnà dzielnicy stanowià tereny miesz-
kaniowe po∏àczone z funkcjà handlowo-us∏ugowà. Osiedla budyn-
ków wielorodzinnych zlokalizowane sà przy ul. Mruczka – Sam-
sonowicza i Domeyki – Bohdanowicza oraz w zabudowie znajdu-
jàcej si´ pod ochronà konserwatorskà przy pl. Kasprowicza, ul.
WolnoÊci, ul. Baczyƒskiego i ul. Laskowskiego. Cz´Êç pó∏nocno-za-
chodnia to tereny leÊne Katowickiego Parku LeÊnego, teren KWK
„Murcki”, zak∏ady przy ul. Tartacznej oraz du˝y obszar leÊny gra-
niczàcy z dzielnicà Kostuchna. Cz´Êç po∏udniowo-wschodnia to
bardzo du˝y obszar leÊny, z którym sàsiadujà miasta Mys∏owice
i Tychy. Na obszarze dzielnicy wyst´pujà nast´pujàce formy u˝yt-
kowania terenów: zieleƒ leÊna, tereny mieszkaniowe, przemys∏o-
we, us∏ugowo-handlowe, komunikacyjne oraz rekreacyjne. Na ob-
szarze dzielnicy wyst´puje ok. 90% terenów leÊnych i ok. 10% te-
renów zabudowanych przeznaczonych pod pozosta∏e funkcje.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

AtrakcyjnoÊç przyrodniczà dzielnicy stanowi bezpoÊrednie sàsiedz-
two bardzo du˝ego kompleksu leÊnego, który ze wzgl´du na swoje
walory przyrodnicze w znacznej cz´Êci zosta∏ obj´ty ochronà. Od
strony po∏udniowej utworzony zosta∏ rezerwat przyrody pn. „Las
Murckowski”. O atrakcyjnoÊci dzielnicy z punktu widzenia kryte-
riów urbanistycznych decydujà budynki mieszkalno-us∏ugowe po-
∏o˝one przy pl. Kasprowicza – rynek murckowski oraz budynki miesz-
kalne zrealizowane w okresie przedwojennym dla rodzin górniczych.

PPiioottrroowwiiccee  ––  OOcchhoojjeecc  ((nnrr  1199)) – w strukturze przestrzennej dziel-
nicy dominujà tereny mieszkaniowe (ponad 50%). WÊród form za-
budowy mieszkaniowej mo˝na wyszczególniç m.in. zabudow´ wie-
lorodzinnà, g∏ównie z lat mi´dzywojennych, o wysokoÊci do 3-4
kondygnacji wzd∏u˝ g∏ównych, starych ciàgów komunikacyjnych
ul. gen. Jankego i Armii Krajowej, zabudow´ mieszanà wielo- i jed-
norodzinnà o wysokoÊci do 3-4 kondygnacji w ca∏ej pó∏nocnej
i Êrodkowej cz´Êci dzielnicy, zabudow´ jednorodzinnà powsta∏à
g∏ównie w ostatnich 20-30 latach – w po∏udniowej i cz´Êciowo
wschodniej cz´Êci dzielnicy, os. mieszkaniowe Odrodzenia – bu-
dynki wielorodzinne od 5 do 11 kondygnacji. Drugà pozycj´ pod
wzgl´dem zajmowanej powierzchni stanowià lasy i tereny zielone
(oko∏o 30%), pe∏niàce równoczeÊnie na wi´kszoÊci obszaru funk-

cje rekreacyjne. Pozosta∏e tereny to: tereny us∏ug medycznych
(GórnoÊlàskie Centrum Medyczne i GórnoÊlàski OÊrodek Kar-
diologii), tereny przemys∏owe i tereny us∏ug edukacyjnych. Tere-
ny przeznaczone na us∏ugi s∏u˝by zdrowia stanowià do 3% po-
wierzchni dzielnicy. Pozosta∏y obszar zajmujà: tereny przemys∏u
(w tym Piotrowicka Fabryka Maszyn FAMUR) i tereny urzàdzeƒ
infrastruktury technicznej. Tereny us∏ug, w tym nauki – szko∏y pod-
stawowe, Êrednie, zawodowe, wy˝sze – ÊciÊle przenikajà si´ z te-
renami mieszkaniowymi, tak wi´c ich powierzchni nie wy∏àczo-
no z zabudowy mieszkaniowej. Na podkreÊlenie zas∏uguje rozwój
wy˝szych niepaƒstwowych uczelni w rejonie ul. Harcerzy Wrze-
Ênia 1939. Na terenie dzielnicy Piotrowice – Ochojec praktycznie
nie ma wi´kszych obszarów niezagospodarowanych, a istniejà-
ce powierzchnie niezagospodarowane majà charakter „luk bu-
dowlanych”. Jedynym wi´kszym obszarem do ponownego za-
gospodarowania sà tereny przemys∏owe przy ul. Ba˝antów wraz
z obiektami pozosta∏ymi po zlokalizowanych tam firmach. Dziel-
nica jest dobrze skomunikowana z centrum miasta i miastami sà-
siednimi (Miko∏ów, Tychy) istniejàcym systemem komunikacyjnym
opierajàcym si´ na czteropasmowej arterii wylotowej DK 81 (ul.
KoÊciuszki), po∏àczeniem przez ul. Kolejowà i 73. Pu∏ku Piecho-
ty z DK 86 oraz linià kolejowà relacji Katowice–Racibórz i Kato-
wice–Bielsko-Bia∏a (stacja kolejowa Katowice – Piotrowice). Ko-
munikacj´ wewnàtrz dzielnicy i mi´dzy dzielnicami zapewnia ist-
niejàcy uk∏ad opierajàcy si´ na ulicach Armii Krajowej i gen. Jan-
kego, a do niedawna mo˝liwoÊci takie dawa∏a linia kolejowa Ka-
towice–Tychy Miasto ze stacjà w Ochojcu. Dzielnica Piotrowice
– Ochojec zapewnia realizacj´ niezb´dnych potrzeb mieszkaƒ-
ców, bez koniecznoÊci korzystania z us∏ug sàsiednich dzielnic.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Dzielnica Piotrowice – Ochojec jest uwa˝ana przez mieszkaƒ-
ców Katowic za dzielnic´ atrakcyjnà dla budownictwa mieszkanio-
wego. O atrakcyjnoÊci dzielnicy decydujà g∏ównie: ma∏a koncentra-
cja przemys∏u, bliskoÊç terenów zielonych i leÊnych, stosunkowo nie-
du˝a intensywnoÊç zabudowy, du˝o zieleni wewnàtrz dzielnicy, ko-
munikacja tranzytowa na obrze˝ach dzielnicy, dobre skomunikowa-
nie z centrum. Szczególnà atrakcjà przyrodniczà dzielnicy jest frag-
ment lasów murckowskich okalajàcych zabudow´ mieszkaniowà
dzielnicy Ochojec od strony wschodniej i po∏udniowo-wschodniej,
z jedynym w obr´bie Katowic rezerwatem florystycznym. Teren ten
stanowi równoczeÊnie atrakcyjny teren rekreacyjno-turystyczny z uwa-
gi na liczne, dogodne dla spacerowiczów dukty leÊne i Êcie˝ki ro-
werowe. Kolejnym cennym z punktu widzenia przyrodniczego i kra-
jobrazowego elementem jest dolina rzeki Âlepiotki z ciekawà pora-
stajàcà brzegi roÊlinnoÊcià (w tym gatunki endemiczne). Atrakcyjna
krajobrazowo jest ponadto po∏udniowa cz´Êç dzielnicy ze wzgl´du
na wznoszàce si´ w kierunku po∏udniowym ukszta∏towanie terenu
i ∏adnie rysujàcà si´ z tego miejsca panoram´ dzielnicy. Na terenie
dzielnicy nie zanotowano interesujàcych obiektów zabytkowych, cho-
cia˝ w niektórych miejscach zachowa∏y si´ fragmenty XIX-wiecznej
zabudowy dzielnicy (np. fragmenty ul. Wojska Polskiego) oraz bu-
dynki z poczàtku XX wieku wzd∏u˝ ul. gen. Jankego i Armii Krajo-
wej. Do budynków stanowiàcych szczególny akcent w krajobrazie
dzielnicy mo˝na zaliczyç koÊció∏ pw. Êw. Jacka w Ochojcu i koÊció∏
pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa w Piotrowicach.

ZZaarrzzeecczzee  ((nnrr  2200)) – tereny u˝ytkowane rolniczo i tereny mieszka-
niowe dzielnicy zajmujà ∏àcznie ok. 70% powierzchni. Zabudowa
dzielnicy ma charakter zabudowy wiejskiej. Wzd∏u˝ g∏ównych ulic,
tj. Grota-Roweckiego, Stellera, Kamieƒskiej, Kana∏owej dominuje
pozosta∏oÊç wiejskiej zabudowy ulicowej. Na obszarach oddalo-
nych od g∏ównych ulic wyst´pujà skupiska zabudowy siedlisko-
wej. Na terenie dzielnicy funkcjonujà nadal gospodarstwa rolne.
Budynki mieszkalne w dzielnicy to g∏ównie domy jednorodzinne
o wysokoÊci nie przekraczajàcej 3 kondygnacji. Nowa zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna sytuowana jest g∏ównie w oparciu
o tradycyjny podzia∏ nieruchomoÊci wiejskiej wzd∏u˝ zwyczajowych
dróg dojazdowych. W po∏udniowej cz´Êci dzielnicy, na granicy
z dzielnicà Podlesie powstajà nowe enklawy zabudowy mieszka-
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niowej o charakterze osiedli domków jednorodzinnych. Lasy i te-
reny zielone zajmujà ∏àcznie ok. 30% powierzchni dzielnicy. Lasy
porastajà pó∏nocnà cz´Êç dzielnicy po∏o˝onà na pó∏noc od Poto-
ku Bagnik do linii kolejowej Katowice–Racibórz stanowiàcej pól-
nocno-zachodnià granic´ dzielnicy. Stanowià one zaplecze re-
kreacyjne dla mieszkaƒców dzielnicy. Komunikacja z innymi dziel-
nicami i z miastami sàsiednimi jest utrudniona ze wzgl´du na uk∏ad
dróg wewnàtrz dzielnicy. Uk∏ad bardzo wàskich, cz´sto nieutwar-
dzonych, nieregularnie po∏o˝onych dróg, stanowiàcy pozosta∏oÊç
tradycyjnych wiejskich dróg dojazdowych, powoduje nieczytelnoÊç
uk∏adu komunikacyjnego. Z centrum Katowic i z miastami sàsied-
nimi dzielnica jest skomunikowana poprzez drog´ DK 81 (ul. Ko-
Êciuszki) przebiegajàcà wzd∏u˝ pó∏nocno-zachodniej granicy dziel-
nicy i linià kolejowà Katowice – Bielsko-Bia∏a stanowiàcà wschod-
nià granic´ dzielnicy (stacja Podlesie). Dzielnica jeszcze w znacz-
nym stopniu nie jest skanalizowana.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Dzielnica Zarzecze jest uwa˝ana przez mieszkaƒców Katowic
za dzielnic´ atrakcyjnà dla budownictwa mieszkaniowego. O atrak-
cyjnoÊci dzielnicy decydujà g∏ównie: brak przemys∏u, wiejski cha-
rakter dzielnicy, nieska˝ony teren, bliskoÊç terenów zielonych i le-
Ênych, stosunkowo niska intensywnoÊç zabudowy, ma∏y ruch sa-
mochodowy oraz spokój. Od pó∏nocnego zachodu Zarzecze oto-
czone jest lasem wchodzàcym w sk∏ad kompleksu lasów miko∏ow-
skich. Las ten stanowi miejsce rekreacji mieszkaƒców dzielnicy.

KKoossttuucchhnnaa  ((nnrr  2211)) – dzielnic´ mo˝na podzieliç na trzy cz´Êci,
z których ka˝da ma odmiennà charakterystyk´ przestrzennà i do-
minujàcà funkcj´:
- cz´Êç zachodnia od linii kolejowej Katowice – Bielsko-Bia∏a – to

g∏ównie tereny budownictwa jednorodzinnego o niskiej inten-
sywnoÊci zabudowy ze znacznymi terenami niezabudowanymi,

- cz´Êç Êrodkowa – obszar wzd∏u˝ ul. Szarych Szeregów i ul.
T.Boya-˚eleƒskiego wraz z przyleg∏ymi ulicami do linii kolejowej
Tychy – Kostuchna – Murcki stanowià tereny zabudowy miesz-
kaniowej mieszanej oraz wielorodzinnej z us∏ugami – nowe osie-
dle u zbiegu ul. Szarych Szeregów i Armii Krajowej oraz w pobli-
˝u skrzy˝owania ul. Szarych Szeregów z ul. T.Boya-˚eleƒskiego,

- cz´Êç po∏udniowa – na po∏udnie od linii kolejowej do granicy
z Tychami – to tereny przemys∏owe KWK „Murcki” i mieszka-
niowe o charakterze osady przemys∏owej z kompleksem spor-
towo-rekreacyjnym, okolone lasami murckowskimi.
Komunikacja dzielnicy, zarowno z innymi dzielnicami, jak i z mia-

stami sàsiednimi jest w miar´ dobra. G∏ówny uk∏ad drogowy opie-
ra si´ na ulicach Szarych Szeregów, T.Boya-˚eleƒskiego (po∏àcze-
nie z DK 81,), Armii Krajowej, Stabika i S∏onecznikowej. 
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Za atrakcyjne dla budownictwa mieszkaniowego mieszkaƒcy
Katowic uznajà zachodnià i Êrodkowà cz´Êç dzielnicy. G∏ównà
atrakcj´ przyrodniczà dzielnicy (zw∏aszcza cz´Êci zachodniej i Êrod-
kowej) stanowià walory krajobrazowe. Du˝à wartoÊç majà lasy
otaczajàce zabudow´ mieszkaniowà, od wschodu z bogatà sie-

cià leÊnych duktów spacerowych i Êcie˝kà rowerowà, oraz od
po∏udnia, gdzie dodatkowo na zboczu wzgórza znajduje si´ stok
narciarski z wyciàgiem. Ogromnà popularnoÊcià od lat cieszy
si´ „èród∏o Maria” znajdujàce si´ w pobli˝u ul. Smugowej, które-
mu mieszkaƒcy przypisujà znaczne walory smakowe i zdrowotne.
Do ciekawszych obiektów architektonicznych dzielnicy nale˝y
zaliczyç modernistyczne osiedle mieszkaniowe powsta∏e na po-
czàtku XX wieku w rejonie ulic KÊciuczyka, Lepszego i T.Boya-˚e-
leƒskiego, a tak˝e zespó∏ zabudowaƒ KWK „Murcki” (cechownia,
∏aênia). Wyraênie odró˝niajàce si´ od pozosta∏ej zabudowy miesz-
kaniowej jest powsta∏e u zbiegu ulic Szarych Szeregów i Armii Kra-
jowej nowe osiedle mieszkaniowe budynków wielorodzinnych i jed-
norodzinnych w zabudowie szeregowej. Do budynków stanowià-
cych szczególny akcent w krajobrazie dzielnicy mo˝na zaliczyç ko-
Êció∏ pod wezwaniem Trójcy Âwi´tej powsta∏y w latach 90. XX w.
Zespó∏ obiektów sportowych KWK „Murcki” z krytà p∏ywalnià jest
tak˝e cenionym obiektem rekreacyjnym dla mieszkaƒców dzielni-
cy Kostuchna i dzielnic sàsiednich. 

PPooddlleessiiee  ((nnrr  2222)) – w dzielnicy dominujà tereny mieszkaniowe.
Wa˝ne miejsce zajmujà tak˝e tereny zielone i wykorzystywane rol-
niczo. W obr´bie dzielnicy mo˝na wyodr´bniç trzy cz´Êci:
- cz´Êç pó∏nocno-wschodnià, usytuowanà w „wid∏ach” rozga∏´-

zienia linii kolejowej Katowice – Bielsko-Bia∏a i linii kolejowej
biegnàcej do Kostuchny, w której dominuje zabudowa jedno-
rodzinna o niskiej intensywnoÊci,

- cz´Êç po∏udniowo-zachodnià – w której dominuje funkcja rol-
nicza, jest ona znacznie rzadziej zabudowana, przy czym za-
budowa mieszkaniowa ma cz´sto charakter wiejskiej zabudo-
wy siedliskowej, w pobli˝u granicy z Zarzeczem powstajà no-
we zespo∏y budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabu-
dowie wolno stojàcej, szeregowej i bliêniaczej,

- cz´Êç wschodnià, zalesionà, z jedynym na terenie dzielnicy
wi´kszym obiektem majàcym charakter przemys∏owy, tj.
oczyszczalnià Êcieków „Podlesie”.
Tereny mieszkaniowe zajmujà ponad 60%, lasy i tereny zielone

prawie 25%, tereny rolne 10% powierzchni dzielnicy. G∏ówne ulice
∏àczàce Podlesie z sàsiednimi dzielnicami to ul. Armii Krajowej, Uni-
czowska i So∏tysia. Na przewa˝ajàcej d∏ugoÊci drogi te stanowià
pozosta∏oÊç po drogach wiejskich, majà nieregularny przebieg i sà
doÊç wàskie. Uk∏ad dróg komunikacji wewnàtrz dzielnicy to tak˝e
pozosta∏oÊç po tradycyjnych wiejskich drogach dojazdowych. Uzu-
pe∏nienie komunikacji stanowi linia kolejowa Katowice – Bielsko-Bia-
∏a z przystankiem kolejowym Podlesie.
AtrakcyjnoÊç krajobrazu miejskiego dzielnicy

Dzielnica Podlesie jest uwa˝ana przez mieszkaƒców Katowic
za dzielnic´ atrakcyjnà dla budownictwa mieszkaniowego.
O atrakcyjnoÊci dzielnicy decydujà g∏ównie: brak przemys∏u, od-
dalenie od g∏ównych ha∏aÊliwych traktów komunikacyjnych,
w wielu miejscach zachowany wiejski charakter dzielnicy, nie-
ska˝ony teren, bliskoÊç terenów zielonych i leÊnych, stosunko-
wo niska intensywnoÊç zabudowy. Cennym z punku widzenia
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przyrodniczego i krajobrazowego elementem jest dolina rzeki
Mlecznej oraz jej dop∏ywów – Rowów Kaskadnik i Bielanka. Do
atrakcji przyrodniczych zaliczyç mo˝na tak˝e lasy w po∏udnio-
wej i wschodniej cz´Êci dzielnicy. Szczególnà atrakcj´ architek-
tonicznà dzielnicy stanowi unikatowy murowany z kamienia most
na rzece Mlecznej wybudowany w 1900 r. Przy ul. Trojoka i Uni-
czowskiej zachowa∏y si´ relikty zabudowy wiejskiej z XIX w. Wy-
raênie odró˝niajàce si´ od pozosta∏ej zabudowy mieszkanio-
wej jest powsta∏e w pobli˝u granicy z Podlesiem, przy ul. Ko-
paniny Lewe, osiedle domków jednorodzinnych w zabudowie
szeregowej. Do budynków stanowiàcych szczególny akcent
w krajobrazie dzielnicy mo˝na zaliczyç koÊció∏ pw. Matki Boskiej
Cz´stochowskiej. Stadion sportowy klubu „Podlesianka” stano-
wi miejsce imprez sportowych i imprez plenerowych dzielnicy.

2.1.3. Uk∏ady funkcjonalno-przestrzenne miasta
W strukturze przestrzennej miasta tereny zainwestowania miej-

skiego stanowià oko∏o 40% powierzchni miasta. Ich udzia∏ w po-
szczególnych jednostkach strukturalnych jest bardzo zró˝nicowa-
ny. W dzielnicy Za∏´˝e stanowià one prawie 100% terenów,
a w dzielnicy Murcki poni˝ej 10% ogó∏u terenów. Na tak du˝e zró˝-
nicowanie udzia∏u terenów zainwestowania miejskiego w struktu-
rze u˝ytkowania terenów w poszczególnych dzielnicach istotny
wp∏yw ma du˝y udzia∏ powierzchni lasów. Lasy stanowià bowiem
ponad 40% powierzchni miasta.

Najwi´kszy udzia∏ procentowy wÊród terenów zainwestowania
miejskiego majà tereny mieszkalnictwa i us∏ug. Stanowià one oko-
∏o 20% ogólnej powierzchni miasta. Udzia∏ terenów przemys∏u, bu-
downictwa, sk∏adów, komunikacji i transportu oraz infrastruktury
stanowi oko∏o 15% ogólnej powierzchni miasta. Natomiast oko∏o
5% to tereny zieleni urzàdzonej w obszarach zainwestowanych.

Struktura u˝ytkowania terenów niezainwestowanych, które ra-
zem wzi´te stanowià oko∏o 60% powierzchni miasta, obejmuje
w przewa˝ajàcej cz´Êci tereny lasów (ponad 40% powierzchni ogól-
nej miasta), a tak˝e pól, ∏àk, zieleni nieurzàdzonej, ogrodnictwa
oraz wód i nieu˝ytków. Z analizy wzajemnych relacji pomi´dzy te-
renami zainwestowanymi a terenami niezainwestowanymi wyni-
ka, ̋ e najmniej zainwestowane sà tereny po∏udniowe, po∏udniowo-
-wschodnie, a tak˝e po∏udniowo-zachodnia cz´Êç miasta. Wysoki
udzia∏ terenów leÊnych w obszarze miasta ma istotne znaczenie dla
ogólnej oceny struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta i prze-
kszta∏ceƒ, jakich mo˝na w tej strukturze dokonywaç. Jednak˝e wy-
soki udzia∏ terenów leÊnych chronionych w strukturze miasta powo-
duje, ˝e przekszta∏cenia sà znacznie ograniczone. Analiza istnie-
jàcej struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta pozwala na wska-
zanie funkcji dominujàcych w poszczególnych zespo∏ach dzielnic:
- specjalistyczne us∏ugi wy˝szego rz´du uzupe∏nione o mieszkal-

nictwo w obszarze dzielnic Êródmiejskich ze wzgl´du na na-
gromadzenie tu jednostek i instytucji us∏ugowych i administra-
cyjnych o znaczeniu ponadmiejskim,

- mieszkalnictwo w obszarze dzielnic zachodnich z uzupe∏niajàcà
funkcjà przemys∏owà i us∏ugowà w dzielnicy Za∏´ska Ha∏da i os.
Witosa, a tak˝e w obszarze dzielnic pó∏nocnych z uzupe∏niajàcà
funkcjà przemys∏owà w dzielnicy We∏nowiec – Józefowiec,

- przemys∏ i mieszkalnictwo w obszarze dzielnic wschodnich
z uzupe∏niajàcà funkcjà rekreacyjnà w dzielnicach Janów – Ni-
kiszowiec i Giszowiec,

- funkcja rekreacyjna oraz mieszkalnictwo i rolnictwo w obsza-
rze dzielnic po∏udniowych.
Ocena struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta Katowice

pozwala na nast´pujàce konkluzje:
- uk∏ady funkcjonalno-przestrzenne miasta majà charakter zró˝-

nicowany, obok uk∏adów harmonijnych wyst´pujà uk∏ady nie-
spójne – przemieszanie i kolizja funkcji, degradacja terenów,

- wyst´puje wysoki stopieƒ antropogenicznego przekszta∏cenia
powierzchni ziemi w wyniku dzia∏alnoÊci górnictwa i przemys∏u
ci´˝kiego,

- wyst´puje brak wyraênych dystansów przestrzennych pomi´dzy
terenami zainwestowanymi miasta a miastami oÊciennymi,

- wyst´puje brak wykszta∏conych oÊrodków us∏ugowych w wielu
dzielnicach miasta,

- wyst´puje du˝y udzia∏ terenów zajmowanych przez przemys∏
wydobywczy i wst´pnych faz przetwórstwa na niekorzyÊç no-
woczesnego przemys∏u przetwórczego,

- w pó∏nocnej i wschodniej cz´Êci miasta wyst´puje koncentra-
cja obszarów poprzemys∏owych, trudnych do przekszta∏ceƒ
przestrzennych i nowego zagospodarowania,

- wyst´puje przestrzenne rozproszenie funkcji us∏ugowych, ta-
kich jak: administracja, szkolnictwo wy˝sze, specjalistyczne
us∏ugi medyczne,

- istniejàcy uk∏ad drogowy w mieÊcie charakteryzuje si´ du˝ym
zró˝nicowaniem mo˝liwoÊci obs∏ugi ruchu mi´dzydzielnico-
wego i mi´dzymiejskiego – dobry i bardzo dobry na kierunku
E-W i o wiele gorszy na kierunku N-S.

2.2. SFERA EKONOMICZNA

2.2.1. Sektor przedsi´biorstw, struktura i profil gospodarczy 
miasta Katowice

Rozwój przedsi´biorczoÊci na terenie Katowic w latach 1993-2003
W latach 1993-2003 nastàpi∏ w Katowicach blisko 2-krotny

wzrost liczby zarejestrowanych przedsi´biorców. W najwi´kszym
stopniu wzros∏a liczebnoÊç przedsi´biorców w sferze rzemios∏a
i us∏ug, a nast´pnie w gastronomii i handlu, ponad 2-krotnie
zwi´kszy∏a si´ liczba restauracji i kawiarƒ. 
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Rozwój przedsi´biorczoÊci na terenie Katowic w latach 1993-
-2003 zawiera dwa podokresy. W pierwszym podokresie obejmu-
jàcym lata 1993-1999 dynamika wzrostu liczby zarejestrowanych
przedsi´biorców kszta∏towa∏a si´ na poziomie 8% w skali rocznej.
W drugim podokresie, w latach 2000-2003, nastàpi∏ spadek,
a wzrost liczby zarejestrowanych przedsi´biorców kszta∏towa∏ si´
na poziomie 2% w skali rocznej. 

W analizowanym okresie nastàpi∏y przesuni´cia w strukturze
przedsi´biorczoÊci. Wysoka dynamika wzrostu liczby przedsi´bior-
ców sektora rzemios∏a i us∏ug przesàdzi∏a o zwi´kszeniu si´ udzia-

∏u tych sektorów w strukturze przedsi´biorczoÊci o ponad 8 punk-
tów procentowych. Z kolei, pomimo wysokiej dynamiki sektora
gastronomicznego, jego udzia∏ w tej strukturze zwi´kszy∏ si´ nie-
znacznie i wyniós∏ 0,4 punktu procentowego. W strukturze przed-
si´biorczoÊci Katowic w latach 1993-2003 obni˝y∏ si´ udzia∏ sekto-
rów handlu i transportu. 

Aktualnie spoÊród 48 tys. zarejestrowanych w 2003 roku przed-
si´biorców 50% stanowià przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç
w sferze rzemios∏a i us∏ug, a 3% przedsi´biorców prowadzi dzia-
∏alnoÊç gastronomicznà. W rzemioÊle i us∏ugach najwi´ksza licz-
ba przedsi´biorców prowadzi us∏ugi handlowe i budowlane.
W dzia∏alnoÊci handlowej blisko 40% przedsi´biorców zaanga˝o-
wanych jest w prowadzenie sklepów. Hurtownie prowadzi 8%
przedsi´biorców. W dzia∏alnoÊci transportowej 50% stanowià w∏a-
Êciciele taksówek osobowych. 

Sektor du˝ych przedsi´biorstw w Katowicach w latach 1998-2003
Z badania wykonanego przez Instytut Badania Opinii i Rynku

„Pentor” S.A. oddzia∏ Katowice, dotyczàcego sytuacji du˝ych
przedsi´biorstw zatrudniajàcych powy˝ej 250 osób, wynika, ˝e
na terenie Katowic prowadzi dzia∏alnoÊç 35 du˝ych przedsi´biorstw.
Liczba ta nie obejmuje przedsi´biorstw us∏ug nierynkowych. Nie-
ca∏e 20% wielkich przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà w Katowicach zatrudnia 1000 pracowników i wi´cej.
W sektorze wielkich przedsi´biorstw dominujà spó∏ki prawa han-
dlowego, w tym spó∏ki akcyjne. Jedynie 8,5% stanowià przedsi´-
biorstwa paƒstwowe. SpoÊród wielkich przedsi´biorstw Katowic
55% to przedsi´biorstwa przemys∏owe, a 45% przedsi´biorstwa
w dziedzinie us∏ug rynkowych. W sektorze przemys∏owym najlicz-
niejsze sà przedsi´biorstwa przetwórstwa przemys∏owego. W szcze-
gólnoÊci sà to producenci maszyn, urzàdzeƒ i aparatury. W sekto-
rze us∏ug rynkowych dotyczy to handlu i napraw, obs∏ugi nierucho-
moÊci i firm; nauki, w tym firm projektowych i informatycznych. 

W sektorze wielkich przedsi´biorstw dominujà podmioty gospo-
darcze, których wartoÊç produkcji sprzedanej w skali rocznej prze-
kracza 100 mln z∏. W ogólnej wartoÊci produkcji sprzedanej i licz-
bie pracujàcych wielkich przedsi´biorstw Katowic najsilniejszà po-
zycj´ posiada Katowicki Holding W´glowy. 

W 2003 roku 75% wielkich przedsi´biorstw Katowic wykazywa-
∏o zysk. Strat´ zanotowa∏o 25% du˝ych przedsi´biorstw, w tym
oko∏o 1/3 przedsi´biorstw paƒstwowych. Generalnie wskaêniki
rentownoÊci by∏y dodatnie w spó∏kach prawa handlowego oraz
ujemne w wielkich przedsi´biorstwach paƒstwowych. Wszystkie
badane przedsi´biorstwa posiada∏y p∏ynnoÊç finansowà. W 2003
roku po∏owa liczby wielkich przedsi´biorstw prowadzi∏a dzia∏al-
noÊç inwestycyjnà. W 6% du˝ych przedsi´biorstw by∏y to nak∏a-
dy inwestycyjne powy˝ej 100 mln z∏. 

W latach 1999-2003 dominujàcym rynkiem (ponad 50%) wiel-
kich przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç w Katowicach by∏
rynek regionalny województwa Êlàskiego. Na rynkach zagranicz-
nych znajdowa∏a si´ 1/5 odbiorców produktów i us∏ug tych przed-
si´biorstw. W latach 1999-2003 wielkie przedsi´biorstwa Kato-
wic zwi´kszy∏y ponad dwukrotnie sprzeda˝ na rynki zagraniczne. 

Na liÊcie rankingowej 500 najwi´kszych przedsi´biorstw w 2003
roku znalaz∏o si´ 16 firm z Katowic. W kolejnoÊci zajmowanej po-
zycji sà to: Kompania W´glowa S.A. (8), Polskie Huty Stali S.A. (9),
Po∏udniowy Koncern Energetyczny (31), Katowicki Holding W´glo-
wy (44), Farmacol S.A. (45), ING Bank Âlàski S.A. (56), Polski Koks
S.A.(68), Electrabel Polska Sp. z o.o. (129), Stalexport S.A. (144),
Polska Energia PKH Sp. z o.o. (233), PRIn˝ S.A. Holding (262),
Pronox Technology S.A. (388), Silfarm Sp. z o.o. (423), ̊ ywiec Tra-
de Katowice (436), GórnoÊlàski Bank Gospodarczy (480).

Sektor ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw w Katowicach w latach
1998-2003

Sektor ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw tworzy w Katowicach
ponad 1700 firm, z czego 20% to przedsi´biorstwa Êredniej wiel-
koÊci zatrudniajàce od 50 do 249 osób, a 80% to ma∏e przed-
si´biorstwa zatrudniajàce od 10 do 49 osób. W latach 1998-20031 Uwaga: Dynamika przedsi´biorczoÊci, rok poprzedni = 100
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prawie o po∏ow´ zwi´kszy∏a si´ liczba ma∏ych firm, a o oko∏o 25%
zmala∏a liczba przedsi´biorstw Êredniej wielkoÊci. Wymienione ten-
dencje wskazujà na zaburzenie procesu naturalnego wzrostu
i przechodzenia ma∏ych firm do kategorii przedsi´biorstw Êredniej
wielkoÊci.

W strukturze bran˝owej sektora ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw
dominujà firmy z sekcji handel i naprawy (30%). W grupie przed-
si´biorstw Êredniej wielkoÊci dzia∏alnoÊç handlowà i zwiàzanà z na-
prawami prowadzi 10% firm. W ogólnej liczbie ma∏ych i Êrednich
firm stosunkowo du˝y udzia∏ majà przedsi´biorstwa z zakresu: 
- przetwórstwa przemys∏owego (prawie 19%), 
- budownictwa (17%), 
- obs∏ugi nieruchomoÊci i firm; nauki (16%). 

Przedsi´biorstwa wymienionych wy˝ej sektorów ∏àcznie z han-
dlem i naprawami stanowià ponad 80% ogólnej liczby ma∏ych
i Êrednich przedsi´biorstw prowadzàcych dzia∏alnoÊç w Katowi-
cach. Po uwzgl´dnieniu transportu, gospodarki magazynowej
i ∏àcznoÊci udzia∏ ten wzrasta do ponad 85%. 

W latach 1998-2003 najwi´kszy wzrost liczebnoÊci ma∏ych
przedsi´biorstw, zatrudniajàcych od 10 do 49 osób, dotyczy∏ na-
st´pujàcych sekcji bran˝owych PKD: 
- ochrona zdrowia i opieka spo∏eczna (wzrost ponad 5,5-krotny),
- hotele i restauracje (wzrost ponad 3,5-krotny),
- pozosta∏e dzia∏alnoÊci us∏ugowe, komunalne, spo∏eczne i in-

dywidualne (wzrost prawie 3-krotny),
- obs∏uga nieruchomoÊci i firm; nauka (wzrost o 50%). 

WÊród przedsi´biorstw Êredniej wielkoÊci w latach 1998-2003
w wi´kszoÊci sekcji bran˝owych PKD dominowa∏ spadek liczeb-
noÊci, a najwi´kszy odnotowa∏o:
- budownictwo (spadek liczby firm o 47%),
- przetwórstwo przemys∏owe (spadek liczby firm o 38%). 

Wzrost liczebnoÊci przedsí biorstw Êredniej wielkoÊci wystàpi∏ w sek-
cji obs∏uga nieruchomoÊci i firm; nauka oraz poÊrednictwo finansowe. 

W latach 1998-2003 nastàpi∏ minimalny 4% wzrost produkcji
sprzedanej w ma∏ych przedsi´biorstwach prywatnych, podczas
gdy w Êredniej wielkoÊci firmach przekroczy∏ on 85%. Nak∏ady in-
westycyjne ma∏ych firm uleg∏y znacznemu obni˝eniu, a Êrednich
istotnie wzros∏y. W ca∏ym sektorze MÂP zmniejszy∏a si´ liczba pra-
cujàcych, przy czym spadek ∏àcznie wyniós∏ oko∏o 7,5 tys. osób.
Wynik finansowy oraz wskaêniki rentownoÊci uzyskiwane przez
ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa prowadzàce dzia∏alnoÊç w Ka-
towicach sà dodatnie. Korzystniej przedstawiajà si´ wskaêniki eko-
nomiczne w przedsi´biorstwach Êredniej wielkoÊci. 

Inwestycje zagraniczne w Katowicach w latach 1995-2003
W Katowicach prowadzi dzia∏alnoÊç ok. 800 spó∏ek prawa han-

dlowego z udzia∏em kapita∏u zagranicznego, z czego prawie 50%
to spó∏ki z wy∏àcznym kapita∏em zagranicznym. W latach 1999-
-2003 wzros∏a liczba spó∏ek z udzia∏em kapita∏u zagranicznego
(o 27%) oraz liczba spó∏ek z wy∏àcznym kapita∏em zagranicznym
(o 17%). Kapita∏ zagraniczny jest obecny w gospodarce Katowic
poprzez instytucj´ inwestora strategicznego, udzia∏ w spó∏kach
prawa handlowego oraz bezpoÊrednie inwestycje zagraniczne.
Kapita∏ zagraniczny w spó∏kach prawa handlowego pochodzi z na-
st´pujàcych paƒstw: Niemcy (30%), Francja (12%), Holandia
(10%), Austria (7%), Wielka Brytania (6%), Stany Zjednoczone
(5%), kapita∏ mi´dzynarodowy (20%). Zagraniczni inwestorzy stra-
tegiczni, obecni w Katowicach przede wszystkim w hutnictwie,
bankowoÊci, handlu, kulturze i massmediach pochodzà m.in.
z Holandii, Indii, USA, Szwajcarii, Niemiec, Szwecji i Norwegii. 

Firmy zagraniczne w latach 1995-2003 zainwestowa∏y w Kato-
wicach oko∏o 800 mln USD. BezpoÊrednie inwestycje zagranicz-
ne koncentrowa∏y si´ w takich bran˝ach jak: handel, bankowoÊç,
elektronika, hutnictwo, obrót samochodami, obrót kosmetykami
i farmaceutykami, stacje paliw, kultura (kina nowej generacji), ho-
telarstwo. Najwi´ksze inwestycje zagraniczne zrealizowane w Ka-
towicach w latach 1995-2003 zawiera tabela 14.
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Struktura gospodarcza Katowic w latach 1998-2003
Katowice sà wielofunkcyjnym oÊrodkiem us∏ugowo-przemy-

s∏owym o randze krajowej i regionalnej. Dane o liczbie pracujà-
cych wed∏ug sekcji i dzia∏ów PKD wskazujà na utrzymywanie si´
w dalszym ciàgu silnej pozycji tradycyjnych sektorów przemys∏o-
wych. W szczególnoÊci dotyczy to:
- górnictwa w´gla kamiennego,
- produkcji metali,
- wytwarzania i zaopatrywania w energi´ elektrycznà, gaz i wod´.

Pomimo procesów schy∏kowych i likwidacyjnych w górnictwie
oraz procesów restrukturyzacyjnych w przetwórstwie przemys∏o-
wym, Katowice sà nadal silnym oÊrodkiem przemys∏owym w ska-
li kraju. Sektor przemys∏owy odgrywa du˝à rol´ na rynku pracy
Katowic. Udzia∏ górnictwa i przetwórstwa przemys∏owego si´ga
25% potencja∏u miejsc pracy, którym dysponujà Katowice. 

Prawie 2-krotny spadek udzia∏u bran˝y „produkcja metali” w struk-
turze gospodarczej miasta w latach 1998-2002 spowodowa∏, ˝e
w profilu przemys∏owym Katowic w tej sferze na pierwszy plan wy-
sun´∏y si´ dwie inne bran˝e, a mianowicie produkcja metalowych
wyrobów gotowych oraz produkcja maszyn i urzàdzeƒ. Udzia∏ tych
dwóch bran˝ w strukturze pracujàcych w przetwórstwie przemy-
s∏owym si´ga 42%. Kolejne 25% ogó∏u pracujàcych w przetwórstwie

przemys∏owym zatrudniajà wspomniana ju˝ bran˝a produkcja me-
tali oraz produkcja artyku∏ów spo˝ywczych i dzia∏alnoÊç wydawnicza. 

Na podstawie danych o strukturze pracujàcych wed∏ug sekcji
PKD mo˝na zauwa˝yç, ̋ e w Katowicach stopniowo wzmacnia si´
sektor us∏ug, w szczególnoÊci w zakresie:
- handlu hurtowego i detalicznego,
- poÊrednictwa finansowego,
- obs∏ugi nieruchomoÊci i firm,
- nauki i edukacji,
- specjalistycznych us∏ug medycznych,
- administracji publicznej i gospodarczej.

W strukturze gospodarczej Katowic wed∏ug liczby pracujàcych
w poszczególnych sekcjach PKD najwi´kszy udzia∏ w 2002 roku
mia∏y nast´pujàce bran˝e: 
- górnictwo i kopalnictwo, w tym górnictwo w´gla kamiennego,
- przetwórstwo przemys∏owe, w tym produkcja metalowych wy-

robów gotowych oraz produkcja maszyn i urzàdzeƒ.
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Najni˝sze udzia∏y w strukturze pracujàcych w gospodarce Ka-
towic w 2002 roku posiada∏y:
- hotele i restauracje (0,9%)
- kultura, rekreacja i sport (1,4%).

Zwa˝ywszy na wielkoÊç i rang´ Katowic w skali aglomeracyjnej,
regionalnej i krajowej, niskie udzia∏y pracujàcych w tych dwóch
sektorach dzia∏alnoÊci ujawniajà potrzeb´ i celowoÊç wzmacnia-
nia pozycji metropolitalnej w wymienionych dziedzinach.

Na przestrzeni lat 1998-2002 wyraênie rysuje si´ tenden-
cja spadkowa ogólnej liczby pracujàcych. Niekorzystna sytu-
acja makroekonomiczna, ogólne os∏abienie koniunktury oraz
rzàdowe programy restrukturyzacyjne górnictwa i hutnictwa
przenosi∏y si´ negatywnie na gospodark´ miasta, na sektor
przedsi´biorstw oraz na sektor samorzàdowy. Spadek liczby pra-
cujàcych w Katowicach si´gnà∏ 30% ogólnej liczby miejsc pra-
cy. Najwi´kszy spadek liczby pracujàcych mia∏ miejsce w takich
sektorach jak: 
- poczta i telekomunikacja (ponad 3-krotny spadek),
- produkcja metali (ponad 3-krotny spadek),
- budownictwo (spadek o 60%),
- produkcja artyku∏ów spo˝ywczych (spadek o 60%),
- górnictwo w´gla kamiennego (spadek o ponad 30%),
- produkcja maszyn i urzàdzeƒ (spadek o ponad 30%).

Tendencja wzrostowa liczby pracujàcych mia∏a ograniczony za-
kres i w szczególnoÊci dotyczy∏a:
- wytwarzania i zaopatrzenia w energi´ elektrycznà, gaz i wod´

(ponad 3-krotny wzrost),
- administracji publicznej, obrony narodowej i obowiàzkowych

ubezpieczeƒ spo∏ecznych i zdrowotnych (wzrost o 35%),
- poÊrednictwa finansowego (wzrost o 20%).
Nieznaczny wzrost liczby pracujàcych mia∏ tak˝e miejsce w edukacji.

W latach 1998-2002 nastàpi∏ wzrost udzia∏u pracujàcych w sto-
sunku do ogólnej liczby pracujàcych w takich sekcjach PKD jak:
- handel i naprawy (z 9,9% do 11,4%),
- obs∏uga nieruchomoÊci i firm; nauka (z 6,8% do 9,3%)
- edukacja (z 5,7% do 8,6%), 
- administracja publiczna i obrona narodowa, obowiàzkowe

ubezpieczenia spo∏eczne i zdrowotne (z 3,5% do 7,1%), 
- ochrona zdrowia i opieka spo∏eczna (z 6,4% do 8,1%), 
- poÊrednictwo finansowe (z 2,6% do 4,6%),
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energi´ elektrycznà, gaz i wo-

d´ (z 1,1% do 4,9%). 
Natomiast spadek udzia∏u pracujàcych w stosunku do ogólnej

liczby pracujàcych wystàpi∏ w najwi´kszym stopniu w takich dzie-
dzinach jak:
- poczta i telekomunikacja (z 8,3% do 3,4%),
- budownictwo (z 9,7% do 8,7%),
- przetwórstwo przemys∏owe (z 11,3% do 10,5%).

Przemiany strukturalne zachodzàce w gospodarce Katowic ma-
jà generalnie pozytywny charakter. Jednak˝e w zbyt wolnym tem-
pie rozwija si´ sektor us∏ug. Równie˝ przetwórstwo przemys∏owe
podlega zbyt wolnym przemianom technologicznym i procesom
innowacyjnym. Istotne przekszta∏cenia strukturalne w profilu prze-
twórstwa przemys∏owego w Katowicach w latach 1998-2002
przedstawia tabela 16. 

Wzrost liczby oraz udzia∏u pracujàcych w strukturze przetwór-
stwa przemys∏owego Katowic w latach 1998-2002 mia∏ miejsce
w czterech podstawowych bran˝ach, tj.: 
- produkcji metalowych wyrobów gotowych,
- produkcji sprz´tu transportowego, 
- produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych,
- produkcji masy w∏óknistej, papieru i wyrobów z papieru.

¸àczny udzia∏ wymienionych bran˝ rozwojowych przetwórstwa
przemys∏owego zwi´kszy∏ si´ w Katowicach z oko∏o 20% w 1998
roku do prawie 30% w 2002 roku. 

W latach 1998-2002 bran˝ami przetwórstwa przemys∏owe-
go prze˝ywajàcymi w Katowicach wraz z górnictwem w´gla ka-
miennego g∏´bokie procesy restrukturyzacyjne by∏y produk-
cja metali, produkcja wyrobów z surowców niemetalicznych,

produkcja odzie˝y i wyrobów futrzarskich, dzia∏alnoÊç wydaw-
nicza, produkcja artyku∏ów spo˝ywczych oraz produkcja ma-
szyn i urzàdzeƒ. W bran˝ach tych uleg∏o likwidacji 8,5 tys.
miejsc pracy. 

Szacunkowy udzia∏ tzw. gospodarki wiedzy w strukturze gospodar-
czej Katowic kszta∏towa∏ si´ w 2002 roku na poziomie 2% ogó∏u pra-
cujàcych. Do dzia∏alnoÊci znamionujàcych zaawansowane przetwór-
stwo przemys∏owe, funkcjonujàcych na terenie miasta nale˝à:
- produkcja sprz´tu i urzàdzeƒ radiowych, telewizyjnych i tele-

komunikacyjnych, 
- produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, 
- produkcja maszyn biurowych i komputerów.
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Katowice stanowià wa˝ny w´ze∏ w krajowych i mi´dzynarodo-
wych sieciach telekomunikacyjnych i informatycznych oraz sà zna-
czàcym oÊrodkiem naukowym i badawczo-rozwojowym. Nak∏ady
na dzia∏alnoÊç innowacyjnà w przemyÊle Katowic stanowi∏y
w 2002 roku 5,7% nak∏adów tego typu poniesionych w skali ca-
∏ego województwa, odpowiednio w województwie Êlàskim 21,5%
w odniesieniu do ca∏ego kraju. 

Katowice stanowià wiodàce w aglomeracji i regionie centrum
handlowo-us∏ugowe. W mieÊcie zlokalizowanych jest 19 wielko-
powierzchniowych obiektów handlowych, wÊród których dominu-
jà super- i hipermarkety. Na terenie Katowic dzia∏ajà Mi´dzyna-
rodowe Targi Katowickie zajmujàce na polskim rynku wystawien-
niczym drugà pozycj´, zaraz po Poznaniu. Katowice sà najwi´k-
szym w aglomeracji i regionie centrum finansowo-bankowym
i ubezpieczeniowym. Znajduje si´ tutaj 30 banków oraz ponad
100 placówek bankowych banków komercyjnych, krajowych oraz
zagranicznych z kapita∏em mi´dzynarodowym. Najwi´ksze spo-
Êród nich to PKO Bank Polski oraz ING Bank Âlàski. Wa˝nà rol´
banku regionalnego odgrywa majàcy swojà central´ w Katowi-
cach GórnoÊlàski Bank Gospodarczy. Ponadto w Katowicach dzia-
∏a regionalny oddzia∏ NBP, który aktualnie przy ul. Bankowej bu-
duje swojà nowà siedzib´. Dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà na te-
renie miasta prowadzi ponad 30 towarzystw ubezpieczeniowych.

2.2.2. Profil gospodarczy Katowic na tle Aglomeracji 
GórnoÊlàskiej

Struktura gospodarcza Katowic wed∏ug pracujàcych w zesta-
wieniu ze strukturà gospodarczà pozosta∏ych 13 miast Aglome-
racji GórnoÊlàskiej wykazuje zarówno pewne podobieƒstwa, jak
i ró˝nice (tabela 17). Podobieƒstwo struktur gospodarczych doty-
czy nadal wysokiego udzia∏u w strukturze gospodarczej górnictwa
w´gla kamiennego, pomimo ˝e w Katowicach jest on o kilka punk-
tów ni˝szy ni˝ w pozosta∏ych miastach aglomeracji. Katowice i po-
zosta∏e miasta Aglomeracji GórnoÊlàskiej ró˝nià si´ zasadniczo
skalà przetwórstwa przemys∏owego. Udzia∏ przetwórstwa prze-
mys∏owego w strukturze gospodarczej Katowic jest ponad 2-krot-
nie ni˝szy w porównaniu z pozosta∏ymi miastami Aglomeracji Gór-
noÊlàskiej. 

Katowice, jako oÊrodek sto∏eczny aglomeracji i regionu, cha-
rakteryzujà si´ wy˝szymi wskaênikami w porównaniu z pozosta∏y-
mi miastami aglomeracji w takich dziedzinach sektora us∏ug jak:
administracja, poÊrednictwo finansowe, w tym dzia∏alnoÊç sek-
tora bankowo-ubezpieczeniowego, handel krajowy i mi´dzynaro-
dowy, w tym dzia∏alnoÊç targowo-wystawiennicza. „SpójnoÊç” pro-
filu Katowic i pozosta∏ych miast aglomeracji dotyczy przede wszyst-
kim obs∏ugi nieruchomoÊci i firm oraz nauki i edukacji. W odnie-
sieniu do wymienionych dziedzin niezb´dne jest wypracowanie
wspólnej polityki i wspó∏dzia∏ania miast oraz instytucji publicznych
i prywatnych w skali ca∏ej Aglomeracji GórnoÊlàskiej.

Katowice i pozosta∏e miasta aglomeracji cechuje wspólne za-
póênienie w rozwoju sektora hotelarskiego i restauracyjnego oraz
kultury, rekreacji i sportu. Te dwie dziedziny dzia∏alnoÊci wymaga-
jà mecenatu i wsparcia ze strony w∏adz publicznych. Perspektywy
rozwojowe i przysz∏oÊç zale˝y m.in. od: 
- szybkoÊci przemian w stylu ˝ycia i sposobie sp´dzania czasu

wolnego przez mieszkaƒców miast górnoÊlàskich,
- poprawy wizerunku Aglomeracji GórnoÊlàskiej i postrzeganiu

jej atutów i atrakcyjnoÊci przez inwestorów i goÊci,
- silnego i przyspieszonego inwestowania sektora publicznego

i prywatnego w dzia∏alnoÊç badawczà i rozwojowà,
- wspó∏pracy instytucji naukowo-badawczych i szkolnictwa wy˝-

szego z rodzimym ma∏ym i Êrednim biznesem, z samorzàdami
miast oraz z organizacjami pozarzàdowymi. 
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Katowice jako oÊrodek centralny aglomeracji i regionu zajmu-
jà dominujàcà pozycj´ ekonomicznà w Aglomeracji GórnoÊlàskiej
(tabela 18). Zaznacza si´ ona przede wszystkim w takich dziedzi-
nach dzia∏alnoÊci jak:
- handel,
- poÊrednictwo finansowe,
- telekomunikacja,
- kultura, rekreacja i sport

W zakresie wymienionych sektorów udzia∏ Katowic w potencjale ca-
∏ej aglomeracji przekracza 50%. We wszystkich pozosta∏ych sekcjach
PKD – z wyjàtkiem przetwórstwa przemys∏owego – udzia∏ Katowic
w potencjale Aglomeracji GórnoÊlàskiej kszta∏tuje si´ powy˝ej 25%.

Na przestrzeni lat 1998-2002 Katowice utrzyma∏y swojà wyso-
kà pozycj´ gospodarczà w Aglomeracji GórnoÊlàskiej. Nadal jest
tu skoncentrowana blisko 1/3 potencja∏u miejsc pracy, jakim dys-
ponuje Aglomeracja GórnoÊlàska. Pojawi∏y si´ jednak˝e symp-
tomy Êwiadczàce o wytracaniu przez Katowice dynamiki rozwojo-
wej w takich sektorach jak: telekomunikacja, handel, transport
oraz hotele i restauracje.

2.2.3. Sektor samorzàdowy, finanse i mienie komunalne, 
rynek nieruchomoÊci 

Jednostki organizacyjne i mienie komunalne Katowic wg stanu na
dzieƒ 1 stycznia 2003 roku 

Zarzàdzanie miastem realizowane jest przez 212 jednostek bu-
d˝etowych, 4 zak∏ady bud˝etowe, 8 samodzielnych publicznych

zak∏adów opieki zdrowotnej oraz 12 instytucji kultury. Miasto po-
siada ponadto udzia∏y w 8 spó∏kach prawa handlowego. Wy-
mienione jednostki organizacyjne zarzàdza∏y na dzieƒ 01.01.2003
roku zasobami majàtkowymi Katowic o wartoÊci ksi´gowej 1,2
mld z∏. Udzia∏ wartoÊci majàtku komunalnego w u˝ytkowaniu jed-
nostek organizacyjnych w ramach samorzàdu gminnego stano-
wi∏ 90%. Natomiast w u˝ytkowaniu jednostek organizacyjnych
w ramach samorzàdu powiatowego znajdowa∏o si´ 4% wartoÊci
mienia komunalnego miasta. Pozosta∏e 6% wartoÊci mienia ko-
munalnego miasta stanowià udzia∏y i akcje miasta Katowice
w spó∏kach prawa handlowego.

Urzàd Miasta jako g∏ówna jednostka organizacyjna wype∏nia-
jàca zadania w∏asne gminy i powiatu zarzàdza∏ 56,1% wartoÊci
zasobów majàtkowych miasta. Oprócz Urz´du Miasta wa˝nymi
z punktu widzenia zarzàdzania mieniem komunalnym sà:
- Komunalny Zak∏ad Gospodarki Mieszkaniowej (12,9% warto-

Êci zasobów majàtkowych miasta),
- Zespó∏ Obs∏ugi Jednostek OÊwiatowych (5,0%),
- Przedsi´biorstwo Widowiskowo-Sportowe „Spodek” Sp. z o.o.

(3,4%),
- Katowickie Towarzystwo Budownictwa Spo∏ecznego Sp. z o.o.

(3,2%),
- Przedsi´biorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp. z o.o.

(2,9%),
- Miejski Zarzàd Ulic i Mostów (2,8%),
- Zak∏ad Utylizacji Odpadów Komunalnych i Szpitalnych

(1,9%).
- Miejskie Przedsi´biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

(1,8%).
Urzàd Miasta i wymienione jednostki organizacyjne gospoda-

rujà i zarzàdzajà 90% wartoÊci zasobów majàtkowych Katowic.
Zasoby majàtkowe miasta Katowice obejmujà m.in.:
- grunty komunalne o ∏àcznej powierzchni 2974,3 ha, co sta-

nowi 18,1% powierzchni miasta, o wartoÊci ksi´gowej 321,5
mln PLN (26,6%); w tym grunty zabudowane i zurbanizowa-
ne stanowià prawie 65% powierzchni i 80% wartoÊci komu-
nalnych gruntów miasta, grunty rolne i leÊne, wody i u˝ytki
ekologiczne stanowià ponad 22% powierzchni i ponad 13%
wartoÊci komunalnych gruntów, a tereny ró˝ne i nieu˝ytki sta-
nowià ponad 12% powierzchni i oko∏o 7% wartoÊci komunal-
nych gruntów,

- budynki i budowle o ∏àcznej wartoÊci ksi´gowej 732,7 mln z∏
(60,5%), w tym 1311 budynków mieszkalnych z 24,5 tys.
mieszkaƒ i ponad 1 tys. lokali u˝ytkowych; budynkami i loka-
lami zarzàdzajà w 42% jednostki bud˝etowe oraz w 38% za-
k∏ady bud˝etowe miasta; natomiast za zarzàdzanie 92% war-
toÊci obiektów in˝ynierii làdowej i wodnej odpowiadajà wy∏àcz-
nie jednostki bud˝etowe (tabela 19), 
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- udzia∏y i akcje w spó∏kach prawa handlowego o ∏àcznej wartoÊci
124,4 mln z∏ (6,5%); sà to spó∏ki z o.o. takie jak: Miejskie Przed-
si´biorstwo Gospodarki Komunalnej, Przedsi´biorstwo Widowi-
skowo-Sportowe „Spodek”, Katowickie Towarzystwo Budownic-
twa Spo∏ecznego, Przedsi´biorstwo Komunikacji Miejskiej, Kato-
wickie Centrum Biznesu, Mi´dzynarodowe Targi Katowickie oraz
spó∏ka akcyjna GórnoÊlàskie Towarzystwo Lotnicze.
Prawie 87% ca∏oÊci majàtku komunalnego stanowià grunty, bu-

dynki i lokale oraz obiekty in˝ynierii làdowej i wodnej. W latach 1998-
-2003 mienie komunalne miasta Katowice powi´kszy∏o si´ o 49%,
w tym mienie:
- Zak∏adu Utylizacji Odpadów Komunalnych i Szpitalnych –

61-krotnie,
- Katowickiego Towarzystwa Budownictwa Spo∏ecznego Sp.

z o.o. – 17-krotnie, 
- Miejskiego Zarzàdu Ulic i Mostów – 12-krotnie,
- Liceów Ogólnokszta∏càcych – 12-krotnie,
- Zak∏adu Zieleni Miejskiej – 10-krotnie. 

Zasoby majàtkowe miasta w 2003 roku w ponad 50% skon-
centrowane by∏y na obszarze Êródmiejskim oraz w zespole dziel-
nic wschodnich, przy czym obszar Êródmiejski skupia∏ ponad 30%
majàtku komunalnego Katowic. W latach 1998-2003 najszybciej
zwi´ksza∏ si´ majàtek komunalny w zespole dzielnic po∏udniowych
i wschodnich oraz w obszarze Êródmiejskim. Udzia∏ dzielnic two-
rzàcych zespó∏ dzielnic po∏udniowych, dzielnic wschodnich oraz
obszaru Êródmiejskiego zwi´kszy∏ si´ ∏àcznie z 63,4% w 1998
roku do 68,1% w 2003 roku. Najwolniej zwi´ksza∏ si´ majàtek ko-
munalny w zespo∏ach dzielnic pó∏nocnych i zachodnich. Udzia∏
zespo∏ów dzielnic pó∏nocnych i zachodnich w strukturze majàt-
ku komunalnego miasta zmniejszy∏ si´ z 36,6% w 1998 roku do
31,9% w 2003 roku, co wynika ze zwi´kszonych inwestycji w po-
zosta∏ych zespo∏ach dzielnic w tym okresie. 



46

Sytuacja finansowa Katowic w latach 1998-2003
W latach 1998-2003 dochody bud˝etu miasta Katowice ogó-

∏em wzros∏y o 72,5%, a dochody bud˝etowe na 1 mieszkaƒca
o 85%. Tendencja wzrostowa dochodów bud˝etowych by∏a coraz
s∏absza. W roku 2003 poziom dochodów bud˝etowych by∏ po raz
pierwszy ni˝szy od roku poprzedniego, a wynika to z likwidacji do-
datkowego udzia∏u gmin górniczych w podatku dochodowym
od osób fizycznych (5%). W dochodach w∏asnych bud˝etu Kato-
wic najwi´kszà pozycj´ stanowià dochody z podatków i op∏at, przy
czym rosnàce znaczenie majà wp∏ywy z podatku od nieruchomo-
Êci. W 2003 roku stanowi∏y one 70% dochodów uzyskiwanych
przez miasto z podatków i op∏at lokalnych. W dochodach bu-
d˝etu miasta roÊnie znaczenie subwencji ogólnej. Jej udzia∏ w do-
chodach miasta zbli˝y∏ si´ do poziomu 28% w 2003 roku. 

W latach 1998-2003 mala∏y dochody z tytu∏u udzia∏u w podat-
kach stanowiàcych dochód paƒstwa (PIT i CIT). Udzia∏ tych wp∏y-
wów do bud˝etu miasta zmniejszy∏ si´ z prawie 44% w 1998 ro-
ku do niewiele ponad 19% w 2003 roku. Warto podkreÊliç, ̋ e do-
chody z podatków PIT i CIT sà wra˝liwe na cykle gospodarcze.
Na ich kszta∏towanie si´ wa˝àcy wp∏yw mia∏ niekorzystny rozwój
sytuacji w sektorze przedsi´biorstw i na rynku pracy. Od 2004 ro-
ku udzia∏ w dochodach PIT wzroÊnie z 27,6% do 39,34% w przy-
padku gmin oraz z 1% do 10,25% w przypadku powiatów. Ozna-
cza to, ˝e udzia∏ Katowic jako miasta na prawach powiatu w do-
chodach z PIT wyniesie ∏àcznie 49,59%. Z kolei udzia∏ samo-
rzàdów lokalnych w dochodach CIT wzroÊnie w przypadku gmin
z 5% do 6,71% oraz od zera do 1,4% w przypadku powiatów.
¸àczny udzia∏ Katowic jako miasta na prawach powiatu w docho-
dach CIT wyniesie ∏àcznie 8,11%.

W latach 1998-2003 na sytuacj´ finansowà Katowic po stronie
dochodów mia∏y istotny wp∏yw dotacje celowe i zadania zleco-
ne. W tym okresie zwi´kszy∏ si´ udzia∏ dotacji celowych w do-
chodach bud˝etu Katowic z 2,1% w 1998 roku do 16,4% w 2003
roku. JeÊli do tego poziomu udzia∏u dodaç wp∏ywy finansowe na
realizacj´ zadaƒ zleconych oraz subwencj´ ogólnà, to w 2003 ro-
ku oko∏o 52% dochodów bud˝etowych Katowic pochodzi∏o ze êró-
de∏ zewn´trznych. 

W latach 1998-2003 wydatki bud˝etowe Katowic zwi´kszy∏y si´
o 59,3% i ros∏y w tempie odpowiadajàcym dynamice dochodów.
W podziale wydatków bud˝etowych nastàpi∏a zmiana proporcji.
Wydatki operacyjne Katowic obni˝y∏y si´ z 85,8% w 1998 roku do
73,4% w 2003 roku. 

Ponadto miasto dokona∏o w tym czasie realokacji wydatków bu-
d˝etowych w kierunku wydatków kapita∏owych. Wydatki kapita∏o-
we wzros∏y w tym okresie 3-krotnie. Udzia∏ tych wydatków w wy-
datkach bud˝etowych ogó∏em zwi´kszy∏ si´ z 14,2% w 1998 ro-

ku do 26,6% w 2003 roku. Wzrost wydatków kapita∏owych by∏
priorytetem strategicznym miasta. Wydatki te by∏y g∏ównie fi-
nansowane ze Êrodków w∏asnych. Innym z priorytetów polityki
finansowej miasta jest prowadzenie Êcis∏ej kontroli wydatków ope-
racyjnych. Mi´dzy innymi dzi´ki temu miasto Katowice cechuje
niski poziom zad∏u˝enia. Do koƒca 2003 roku Katowice mia∏y tyl-
ko jeden kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w pe∏ni
gwarantowany przez Skarb Paƒstwa. Agencja ratingowa Fitch Ra-
tings oceni∏a sytuacj´ bud˝etowà Katowic jako zadowalajàcà,
a perspektyw´ ratingu jako stabilnà. 

Wydatki kapita∏owe Katowic w latach 1998-2003
W latach 1998-2003 wydatki majàtkowe Katowic wzros∏y

3-krotnie, w tym wydatki na transport i ∏àcznoÊç wzros∏y 12-krot-
nie. Zadania inwestycyjne realizowane w dziedzinie infrastruktu-
ry transportowej, przede wszystkim transportu drogowego by∏y
priorytetem inwestycyjnym Katowic w ca∏ym okresie 1998-2003.
Udzia∏ wydatków inwestycyjnych w tym dziale wzrós∏ z 17,1%
w 1998 roku do 69,6% w 2003 roku. W tym samym okresie sta-
le wysokie nak∏ady inwestycyjne by∏y alokowane w gospodarce ko-
munalnej i ochronie Êrodowiska. Jednak ich udzia∏ w wydatkach
majàtkowych zmniejszy∏ si´ z 46,1% w 1998 roku do 11,1%
w 2003 roku. W latach 1998-2003 wzros∏y 4-krotnie nak∏ady
inwestycyjne na kultur´ fizycznà i sport. W 2003 roku udzia∏ te-
go rodzaju wydatków wyniós∏ 4,4%. W 2003 roku wydatnie wzro-
s∏y wydatki inwestycyjne na opiek´ spo∏ecznà. 

W strukturze wydatków majàtkowych wzrasta∏y, ale w wol-
niejszym tempie, nak∏ady inwestycyjne na gospodark´ mieszka-
niowà oraz na oÊwiat´ i wychowanie. W latach 1998-2003 wy-
datki majàtkowe na gospodark´ mieszkaniowà wzros∏y nominalnie
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1,5-krotnie, przy czym udzia∏ procentowy w ogólnej kwocie wydat-
ków majàtkowych obni˝y∏ si´ z 13,1% w 1998 roku do 5,5%
w 2003 roku. Tendencj´ spadkowà widaç równie˝ w udziale wy-
datków na oÊwiat´ i wychowanie w ogólnej kwocie wydatków ma-
jàtkowych – spadek z 11,1% w 1998 roku do 2,8% w 2003 roku. 

W latach 1998-2003 miasto Katowice zrealizowa∏o wydatki ma-
jàtkowe o wartoÊci 1,2 mld z∏, z czego 89,3% stanowi∏y nak∏ady
inwestycyjne w uk∏adzie dzielnicowym. Pozosta∏e 10,7% stanowi-
∏y zadania i zakupy ogólnomiejskie. W latach 1998-2001 wy-
datki majàtkowe alokowane w zespo∏ach dzielnic wzros∏y 3,5-krot-
nie. Po 2001 roku wzrost wydatków uleg∏ zahamowaniu i zaryso-
wa∏a si´ s∏aba tendencja spadkowa. W latach 2001-2003 nastà-
pi∏ spadek wydatków majàtkowych o oko∏o 15% (tabela 25).

W okresie 1998-2003 mia∏a miejsce wysoka 30% koncentracja
wydatków majàtkowych w zespole dzielnic Êródmiejskich. Skala
wydatków ros∏a w tym obszarze corocznie. Równie˝ wysokie sku-
mulowane wydatki majàtkowe poniesione by∏y w zespole dziel-
nic pó∏nocnych (27%) oraz w zespole dzielnic wschodnich (26%).
Najni˝szy (6%) udzia∏ w wydatkach majàtkowych miasta w latach
1998-2003 mia∏ zespó∏ dzielnic zachodnich.

Ogólna charakterystyka rynku nieruchomoÊci na terenie miasta
Katowice w latach 1998-2003

Charakteryzujàc rynek nieruchomoÊci w Katowicach w latach
1998-2003 mo˝na wyró˝niç dwie fazy. W pierwszym okresie,
tj. od 1998 do 2000 roku nastàpi∏ znaczny wzrost cen nieru-
chomoÊci. Ceny mieszkaƒ kszta∏towa∏y si´ na rynku wtórnym
na poziomie 1800-2000 z∏/m2. Drugi okres, tj. od 2001 do
2003 roku, to okres kryzysu, kiedy spadek cen o 30-40% na-
stàpi∏ we wszystkich segmentach rynku nieruchomoÊci Kato-
wic. Ceny mieszkaƒ w Katowicach w tym okresie osiàgn´∏y po-
ziom 1100-1200 z∏/m2, a cena gruntu pod budownictwo miesz-
kaniowe spad∏a w Katowicach ze 150-180 z∏/m2 w latach 1998-
-2000 do 80-100 z∏/m2 w okresie 2001-2003. Aktualnie na ryn-
ku nieruchomoÊci ma miejsce o˝ywienie i nast´puje powrót
do cen dzia∏ek budowlanych z okresu 1998-2000. Mieszka-
nia i budynki sà jednak nadal o 20-40% taƒsze ni˝ pod ko-
niec okresu 1998-2000. 

Pod wzgl´dem liczby transakcji zawieranych na rynku wtórnym,
w latach 2000-2003 zauwa˝yç mo˝na: 
- nieznaczny wzrost transakcji zawieranych w segmencie rynku

nieruchomoÊci gruntowych niezabudowanych, przeznaczo-
nych pod budownictwo mieszkaniowe, 

- powolny spadek transakcji po 2001 roku w zakresie obrotu
nieruchomoÊciami gruntowymi zabudowanymi budynkami
jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, 

- sukcesywny wzrost liczby zawieranych transakcji dotyczàcych
lokali u˝ytkowych w kolejnych latach, 

- nieznaczny wzrost liczby zawieranych transakcji w zakresie
przemys∏owych nieruchomoÊci zabudowanych w latach 2000-
-2002, z niewielkim spadkiem liczby transakcji w 2003 roku. 
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W latach 1998-2003 zmienia∏o si´ znaczenie dzielnic na ryn-
ku nieruchomoÊci. Modny i atrakcyjny dla budownictwa mieszka-
niowego sta∏ si´ zespó∏ dzielnic po∏udniowych, przede wszystkim
dzielnice Kostuchna i Podlesie. Na rynku mieszkaƒ na atrakcyj-
noÊci zyska∏o osiedle Paderewskiego na obszarze Êródmiejskim,
osiedle Tysiàclecia i obszar po∏o˝ony w sàsiedztwie Mi´dzynaro-
dowych Targów Katowickich, kosztem Koszutki w zespole dzielnic
pó∏nocnych. Wysokà atrakcyjnoÊç utrzymuje Brynów w zespole
dzielnic zachodnich. 

W segmencie wynajmu lokali komercyjnych, w tym powierzchni
biurowych i komercyjnych kamienic ze sklepami, najbardziej atrak-
cyjne jest centrum Katowic. Cena wynajmu 1m2 jest od 3-5 razy
wy˝sza od ceny powierzchni wynajmowanej w pozosta∏ych zespo-
∏ach dzielnic. Pod wzgl´dem poziomu atrakcyjnoÊci inwestycyjnej
ranking zespo∏ów dzielnic obejmuje w kolejnoÊci zespó∏ dzielnic za-
chodnich, zespó∏ dzielnic po∏udniowych, zespó∏ dzielnic pó∏nocnych,
zespó∏ dzielnic Êródmiejskich oraz zespó∏ dzielnic wschodnich. 

Rynek nieruchomoÊci komunalnych w latach 1998-2003
Rynek nieruchomoÊci komunalnych obejmuje nieruchomoÊci

gruntowe, nieruchomoÊci zabudowane oraz lokale mieszkalne
i lokale u˝ytkowe. W 2003 roku ∏àczna powierzchnia nierucho-
moÊci znajdujàcych si´ w granicach administracyjnych miasta Ka-
towice wynosi∏a 164 245 155 m2. W powierzchni ewidencyjnej
nieruchomoÊci najwi´kszy 46% udzia∏ posiada∏ zespó∏ dzielnic pó∏-
nocnych oraz 22% udzia∏ zespó∏ dzielnic wschodnich. Udzia∏ ze-
spo∏u dzielnic Êródmiejskich w powierzchni ewidencyjnej nierucho-
moÊci miasta si´ga∏ niewiele ponad 9%.

W powierzchni ewidencyjnej nieruchomoÊci 72% stanowià nie-
ruchomoÊci gruntowe oraz 28% nieruchomoÊci budynkowe. Naj-
wi´kszy, bo 57% udzia∏ nieruchomoÊci gruntowych posiada ze-
spó∏ dzielnic po∏udniowych, a 20% udzia∏ ma zespó∏ dzielnic
wschodnich. Udzia∏ zespo∏u dzielnic Êródmiejskich wynosi 6%.
W zakresie nieruchomoÊci budynkowych najwi´kszy 27,6% udzia∏
ma zespó∏ dzielnic wschodnich. Udzia∏ ka˝dego z pozosta∏ych ze-
spo∏ów dzielnic jest zbli˝ony i kszta∏tuje si´ na poziomie 18%. Naj-
wi´ksza koncentracja nieruchomoÊci budynkowych w relacji do
nieruchomoÊci gruntowych wyst´puje na terenie dzielnic pó∏-
nocnych (1,6%) i zespo∏u dzielnic Êródmiejskich (1,16%), a naj-
ni˝sza na obszarze zespo∏u dzielnic po∏udniowych (0,12%), na-
st´pnie zespo∏u dzielnic wschodnich (0,53) i zespo∏u dzielnic za-
chodnich (0,56%).

W 2003 roku powierzchnia nieruchomoÊci publicznych w ramach
powierzchni ewidencyjnej nieruchomoÊci wynosi∏a 138 998 711 m2,
co stanowi∏o 84,6% powierzchni ewidencyjnej, a powierzchnia nie-
ruchomoÊci niepublicznych obejmowa∏a 25 246 444 m2, co stano-
wi∏o pozosta∏e 15,4%. W przekroju zespo∏ów dzielnic, powierzch-
nia nieruchomoÊci publicznych by∏a najwi´ksza w zespole dzielnic
po∏udniowych (44,2%) oraz w zespole dzielnic wschodnich (24%).
Udzia∏ zespo∏u dzielnic Êródmiejskich w powierzchni nieruchomo-
Êci publicznych wynosi∏ 9,7%. 

Relacja powierzchni nieruchomoÊci niepublicznych do po-
wierzchni nieruchomoÊci publicznych by∏a znacznie zró˝nicowa-
na w przekroju zespo∏ów dzielnic. W zespo∏ach dzielnic zachod-
nich oraz dzielnic po∏udniowych by∏a ona najwy˝sza i wynosi∏a od-
powiednio 27,9% oraz 23,2%. Natomiast w pozosta∏ych trzech
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zespo∏ach dzielnic, tj. dzielnic wschodnich, pó∏nocnych i Êródmiej-
skich relacja powierzchni nieruchomoÊci niepublicznych do pu-
blicznych by∏a zdecydowanie ni˝sza. Kszta∏towa∏a si´ ona na
poziomie 9,2% w zespole dzielnic wschodnich, 10,2% w zespole
dzielnic pó∏nocnych oraz 11,7% w zespole dzielnic Êródmiejskich. 

W zakresie nieruchomoÊci gruntowych przedmiotem zbycia przez
miasto w formie u˝ytkowania wieczystego lub sprzeda˝y w latach
1998-2003 by∏o 395 868 m2 na ∏àcznà kwot´ 65 073 tys. z∏. Naj-
wi´cej, bo ponad 29% komunalnych nieruchomoÊci gruntowych
miasta, zosta∏o zbytych na terenie zespo∏u dzielnic po∏udniowych.
Zespo∏ami dzielnic, na których tak˝e koncentrowa∏y si´ transak-
cje zbycia komunalnych nieruchomoÊci by∏ zespó∏ dzielnic pó∏noc-
nych (25%) oraz zespó∏ dzielnic wschodnich (blisko 21%). W latach
1998-2003 Êrednia cena m2 komunalnych nieruchomoÊci grun-
towych wykazywa∏a du˝e wahania. Cena m2 kszta∏towa∏a si´ na po-
ziomie 103 z∏/m2 w 1998 roku, wzros∏a do 332,5 z∏/m2 w 2000
roku i spad∏a do 263,5 z∏/m2 w 2003 roku. Cena m2 komunalnych
nieruchomoÊci gruntowych by∏a silnie zró˝nicowana w przekroju ze-
spo∏ów dzielnic. Du˝e wahania cen wyst´pujàce na rynku komu-
nalnych nieruchomoÊci gruntowych w przekroju czasowym i prze-
strzennym wskazujà na potrzeb´ sformu∏owania i zastosowania
przez w∏adze lokalne racjonalnej polityki w tej dziedzinie. W warun-
kach Katowic nie potwierdza si´ zasada, ˝e najwy˝sze ceny grun-
tu komunalnego kszta∏tujà si´ na obszarze Êródmiejskim. W latach
1998-2003 miasto dokona∏o transakcji zbycia w formie u˝ytko-
wania wieczystego lub sprzeda˝y nieruchomoÊci zabudowanych
o powierzchni 58 929 m2 na ∏àcznà kwot´ 11 859 tys. z∏, w tym
kwot´ 3 400 tys. z∏ stanowi∏a wartoÊç gruntu. Ârednia cena m2

komunalnych nieruchomoÊci zabudowanych kszta∏towa∏a si´ od
34 z∏/m2 w 1999 roku do 104 z∏/m2 w 2003 roku. 

W latach 1998-2003 transakcjami na rynku komunalnych nie-
ruchomoÊci zabudowanych by∏y obj´te g∏ównie dwa zespo∏y dziel-
nic, a mianowicie zespó∏ dzielnic wschodnich, na których koncen-
trowa∏o si´ prawie 78% transakcji zbycia oraz zespó∏ dzielnic Êród-
miejskich obejmujàcy ponad 16% transakcji zbycia. 
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W latach 1998-2003 miasto Katowice naby∏o nieruchomoÊci
gruntowe o powierzchni 148 897 m2 o wartoÊci 12 273 tys. z∏. Naj-
wi´cej nieruchomoÊci gruntowych zosta∏o nabytych w zespole dziel-
nic pó∏nocnych, w zespole dzielnic po∏udniowych oraz zespole dziel-
nic Êródmiejskich. ¸àcznie na wymienione zespo∏y dzielnic przy-
pada prawie 76% nabytych nieruchomoÊci gruntowych. W latach
1998-2003 cena 1m2 nabytych nieruchomoÊci gruntowych wa-
ha∏a si´ od 28 z∏/m2 w 1998 roku do 137 z∏/m2 w 2001 roku. 

Lokalny rynek nieruchomoÊci gruntowych cechuje niski stopieƒ
ukszta∏towania. W latach 1998-2003 oraz w przekroju zespo∏ów dziel-
nic w cenach zakupu nieruchomoÊci gruntowych mia∏y miejsce du˝e
rozpi´toÊci i nieregularnoÊci. W transakcjach miasta na rynku nieru-
chomoÊci gruntowych wyst´powa∏a ponad 2,5-krotna przewaga trans-
akcji zbycia nieruchomoÊci gruntowych nad transakcjami zakupu. 

We wszystkich latach dokonywania transakcji Êrednie ceny za-
kupu przez miasto nieruchomoÊci gruntowych by∏y ni˝sze od cen
zbycia. Wskazuje to na posiadanie przez miasto du˝ej si∏y prze-
targowej w stosunku do wszystkich partnerów transakcji.

W latach 1998-2003 miasto naby∏o nieruchomoÊci zabudowa-
ne o powierzchni 111 637 m2 o wartoÊci 21 793 tys. z∏, w tym
kwot´ 11 009 tys. z∏ stanowi∏a wartoÊç gruntu. W prawie 44%

transakcje zakupu nieruchomoÊci zabudowanych koncentrowa-
∏y si´ na obszarze zespo∏u dzielnic wschodnich. Skala transakcji
zakupu nieruchomoÊci by∏a prawie 2-krotnie wy˝sza od skali trans-
akcji zbycia przez miasto tego rodzaju nieruchomoÊci. 

We wszystkich latach okresu 1998-2003 Êrednie ceny nabytych
przez miasto nieruchomoÊci zabudowanych by∏y ni˝sze od Êred-
nich cen zbytych nieruchomoÊci zabudowanych.

Transakcje sprzeda˝y na rynku komunalnych mieszkaƒ i lokali
u˝ytkowych w latach 1998-2003 by∏y niewielkie, zarówno w zakre-
sie skali, jak i lokalizacji. W latach 1998-2003 miasto sprzeda∏o
ok. 3,3 tys. mieszkaƒ, w tym 56% stanowi∏y mieszkania po∏o˝o-
ne w zespole dzielnic Êródmiejskich. Najni˝sza liczba sprzedanych
mieszkaƒ dotyczy∏a zespo∏u dzielnic po∏udniowych oraz zespo∏u
dzielnic wschodnich. By∏o to zaledwie 3% ogólnej liczby sprzeda-
nych lokali mieszkalnych. Zbli˝ony, co do skali, poziom sprzeda-
nych mieszkaƒ reprezentowa∏y dwa pozosta∏e zespo∏y dzielnic,
a mianowicie zespó∏ dzielnic pó∏nocnych oraz zespó∏ dzielnic za-
chodnich. ¸àcznie stanowi∏o to 41% ogólnej liczby sprzedanych
mieszkaƒ stanowiàcych w∏asnoÊç komunalnà. W latach 1998-
-2003, w wyniku transakcji sprzeda˝y, liczba mieszkaƒ stanowià-
cych w∏asnoÊç miasta spad∏a o 14,5% i zmniejszy∏a si´ do 19,5 tys.

W obrocie mieszkaniami komunalnymi wyst´powa∏y istotne ró˝-
nice Êrednich cen m2 lokalu i Êrednich cen m2 gruntu mi´dzy po-
szczególnymi zespo∏ami dzielnic. W latach 1998-2003 Êrednie ce-
ny m2 lokalu by∏y wy˝sze w zespole dzielnic Êródmiejskich oraz
w zespole dzielnic pó∏nocnych i zespole dzielnic zachodnich. Na
ni˝szym poziomie kszta∏towa∏y si´ ceny m2 lokalu mieszkaniowe-
go w zespole dzielnic po∏udniowych i zespole dzielnic wschodnich.
W ca∏ym okresie 1998-2003 najwy˝sza Êrednia cena m2 gruntu
utrzymywa∏a si´ w zespole dzielnic Êródmiejskich. 

W obrocie mieszkaniami komunalnymi w latach 1998-2003
najwi´kszy wzrost cen m2 lokalu oraz m2 gruntu mieszkalnego na-
stàpi∏ w zespole dzielnic wschodnich oraz w zespole dzielnic po-
∏udniowych. Pojawi∏a si´ generalna tendencja do zmniejszania si´
ró˝nic cen m2 lokalu oraz Êrednich cen m2 gruntu mi´dzy poszcze-
gólnymi zespo∏ami dzielnic. 

Z wyrywkowych danych dotyczàcych sprzeda˝y w latach 1998-
-2003 lokali u˝ytkowych stanowiàcych w∏asnoÊç komunalnà wyni-
ka, ˝e ich sprzeda˝ koncentrowa∏a si´ g∏ównie w zespole dzielnic
Êródmiejskich i obejmowa∏a lokale u˝ytkowe o ∏àcznej powierzch-
ni przekraczajàcej 6,8 tys. m2 lokali oraz oko∏o 4 tys. m2 grun-
tów. W latach 2000-2002 miasto uzyskiwa∏o wysokie ceny sprze-
da˝y z 1m2 powierzchni lokalu u˝ytkowego we wszystkich zespo-
∏ach dzielnic. Najwy˝sze ceny uzyskiwano na obszarze zespo∏u
dzielnic zachodnich oraz w zespole dzielnic Êródmiejskich. 
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2.3. SFERA SPO¸ECZNA

2.3.1. Zdrowie

Struktur´ lleecczznniiccttwwaa  zzaammkknnii´́tteeggoo w mieÊcie tworzy 13 szpitali
ogólnych, w tym 6 szpitali miejskich, 5 szpitali akademickich i 2 szpi-
tale samorzàdu województwa Êlàskiego. Funkcjonujà w nich 93 od-
dzia∏y szpitalne dysponujàce 3578 ∏ó˝kami, co daje wskaênik 110,5
∏ó˝ek na 10 tys. ludnoÊci. Struktura ∏ó˝ek w szpitalach ogólnych
w czterech podstawowych specjalnoÊciach medycznych w 2003 ro-
ku kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco: chirurgia – 25,1%, choroby we-
wn´trzne –12,5%, ginekologia-po∏o˝nictwo – 6,7%, pediatria – 2,3%
(w tym dzieci´ce 0,6%, patologii noworodków i wczeÊniaków –
1,7%). Najwi´cej szpitali zlokalizowanych jest w ÊródmieÊciu i w dziel-
nicach zachodnich miasta. Ponadto na terenie Katowic dzia∏a Cen-
trum Psychiatrii oraz Szpital MON/MSWiA. 

Opiek´ d∏ugoterminowà zapewniajà zak∏ady piel´gnacyjno-
-opiekuƒcze i opiekuƒczo-lecznicze. W 2002 roku w zak∏adach
lecznictwa stacjonarnego niepsychiatrycznego w mieÊcie Katowi-
ce hospitalizowanych by∏o ponad 117 tys. osób, w tym ponad
50 tys. – mieszkaƒców Katowic (w porównaniu z 47,6 tys. osób
w roku 1999, co oznacza przyrost nieco ponad 6%). WÊród osób
leczonych w szpitalach Katowic w 2003 roku ponad po∏owa (ok.
57%) nie by∏a mieszkaƒcami miasta. Wskaênik liczby hospitaliza-
cji na 10 tys. mieszkaƒców wzrós∏ z 1387,5 w 1999 roku do
1553,5 w 2002 roku. 

Lecznictwo zamkni´te miasta spe∏nia funkcje egzogeniczne (ze-
wn´trzne). Dotyczy to zw∏aszcza szpitali klinicznych Âlàskiej Aka-
demii Medycznej. WÊród katowickich szpitali trzy posiadajà certy-
fikat akredytacyjny. Sà nimi:
- Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Âlàskiej

Akademii Medycznej, 
- Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Szpital im.

Rydygiera w Katowicach,
- Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opieki Zdrowotnej Szpital im.

Micha∏owskiego. 
Dwa pierwsze z nich oraz Samodzielny Publiczny Zak∏ad Opie-

ki Zdrowotnej Szpital im. St. Leszczyƒskiego w Katowicach uzy-
ska∏y tytu∏ „Szpitala Przyjaznego Dziecku” nadawany przez Âwia-
towà Organizacj´ Zdrowia (WHO) i Fundusz Narodów Zjedno-
czonych Na Rzecz Dzieci (UNICEF). 

W zakresie lleecczznniiccttwwaa  oottwwaarrtteeggoo udzielane sà Êwiadczenia w ra-
mach podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Miej-
skà jednostkà lecznictwa otwartego jest Samodzielny Publiczny
Zak∏ad Lecznictwa Ambulatoryjnego „Moja Przychodnia”, który
posiada 20 przychodni publicznych. W ich sk∏ad wchodzi 108 po-
radni specjalistycznych, udzielajàcych Êwiadczeƒ zdrowotnych
w zakresie 41 specjalnoÊci medycznych. W poradniach tych pra-
cuje 242 lekarzy podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej
oraz 43 lekarzy stomatologów. Zak∏ad ten obejmuje swojà opie-
kà oko∏o 161 456 osób, co stanowi blisko 50% mieszkaƒców Ka-
towic. Jest to jedyny zak∏ad opieki zdrowotnej, który posiada przy-
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chodnie lekarskie we wszystkich dzielnicach miasta, co znacznie
u∏atwia dost´p do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej. W ramach lecz-
nictwa otwartego w Katowicach dzia∏a ponadto:
- ponad 180 niepublicznych zak∏adów opieki zdrowotnej, które

sprawujà opiek´ nad pacjentem w zakresie podstawowej
i specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz stomatologii,

- 5 przychodni specjalistycznych – samodzielnych publicznych
zak∏adów opieki zdrowotnej,

- Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe.
Liczba porad udzielonych przez lekarzy w podstawowej opie-

ce zdrowotnej wynios∏a w 2002 roku prawie 800 tys. Do najcz´-
Êciej udzielanych nale˝à kolejno porady z zakresu: stomatologii,
okulistyki, ginekologii i po∏o˝nictwa, chirurgii ogólnej, otolaryngo-
logii, kardiologii, dermatologii, neurologii, alergologii i ortopedii.

W 2002 roku w s∏u˝bie zdrowia w mieÊcie Katowice zatrudnio-
nych by∏o: 2584 lekarzy, 288 stomatologów, 3997 piel´gniarek oraz
262 po∏o˝ne. W latach 1999-2002 nastàpi∏ nieznaczny wzrost za-
trudnienia lekarzy – o 1,89%; znaczàcy wzrost zatrudnienia piel´-
gniarek – o 13,26%; natomiast zatrudnienie stomatologów i po∏o˝-
nych na przestrzeni tych lat utrzymywa∏o si´ na podobnym pozio-
mie. Wskaêniki zatrudnienia personelu medycznego na 10 tys.
mieszkaƒców w 2002 roku kszta∏towa∏y si´ nast´pujàco: 
- lekarze – 79,50, 
- stomatolodzy – 8,86, 
- piel´gniarki – 122,97,
- po∏o˝ne – 8,06.

Szczególnà pozycj´ w Katowicach posiada Âlàska Akademia
Medyczna, kszta∏càca 5308 studentów. Jednostki organizacyjne
Akademii, tj. dwa Wydzia∏y Lekarskie, Oddzia∏y Stomatologiczne,
Oddzia∏ Medycyny Laboratoryjnej, Wydzia∏ Farmaceutyczny, gdzie
uruchomiono nowoczesne Zak∏ady Kosmetologii, Medycyny Es-

tetycznej oraz Chemii Surowców Kosmetycznych, a tak˝e Wydzia∏
Opieki i OÊwiaty Zdrowotnej z kierunkami fizjoterapia, piel´gniar-
stwo i po∏o˝nictwo oraz Wydzia∏ Zdrowia Publicznego z Zak∏ada-
mi Ekonomiki Zdrowia, Bezpieczeƒstwa Ârodowiskowego i Toksy-
kologii, ̊ ywienia Cz∏owieka, Biostatystyki, Zdrowia Publicznego –
dostarczajà przygotowanà kadr´ medycznà dla wielu oÊrodków
w kraju i za granicà. W trakcie organizacji znajduje si´ Wydzia∏
Biotechnologii, Bioinformatyki i Bioin˝ynierii Medycznej. SpoÊród
siedmiu Âlàskich Szpitali Klinicznych, wi´kszoÊç plasuje si´ na czo-
∏owych miejscach rankingów ogólnopolskich. 

Za g∏ówne tendencje zmian w systemie ochrony zdrowia w latach
1999-2003 uznaç mo˝na:
- zmniejszenie liczby ∏ó˝ek na oddzia∏ach chorób wewn´trznych

o 39,54%, z 741 w 1999 roku do 448 w 2003 roku, liczba ∏ó-
˝ek na 10 tys. mieszkaƒców zmniejszy∏a si´ z 21,6 w 1999 ro-
ku do 13,8 w 2003 roku, co wynika∏o z przeszacowania po-
trzeb w zakresie tej specjalnoÊci w latach poprzednich, pod-
czas gdy obecna liczba ∏ó˝ek chorób wewn´trznych w pe∏ni
zaspokaja aktualne potrzeby w tym zakresie,

- likwidacj´ oddzia∏ów pediatrycznych ogólnych w szpitalach
miejskich w zwiàzku z otwarciem GórnoÊlàskiego Centrum
Zdrowia Dziecka i Matki w Katowicach, w to miejsce utworzo-
no specjalistyczne oddzia∏y dzieci´ce w tej˝e klinice, Êwiadczo-
ne sà tu us∏ugi dla dzieci w ramach 18 specjalnoÊci medycz-
nych, tylko us∏ugi w zakresie dermatologii i okulistyki zapewnia-
ne sà przez oddzia∏y dzieci´ce w ramach innych szpitali, 

- wzrost liczby ∏ó˝ek geriatrycznych o 45%, z 40 w 1999 roku
do 58 w 2003 roku, co oznacza przyrost wskaênika na 10 tys.
mieszkaƒców z 1,2 do 1,8; zwi´kszenie liczby ∏ó˝ek geria-
trycznych dla przewlekle chorych i ∏ó˝ek neurologicznych jest
uzasadnione stale wzrastajàcym zapotrzebowaniem na Êwiad-
czenia charakterystyczne dla pacjentów w starszym wieku,
obecnie istniejàce zaplecze Êwiadczenia us∏ug dla pacjentów
w starszym wieku nie zaspokaja w pe∏ni rzeczywistych potrzeb
w tym zakresie,

- wzrost liczby ∏ó˝ek dla przewlekle chorych o 19,56%, z 46
w 1999 roku do 55 w 2003 roku; wskaênik liczby ∏ó˝ek na 10
tys. mieszkaƒców wzrós∏ z 1,3 w 1999 roku do 1,7 w 2003 roku,

- wzrost liczby ∏ó˝ek neurologicznych o 22,79%, ze 193 w 1999
roku do 237 w 2003 roku; wskaênik liczby ∏ó˝ek na 10 tys.
mieszkaƒców wzrós∏ z 5,6 w 1999 roku do 7,3 w 2003 roku,

- zmniejszenie liczby ∏ó˝ek ginekologiczno - po∏o˝niczych
o 31,42% z 350 w 1999 roku do 240 w 2003 roku,

- zmniejszenie ∏ó˝ek neonatologicznych o 32% ze 195 w 1999
roku do 131 w 2003 roku; wskaênik liczby ∏ó˝ek na 10 tys.
mieszkaƒców uleg∏ zmniejszeniu z 5,7 w 1999 roku do 4,0
w 2003 roku.
W mieÊcie funkcjonuje WWoojjeewwóóddzzkkiiee  PPooggoottoowwiiee  RRaattuunnkkoowwee po-

siadajàce w Katowicach dwie podstacje. Dysponuje 18 karetka-
mi, z czego 13 to karetki sanitarne z obsadà, 2 karetki to zespo∏y
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reanimacyjne, a pozosta∏e 3 to karetki sanitarne do przewozu cho-
rych. W 2002 roku personel medyczny pomocy doraênej wyjecha∏
do ponad 40 tys. wezwaƒ, z czego 5,7 tys. stanowi∏y wyjazdy do
wypadków. Ogó∏em z pomocy medycznej skorzysta∏o ponad 77 tys.
osób, w tym 32,3 tys. osobom udzielono pomocy ambulatoryjnej. 

W mieÊcie Katowice dzia∏alnoÊç prowadzi 108 aptek ogólno-
dost´pnych zlokalizowanych na terenie ca∏ego miasta, w tym 7
to apteki ca∏odobowe. Samorzàd lokalny miasta Katowic realizu-
je programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, majàce na
celu promowanie zdrowego stylu ˝ycia, zapobieganie i wczesne
wykrywanie chorób stanowiàcych zagro˝enie dla zdrowia i dobrej
jakoÊci ˝ycia mieszkaƒców miasta. 

2.3.2. Pomoc spo∏eczna 

Zadania z zakresu pomocy spo∏ecznej realizowane sà przez sieç
Terenowych Punktów Pomocy Spo∏ecznej Miejskiego OÊrodka Po-
mocy Spo∏ecznej (MOPS), które rozmieszczone sà w poszcze-
gólnych rejonach miasta. 

Zgodnie z „Miejskà strategià rozwiàzywania problemów spo-
∏ecznych w zakresie pomocy spo∏ecznej, polityki prorodzinnej oraz
profilaktyki uzale˝nieƒ” Miejski OÊrodka Pomocy Spo∏ecznej
(MOPS) dzia∏a w zakresie pomocy Êrodowiskowej, wspó∏pracy
ze spo∏ecznoÊcià lokalnà, opieki nad dzieckiem i rodzinà, opieki
nad osobami starszymi i niepe∏nosprawnymi, pomocy osobom za-
burzonym psychicznie i ich rodzinom, pomocy osobom bezdom-
nym, wsparcia osób niepe∏nosprawnych, pomocy rodzinie w kry-
zysie i przeciwdzia∏ania przemocy w rodzinie, pomocy rodzinie
z problemem bezrobocia, pomocy w utrzymaniu mieszkania, pro-
filaktyki i rozwiàzywania problemów uzale˝nieƒ.

Liczba mieszkaƒców Katowic korzystajàcych ze Êwiadczeƒ po-
mocy spo∏ecznej wzrasta. Obecnie ponad 10% mieszkaƒców Ka-
towic jest obj´tych pomocà MOPS. Najcz´Êciej wyst´pujàcym êró-
d∏em trudnej sytuacji ˝yciowej sà: bezrobocie, d∏ugotrwa∏a cho-
roba, niepe∏nosprawnoÊç, bezradnoÊç w sprawach opiekuƒczo-
-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego. Licz-
ba rodzin zg∏aszajàcych si´ o pomoc z powodu bezrobocia wzro-
s∏a o 47%. W 2003 roku z pomocy MOPS skorzysta∏o 14 263 ro-
dzin, w tym:
- 12 558 ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej, 
- 1 291 ze Êwiadczeƒ z PFRON,
- 414 ze Êwiadczeƒ dla rodzin zast´pczych.

W ramach pomocy Êrodowiskowej MOPS wspomaga osoby i ro-
dziny we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolnoÊci realizacji po-
trzeb ̋ yciowych i uczestnictwa w ˝yciu spo∏ecznym. Oprócz wspar-
cia materialnego obejmuje to równie˝ prac´ socjalnà dla ró˝nych
grup podopiecznych (osób starszych i niepe∏nosprawnych, bezro-
botnych, rodzin z trudnoÊciami opiekuƒczo-wychowawczymi, ro-
dzin zast´pczych) oraz porady prawne.

Wspó∏praca ze spo∏ecznoÊcià lokalnà ma na celu wzmacnianie
zdolnoÊci grup i spo∏ecznoÊci lokalnych do samodzielnego rozwià-
zywania w∏asnych problemów, a realizowana jest m.in. poprzez
zlecanie zadaƒ z zakresu pomocy spo∏ecznej podmiotom niepublicz-
nym, promowanie idei wolontariatu i pozyskiwania wolontariuszy do
wspó∏pracy w realizowaniu zadaƒ dotyczàcych rozwiàzywania pro-
blemów spo∏ecznych, funkcjonowanie Funduszu Sponsorów, poÊred-
niczenie w przekazywaniu darowizn na rzecz osób potrzebujàcych.

MOPS aktywnie tworzy system pomocy dziecku i rodzinie, który ma
s∏u˝yç utrzymaniu dziecka w rodzinie naturalnej lub zapewniç opiek´
i wychowanie poza rodzinà naturalnà, z zachowaniem preferencji form
prorodzinnych. Szczególnà opiekà obejmowane sà dzieci z rodzin dys-
funkcyjnych. Wspieranie rodziny w jej funkcjach opiekuƒczo-wycho-
wawczych odbywa si´ poprzez: prac´ socjalnà, poradnictwo specja-
listyczne, lokalnà sieç Êwietlic Êrodowiskowych, lokalnà sieç Êrodowi-
skowych klubów m∏odzie˝owych, tworzenie mieszkaƒ chronionych dla
m∏odzie˝y, ca∏odobowà opiek´ nad dzieckiem (pogotowia rodzinne,
rodziny zast´pcze, pogotowia opiekuƒcze, domy dziecka).
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Ponadto rozwijana jest sieç Êwietlic Êrodowiskowych. Obecnie ju˝
w 13 dzielnicach miasta dzia∏ajà Êwietlice Êrodowiskowe dla dzieci.

Kontynuacj´ pracy prowadzonej w Êwietlicach stanowià kluby
m∏odzie˝owe. 

Dzi´ki systemowi opieki nad osobami starszymi i niepe∏nospraw-
nymi MOPS realizuje dzia∏ania majàce na celu utrzymanie osób
starszych i niepe∏nosprawnych, osób terminalnie chorych, jak naj-
d∏u˝ej w Êrodowisku zamieszkania i zapewnienie im opieki. Nie-
pe∏nosprawnym osobom w podesz∏ym wieku, wymagajàcym po-
mocy osób drugich w czynnoÊciach dnia codziennego i piel´gna-
cji, Êwiadczone sà us∏ugi opiekuƒcze i opiekuƒczo-medyczne,
realizowane przez agencje opiekuƒcze i stowarzyszenia, z który-
mi Miejski OÊrodek Pomocy Spo∏ecznej zawar∏ stosowne umo-
wy. W roku 2002 liczba osób korzystajàcych z us∏ug opiekuƒczych
wynios∏a 1 343. 

Ponadto MOPS prowadzi sieç lokalnych dziennych domów po-
mocy spo∏ecznej, b´dàcych oÊrodkami wsparcia przeznaczonymi
dla osób samotnych lub osób w rodzinach, które z powodu wie-
ku, choroby lub innych przyczyn wymagajà pomocy, a sà jej po-
zbawione lub rodzina takiej pomocy nie mo˝e zapewniç. Aktual-
nie na sieç t´ sk∏ada si´ 10 domów dysponujàcych 449 miejsca-
mi. Ca∏odobowa opieka nad osobami starszymi i niepe∏nospraw-
nymi sprawowana jest przez trzy placówki oferujàce 204 miejsc
(liczb´ oczekujàcych na umieszczenie w nich szacuje si´ na 145
osób). 

Uzupe∏nieniem tych dzia∏aƒ jest prowadzenie lokalnych klubów
dla osób starszych, czy tworzenie mieszkaƒ chronionych, majà-
cych za zadanie zapewnienie odpowiedniego wsparcia w Êrodo-
wisku i umo˝liwienie samodzielnego ̋ ycia osobom w starszym wie-
ku, niepe∏nosprawnym lub chorym. 

Znaczny spadek wielkoÊci udzielonej pomocy na osob´ w la-
tach 2001-2003 zwiàzany jest ze wzrostem liczby osób obj´tych
us∏ugami opiekuƒczymi i jednoczeÊnie zmniejszeniem Êrodków
przeznaczonych na us∏ugi opiekuƒcze i dzienne domy pomocy
spo∏ecznej. 

W celu udzielenia ppoommooccyy  oossoobboomm  zzaabbuurrzzoonnyymm  ppssyycchhiicczznniiee
ii iicchh  rrooddzziinnoomm stworzony zosta∏ system oparcia Êrodowiskowego
dla osób z zaburzeniami psychicznymi, s∏u˝àcy podtrzymywaniu
i rozwijaniu umiej´tnoÊci niezb´dnych do samodzielnego ˝ycia
tych osób. Osoby z zaburzeniami psychicznymi obj´te sà:
- specjalistycznymi us∏ugami opiekuƒczymi i opiekuƒczo-me-

dycznymi (103 osoby),
- specjalistycznymi us∏ugami psychologicznymi (98 osób),
- dzia∏alnoÊcià 3 Ârodowiskowych Domów Samopomocy prze-

znaczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz upo-
Êledzonych umys∏owo w stopniu lekkim lub umiarkowanym,
po leczeniu ambulatoryjnym lub szpitalnym, nie stanowiàcych
zagro˝enia dla samych siebie i otoczenia (70 miejsc),

- dzia∏alnoÊcià 2 hosteli b´dàcych oÊrodkami wsparcia dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, po leczeniu szpitalnym lub
w okresie remisji choroby, przygotowujàcych si´ do powrotu
do w∏asnego Êrodowiska (8 miejsc). 

Reintegracja osób bezdomnych ze Êrodowiskiem nast´puje
w Katowicach poprzez stworzony system pomocy bezdomnym,
którego elementem jest Sekcja ds. Bezdomnych prowadzàca re-
gularne akcje informacyjne i dzia∏ania interwencyjne w skupiskach
osób bezdomnych, przebywajàcych poza oÊrodkami wsparcia, po-
dejmujàca intensywnà prac´ socjalnà z osobami deklarujàcymi
gotowoÊç do wspó∏pracy w zakresie rozwiàzywania swoich proble-
mów, w szczególnoÊci uzyskania prawa do lokali mieszkalnych,
przyznajàca pomoc materialnà. Liczba osób bezdomnych ko-
rzystajàcych z pomocy wzrasta – 662 osoby w 2003 roku. Miasto
zapewnia im doraênà i d∏ugoterminowà pomoc noclegowà – od
247 do 287 miejsc w zale˝noÊci od pory roku. 

WYSZCZEGÓLNIENIE
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Stworzony przez MOPS system wsparcia osób niepe∏nospraw-
nych s∏u˝y rehabilitacji osób niepe∏nosprawnych. Do podstawo-
wych elementów systemu nale˝y praca socjalna, poradnictwo spe-
cjalistyczne, sieç warsztatów terapii zaj´ciowej, dofinansowanie
uczestnictwa osób niepe∏nosprawnych i ich opiekunów w turnu-
sach rehabilitacyjnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprz´t re-
habilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i Êrodki pomocnicze, do-
finansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepe∏nosprawnych, dofinansowanie likwidacji barier architekto-
nicznych, w komunikowaniu si´ i technicznych. 

Liczb´ niepe∏nosprawnych mieszkaƒców Katowic (zarówno
pod wzgl´dem prawnym, jak i biologicznym) mo˝na oszacowaç
na 38 340 osób. Oznacza to, i˝ co dziewiàty katowiczanin jest
osobà niepe∏nosprawnà. Blisko 60% spoÊród osób niepe∏nospraw-
nych stanowià osoby w wieku poprodukcyjnym. Wi´cej jest nie-
pe∏nosprawnych kobiet ni˝ m´˝czyzn (52,9% kobiet i 47,1% m´˝-
czyzn). W latach 1999-2004 wydano najwi´cej orzeczeƒ o umiar-
kowanym stopniu niepe∏nosprawnoÊci – 4 222 (45%), nast´pnie
orzeczeƒ o znacznym stopniu niepe∏nosprawnoÊci – 2 347 (30%),
a u 2 822 osób (25%) orzeczono lekki stopieƒ niepe∏nosprawno-
Êci. Dominujà schorzenia narzàdu ruchu – 3 352 osób (35,7%),
a nast´pnie schorzenia uk∏adu oddechowego i krà˝enia – 1 122
osoby (11,9%). 

Zak∏adajàc podobny rozk∏ad przyczyn niepe∏nosprawnoÊci
wÊród pozosta∏ych osób niepe∏nosprawnych (orzeczonych w ra-
mach innych systemów) mo˝na okreÊliç, ̋ e liczba osób niepe∏no-
sprawnych w Katowicach ze schorzeniami narzàdu ruchu sta-
nowi najliczniejszà grup´ i wynosi ok. 10 tys. osób. Najliczniej
reprezentowana grupa wiekowa to osoby w przedziale wiekowym
41-60 lat, tj. 4 334 osoby. SpoÊród 9 391 osób zaliczonych do
jednego ze stopni niepe∏nosprawnoÊci przez Miejski Zespó∏ ds.
Orzekania o Niepe∏nosprawnoÊci, a˝ 3 758 osób legitymuje si´
wy∏àcznie wykszta∏ceniem podstawowym. Stanowi to ponad 40%
wszystkich orzeczonych niepe∏nosprawnoÊci. W okresie od
01.01.2002 do 30.06.2003 wydano 1 357 orzeczeƒ o niepe∏no-

sprawnoÊci dzieci poni˝ej 16. roku ̋ ycia. WÊród dzieci poni˝ej 16.
roku ̋ ycia dominujàcà przyczynà niepe∏nosprawnoÊci jest epilep-
sja – 256 orzeczeƒ (18,9%). Na drugim miejscu znajdujà si´ scho-
rzenia typu „R” – uszkodzenia narzàdu ruchu – 219 orzeczeƒ
(16,2%). Liczba niepe∏nosprawnych dzieci wzrasta wraz z wie-
kiem. Grupà w sposób szczególny podlegajàcà procesom wy-
kluczenia sà bezrobotne osoby niepe∏nosprawne. 

Praca socjalna z rodzinami dotkni´tymi problemem przemocy
koncentruje si´ na rozpoznawaniu zjawiska przemocy, budowaniu
planu pomocy o charakterze interwencyjnym, socjalnym, psy-
chologicznym i prawnym oraz jego realizacji wspólnie z OÊrodkiem
Interwencji Kryzysowej (OIK). OÊrodek Interwencji Kryzysowej
udziela pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych i rodzinom
z problemem przemocy – ze szczególnym uwzgl´dnieniem ochro-
ny dziecka. ¸àcznie pomocà zosta∏o obj´tych 977 osób, z czego
592 osoby to ofiary przemocy (osoby doros∏e), 45 osób to spraw-
cy przemocy, 85 to dzieci, a 255 osób w ramach innych kryzysów.

Dzi´ki systemowi pomocy rodzinie z problemem bezrobocia
zwi´kszane sà szanse na podj´cie pracy zawodowej i przeciwdzia-
∏anie negatywnym skutkom spo∏ecznym wynikajàcym z bezrobocia
w rodzinie. Dokonuje si´ tego przez odpowiednie przygotowanie
osoby bezrobotnej do poszukiwania pracy, przez pomoc w znale-
zieniu ofert pracy, poÊredniczenie w kontaktach z pracodawcami,
kontakt z doradcà zawodowym, motywowanie do podj´cia nauki,
uczestnictwa w kursach, monitorowanie i wspomaganie osoby bez-
robotnej w dzia∏aniach s∏u˝àcych rozwiàzaniu problemów bezrobo-
cia. S∏u˝à temu programy przeznaczone dla osób bezrobotnych:
Nowy Start, Po Starcie, Profilaktyka, Warsztaty Readaptacyjne. W ra-
mach wspó∏pracy z Powiatowym Urz´dem Pracy podopieczni
OÊrodka kierowani sà na organizowane przez PUP kursy. SpoÊród
381 osób skierowanych na szkolenia 165 osób zosta∏o zakwalifiko-
wanych do uczestnictwa w kursach. W celu zapobiegania eksmi-
sjom i bezdomnoÊci realizowany jest program pomocy w utrzy-
maniu mieszkania. Adresatem programu mieszkaniowego sà oso-
by i rodziny, dla których miejscem sta∏ego pobytu sà Katowice.
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Z kolei zadania z zakresu profilaktyki i rozwiàzywania problemów
alkoholowych realizowane sà wspólnie przez pe∏nomocnika prezy-
denta ds. rozwiàzywania problemów uzale˝nieƒ oraz Miejski OÊro-
dek Pomocy Spo∏ecznej w Katowicach poprzez prowadzenie dzia-
∏alnoÊci edukacyjno-profilaktycznej w zakresie uzale˝nieƒ oraz dia-
gnostyczno-motywacyjnej dotyczàcej osób z problemem alkoho-
lowym, promocj´ zdrowego, wolnego od Êrodków uzale˝niajàcych
stylu ˝ycia, zmniejszanie rozmiaru aktualnie istniejàcych proble-
mów alkoholowych, zapobieganie powstawaniu nowych, nieko-
rzystnych problemów spo∏ecznych, wynikajàcych z u˝ywania Êrod-
ków uzale˝niajàcych, zw∏aszcza przez dzieci i m∏odzie˝, prowadze-
nie Centrum Pomocy Uzale˝nionym i Ich Rodzinom oraz Êwietlic
socjoterapeutycznych dla dzieci i klubów profilaktycznych dla m∏o-
dzie˝y lub zlecanie ich prowadzenia organizacjom pozarzàdowym.

2.3.3. Bezpieczeƒstwo publiczne

Bezpieczeƒstwo publiczne w Katowicach organizujà i zapew-
niajà jednostki policji, stra˝y miejskiej i stra˝y po˝arnej. Z jedno-
stek policyjnych o znaczeniu ponadlokalnym w Katowicach znaj-
dujà si´: Âlàska Komenda Wojewódzka Policji, Delegatura Agen-
cji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, a o zasi´gu lokalnym Komen-
da Miejska Policji (KMP). KMP zatrudnia 973 funkcjonariuszy
na zakwalifikowanych 1015 etatach. W sk∏ad KMP wchodzi 6 Ko-
misariatów Policji. Poziom przest´pczoÊci w Katowicach kszta∏-
tuje si´ na relatywnie wysokim poziomie. W latach 1994-2004 na-
stàpi∏ blisko 2,5-krotny przyrost przest´pstw rejestrowanych.

Wskaênik liczby przest´pstw na 10 tys. mieszkaƒców wyniós∏
w Katowicach w roku 2003 – 762. Dla porównania wartoÊç te-
go wskaênika wynios∏a: dla Cz´stochowy – 517, dla Sosnowca –
540, dla Bielska-Bia∏ej – 625, dla Gliwic – 709.

Obszarem o najmniejszej przest´pczoÊci jest obszar dzielnic
po∏udniowych, wyprzedzajàcy prawie dwukrotnie obszar dzielnic
zachodnich. 

W Katowicach majà siedzib´ dwie komendy Paƒstwowej Stra-
˝y Po˝arnej: wojewódzka i miejska. W Komendzie Miejskiej Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej (KM PSP) zatrudnionych jest 225 stra˝a-
ków, z czego na samà komend´ przypada 31. Obszar miasta po-
dzielony zosta∏ na rejony pomi´dzy 3 Jednostki Ratowniczo-Ga-
Ênicze (JRG), w których pracuje odpowiednio: JRG-1 (Âródmie-
Êcie) – 88, JRG-2 (Piotrowice) – 70 i JRG-3 (Szopienice) – 36 stra-
˝aków. Poza stra˝à zawodowà w Katowicach dzia∏a 5 jednostek
Ochotniczej Stra˝y Po˝arnej sk∏adajàcych si´ z 135 cz∏onków. 

W po˝arach w roku 2003 zanotowano 6 ofiar Êmiertelnych i 40
osób rannych; w przypadku miejscowych zagro˝eƒ liczby te kszta∏-
towa∏y si´ odpowiednio: 9 i 98. We wszystkich interwencjach prze-
prowadzonych w 2003 r. stra˝acy KM PSP uratowali mienie o ∏àcz-
nej wartoÊci 242,7 mln z∏. 
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Stra˝ Miejska zatrudnia 61 stra˝ników, podzielonych na 4 refe-
raty odpowiadajàce zgrupowanym pod wzgl´dem geograficznym
dzielnicom Katowic. Poza Referatem „ÂródmieÊcie”, gdzie –
z uwagi na nagromadzenie ludnoÊci i problemów – stra˝nicy pa-
trolujà ÊciÊle okreÊlone kwarta∏y ulic, stra˝nicy zgrupowani w po-
zosta∏ych referatach nadzorujà bezpieczeƒstwo i porzàdek w po-
szczególnych dzielnicach miasta. Ponadto stra˝nicy rejonowi od-
bywajà w okreÊlonych dniach i godzinach dy˝ury dla mieszkaƒ-
ców w 7 placówkach terenowych.

W mieÊcie dzia∏a ssyysstteemm  mmoonniittoorriinngguu  wwiizzyyjjnneeggoo Êcis∏ego cen-
trum miasta, który obejmuje 16 kamer rozlokowanych w new-
ralgicznych pod wzgl´dem bezpieczeƒstwa punktach miasta. Ca-
∏odobowy podglàd obrazu prowadzony jest ze specjalnego stano-
wiska utworzonego w Komendzie Miejskiej Policji oraz na stano-
wisku zapasowym znajdujàcym si´ w OÊrodku Dyspozycyjno-In-
formacyjnym Stra˝y Miejskiej. 

W latach 2002-2003 zaprojektowano i wybudowano CCeennttrruumm
PPoowwiiaaddaammiiaanniiaa  RRaattuunnkkoowweeggoo (CPR), które w najbli˝szej przysz∏o-
Êci zostanie wyposa˝one w aparatur´ informatycznà i b´dzie cen-
tralà przyjmowania zg∏oszeƒ od mieszkaƒców przez s∏u˝by odpo-
wiedzialne za bezpieczeƒstwo, porzàdek i ratownictwo – Stra˝ Po-
˝arnà, Pogotowie Ratunkowe, Stra˝ Miejskà. Wtedy te˝ urucho-
miony zostanie wspólny numer telefonu ratunkowego 112. 

2.3.4. OÊwiata: szkolnictwo podstawowe, gimnazjalne 
i ponadgimnazjalne

Potencja∏ edukacyjny miasta tworzony jest przez 184 placów-
ki oÊwiatowe, w których uczy si´ 49 tys. uczniów i które zatrud-
niajà 3 607 nauczycieli. Wskaênik liczby uczniów przypadajàcych
na 1 oddzia∏ wynosi Êrednio 25, a wskaênik liczby uczniów na 1
nauczyciela kszta∏tuje si´ na poziomie oko∏o 13,6. Liczba uczniów
nie realizujàcych obowiàzku szkolnego waha∏a si´ mi´dzy 0,11%
ogó∏u uczniów obj´tych tym obowiàzkiem w 1998 roku, a 0,05%

w 2002 roku. Liczba pomieszczeƒ dydaktycznych w szko∏ach pod-
stawowych i gimnazjalnych wykazuje wyraênà tendencj´ male-
jàcà przy zachowanej liczbie szkó∏. 

Przy szeÊciu ogólnodost´pnych szko∏ach podstawowych
i trzech gimnazjach funkcjonujà oddzia∏y integracyjne. Kszta∏-
cenie dzieci i m∏odzie˝y z odchyleniami i zaburzeniami rozwojo-
wymi realizowane jest w 10 szko∏ach podstawowych i 10 gim-
nazjach. Liczba uczniów w szko∏ach specjalnych utrzymuje si´
w latach 1998-2003 na zbli˝onym poziomie, tj. oko∏o 1 100
uczniów. Ponadto dla uczniów upoÊledzonych w stopniu g∏´-
bokim organizowane sà zespo∏owe lub indywidualne zaj´cia re-
walidacyjno-wychowawcze. Liczba osób w zespole wynosi od 2
do 4 uczniów. 

W roku szkolnym 2003/2004 na terenie Katowic dzia∏alnoÊç
edukacyjnà prowadzi∏o 109 ponadgimnazjalnych szkó∏ publicz-
nych oraz 50 niepublicznych (38 z uprawnieniami szko∏y publicz-
nej, tj. 76% oraz 12 bez uprawnieƒ szko∏y publicznej), w tym:
- 31 liceów ogólnokszta∏càcych (19,5% wszystkich szkó∏ ponad-

podstawowych), 
- 7 liceów profilowanych (4,4%),
- 44 technika (27,7%),
- 47 szkó∏ policealnych (29,5%),
- 9 liceów zawodowych (5,7%),
- 21 zasadniczych szkó∏ zawodowych (13,2%).

Szko∏y m∏odzie˝owe stanowià 66,7% ogólnej liczby szkó∏ pu-
blicznych. Miasto Katowice jest organem prowadzàcym dla 64,7%
szkó∏ publicznych zlokalizowanych na jego terenie. 

Miejski system oÊwiatowy pe∏ni funkcje regionalne. Charakter
regionalny majà szko∏y prowadzone przez samorzàd wojewódz-
twa (2 medyczne studia zawodowe) oraz szko∏y prowadzone przez
w∏aÊciwych ministrów, tj.: 2 szko∏y artystyczne – Zespó∏ Szkó∏ Pla-
stycznych i Zespó∏ Paƒstwowych Szkó∏ Muzycznych, Szko∏a Poli-
cealna Pracowników S∏u˝b Spo∏ecznych, Centrum Edukacji Biblio-
tekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej – Pomaturalne Stu-
dium Zawodowe. W dwóch katowickich liceach ogólnokszta∏cà-
cych prowadzone sà oddzia∏y dwuj´zyczne (na 7 w ca∏ym woje-
wództwie Êlàskim): w I Liceum Ogólnokszta∏càcym im. Miko∏aja
Kopernika – oddzia∏y z j´zykiem wyk∏adowym francuskim oraz
w Prywatnym Angloj´zycznym Liceum Ogólnokszta∏càcym – od-
dzia∏y z j´zykiem wyk∏adowym angielskim. 

W stosunku do roku szkolnego 1998/99 nastàpi∏ spadek licz-
by szkó∏ publicznych o 9 szkó∏. W rozpatrywanym okresie czasu
z 16 do 18 zwi´kszy∏a si´ liczba liceów ogólnokszta∏càcych m∏o-
dzie˝owych, utworzonych zosta∏o 7 liceów profilowanych, w tym
1 specjalne oraz 5 zasadniczych szkó∏ zawodowych dla doros∏ych.
Zmniejszy∏a si´ znacznie – z 21 do 14 – liczba zasadniczych szkó∏
zawodowych m∏odzie˝owych ogólnodost´pnych. Zmniejszy∏a si´
tak˝e liczba techników dla doros∏ych na podbudowie programo-
wej szko∏y zasadniczej – z 14 do 10, a techników m∏odzie˝owych
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– z 22 do 20. Stopniowemu wygaszaniu ulegajà licea zawodowe.
W 1998 roku by∏o 11 szkó∏ tego typu, w 2003 – 9, a ich likwi-
dacja nastàpi w roku 2005. 

Zwi´ksza si´ liczba szkó∏ niepublicznych. W porównaniu z ro-
kiem 1999 przyby∏o ich o prawie 40%. Wzrost na poziomie 50%
mo˝na zauwa˝yç w ogólnej liczbie liceów ogólnokszta∏càcych.

W ogólnopolskim rankingu szkó∏ Êrednich, uwzgl´dniajàcym
licea i technika, które w roku szkolnym 2002/03 mia∏y co naj-
mniej dwóch uczniów – finalistów lub laureatów olimpiad przed-
miotowych, trzy katowickie licea znalaz∏y si´ w pierwszej setce
wyró˝nionych szkó∏: III Liceum Ogólnokszta∏càce im. Adama
Mickiewicza – 52 miejsce (4 laureatów i 2 finalistów, sukcesy w 5
olimpiadach), VIII Liceum Ogólnokszta∏càce im. Marii Sk∏odow-
skiej-Curie – 69 miejsce (2 laureatów i 4 finalistów, sukcesy
w 4 olimpiadach), I Liceum Ogólnokszta∏càce im. Miko∏aja Ko-
pernika – 74 miejsce (2 laureatów i 7 finalistów, sukcesy w 2
olimpiadach). W rankingu szkó∏ województwa Êlàskiego, opra-
cowanym na podstawie rankingu ogólnopolskiego, wymienione
wy˝ej licea znalaz∏y si´ na miejscu: 6 (III LO im. Adama Mickie-
wicza), 8 (VIII LO im. Marii Sk∏odowskiej-Curie), 9 (I LO im.
Miko∏aja Kopernika). 

Wspó∏prac´ ze szko∏ami i instytucjami zagranicznymi prowadzi
14 szkó∏, w tym 9 liceów ogólnokszta∏càcych i 5 zespo∏ów szkó∏
zawodowych. Wymian´ m∏odzie˝y prowadzà 4 szko∏y, 6 szkó∏
uczestniczy w programach mi´dzynarodowych, a 13 wspó∏pracu-
je w innych formach ze szko∏ami i instytucjami zagranicznymi.

Zwi´ksza si´ sprawnoÊç kszta∏cenia w szko∏ach ponadgimna-
zjalnych. W roku szkolnym 1998/1999 oraz 1999/2000 94,5%
uczniów szkó∏ m∏odzie˝owych uzyska∏o promocj´ do klasy progra-

mowo wy˝szej lub ukoƒczy∏o szko∏´. W roku szkolnym 2000/2001
– 94,7%, 2001/2002 – 95,6%, 2002/03 – 95,9%.

Ârednia liczba uczniów w oddzia∏ach szkó∏ ponadgimnazjalnych
w latach szkolnych od 1998/1999 do 2002/2003 mieÊci si´
w przedziale od 28 do 30 w szko∏ach m∏odzie˝owych, oraz od 29
do 33 w szko∏ach dla doros∏ych.

SpoÊród absolwentów szkó∏ ponadgimnazjalnych (liceów

ogólnokszta∏càcych, liceów zawodowych i techników) studia
wy˝sze magisterskie podj´∏o w 2001 roku 43,2% i 47,2% w roku
2002 (studia wy˝sze zawodowe odpowiednio – 11% i 11,1%). 

System kszta∏cenia ustawicznego obejmuje: szko∏y dla doro-
s∏ych (publiczne i niepubliczne), placówki kszta∏cenia ustawiczne-
go (kursowe), placówki doskonalenia nauczycieli, paƒstwowe ko-
misje egzaminacyjne przyznajàce tytu∏y kwalifikacyjne robotnika
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i mistrza w zawodzie oraz czeladnika, paƒstwowe komisje egza-
minacyjne do przeprowadzania egzaminów eksternistycznych.
W roku szkolnym 2003/2004 w Katowicach funkcjonuje:
- 7 liceów ogólnokszta∏càcych dla doros∏ych, w tym 1 publiczne

(1582 uczniów, w tym 1178 w szkole publicznej – 74,5%),
- 15 techników dla doros∏ych, w tym 11 publicznych (1924

uczniów, w tym 1697 w szko∏ach publicznych – 88,2%),
- 5 zasadniczych szkó∏ zawodowych dla doros∏ych – wszystkie

publiczne (210 uczniów),
- 34 szko∏y policealne dla doros∏ych, w tym 1 publiczna (3316

uczniów, w tym 107 w szkole publicznej – 3,2%). 
Na terenie Katowic dzia∏a 106 placówek kszta∏cenia ustawicz-

nego (wszystkie niepubliczne). 
W latach od 1998 r. do 2003 r. zmniejsza si´ liczba nauczy-

cieli zatrudnionych w szko∏ach ponadgimnazjalnych. W roku szkol-
nym 2003/2004 liczba etatów pedagogicznych w szko∏ach pro-
wadzonych przez miasto Katowice wynosi∏a 1297,6. W okresie
od 1998 r. do 2003 r. liczba uczniów przypadajàcych na jeden
etat nauczycielski w szko∏ach ponadgimnazjalnych mieÊci si´
w przedziale od 15 (w 1998 r.) do 16,1 (w 2001 r.). W 2003 r. wy-
nios∏a 15,7. Najwi´cej uczniów na etat nauczycielski przypada
w szko∏ach zlokalizowanych w obszarze Êródmiejskim (15,8), na-
tomiast najmniej w zespole dzielnic wschodnich (14,1). 

W 2003 r. szko∏y ponadgimnazjalne prowadzone przez miasto
Katowice dysponowa∏y ∏àcznie 734 pomieszczeniami do nauki,
w tym 233 pracowniami przedmiotowymi. W latach 1998–2003
liczba pomieszczeƒ do nauki w szko∏ach ponadgimnazjalnych zwi´k-
szy∏a si´ o 76, tj. o 11,6% (w tym: pracowni przedmiotowych o 53). 

Stale modernizowanà baz´ sportowà szkó∏ tworzà: sale gimna-
styczne (brak w 5 szko∏ach), boiska szkolne (brak w 10 szko∏ach)3

oraz baseny funkcjonujàce przy 8 szko∏ach. Na przestrzeni lat
1998-2003 oddano do u˝ytku 3 sale gimnastyczne i basen.

Na terenie miasta funkcjonujà równie˝ placówki wychowania po-
zaszkolnego (m.in. Pa∏ac M∏odzie˝y i Mi´dzyszkolny OÊrodek Spor-
towy), realizujàce zaj´cia artystyczne, naukowe, techniczne i spor-
towe. W ró˝nych formach organizowanych przez nie zaj´ç bierze
udzia∏ oko∏o 10 tys. uczestników. Sale gimnastyczne i baseny, któ-
rymi dysponujà te placówki uzupe∏niajà sportowà baz´ miasta.

2.3.5. Szko∏y wy˝sze

W Katowicach dzia∏a 7 paƒstwowych szkó∏ wy˝szych, tj. Akade-
mia Ekonomiczna, Akademia Muzyczna, Akademia Sztuk Pi´k-
nych, Akademia Wychowania Fizycznego, Âlàska Akademia Me-
dyczna, Uniwersytet Âlàski, Filia Politechniki Âlàskiej oraz 9 szkó∏
wy˝szych niepaƒstwowych – GórnoÊlàska Wy˝sza Szko∏a Han-
dlowa, Âlàska Wy˝sza Szko∏a Informatyki, Âlàska Wy˝sza Szko∏a
Zarzàdzania, Wy˝sza Szko∏a BankowoÊci i Finansów, Wy˝sza Szko-
∏a Humanistyczna, Wy˝sza Szko∏a Pedagogiczna Towarzystwa Wie-
dzy Powszechnej w Warszawie Wydzia∏ Nauk Spo∏eczno-Pedago-
gicznych, Wy˝sza Szko∏a Umiej´tnoÊci Spo∏ecznych – Wydzia∏ Za-

miejscowy w Katowicach, Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania Marketin-
gowego i J´zyków Obcych, Wy˝sza Szko∏a Zarzàdzania Ochronà
Pracy. W Katowicach dzia∏a równie˝ Wy˝sze Âlàskie Seminarium
Duchowne, którego alumni studiujà tak˝e na Wydziale Teologicz-
nym Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach. 

W latach 1998-2003 w Katowicach nastàpi∏ wzrost liczby uczel-
ni niepaƒstwowych (z 5 w 1998 roku do 9 w roku 2003) oraz licz-
by studentów kszta∏càcych si´ w katowickich uczelniach sà tak˝e
liczby absolwentów tych uczelni. Ponadto od marca 2004 roku roz-
pocz´∏a dzia∏alnoÊç Wy˝sza Szko∏a Technologii Informatycznych,
a od paêdziernika Wy˝sza Szko∏a Techniczna. 

KATEGORIA

3 W 2003 r. w szko∏ach ponadgimnazjalnych funkcjonowa∏o 58 boisk o ∏àcznej powierzchni 63.604 m2, w tym 31 boisk o nawierzchni tradycyjnej (asfaltowej i trawiastej)
oraz 27 boisk o nawierzchni syntetycznej (zajmujàcych 19.174 m2).
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2.3.6. Kultura

Muzyka
Zjawiskiem szczególnie wyró˝niajàcym Katowice na kulturalnej

mapie kraju jest bogate ˝ycie muzyczne. Jego animatorami sà
w szczególnoÊci:
- Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, 
- Filharmonia Âlàska, 
- Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego,
- Instytucja Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”

(ok. 150 imprez miesi´cznie),
- Zespó∏ Âpiewaków Miasta Katowice „Camerata Silesia”,
- Instytucja Kultury „Estrada Âlàska”, 
- Polski Zwiàzek Chórów i Orkiestr.

Do organizowanych w mieÊcie przedsi´wzi´ç muzycznych
o charakterze ogólnopolskim i mi´dzynarodowym nale˝y zaliczyç: 
- Mi´dzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza

Fitelberga,
- Festiwal Muzyki Wokalnej,
- Dni Muzyki Wspó∏czesnej (co 2 lata),
- Ogólnopolski Festiwal M∏odych Laureatów Konkursów

Muzycznych,
- Mi´dzynarodowy Letni Festiwal Muzyki Kameralnej

i Organowej,
- „TROJOK ÂLÑSKI” (co 3 lata) – przeglàd chórów okr´gu

Êlàskiego oraz chórów z Zaolzia,
- Âwi´to Polskiej PieÊni Chóralnej,
- Mi´dzynarodowe Prezentacje Laureatów Konkursów Chórów

Szkolnych Polska – Czechy – S∏owacja,
- Zjazd Chórów Ârodkowej Europy,
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- Mi´dzynarodowy Festiwal Muzyki Bluesowej „Rawa Blues
Festiwal”,

- GórnoÊlàski Festiwal Kameralistyki „Ars Cameralis Silesiae
Superioris”,

- Przeglàd Piosenki Dzieci´cej „Âlàskie Âpiewanie”.
Teatr

Katowice stanowià znaczàcy oÊrodek teatralny dzi´ki takim
instytucjom jak:
- Teatr Âlàski im. Stanis∏awa Wyspiaƒskiego,
- Âlàski Teatr Lalki i Aktora „ATENEUM” (4-5 premier

w sezonie, ponad 300 spektakli rocznie),
- Teatr KOREZ (1600 przedstawieƒ w ciàgu 10 lat),
- Stowarzyszenie Teatr „COGITATUR”,
- Teatr „GuGalander”,
- Teatr „Bez Sceny”,
- Stowarzyszenie „Ogrody Teatru”,
- Towarzystwo Kultury Teatralnej,
- Centrum Scenografii Polskiej (nie majàce odpowiednika

w muzealnictwie polskim).

Katowice sà miejscem organizacji szeregu przedsi´wzi´ç
teatralnych o zasi´gu ogólnopolskim i mi´dzynarodowym,
z których w pierwszym rz´dzie wymieniç mo˝na: 
- Festiwal Sztuki Re˝yserskiej „INTERPRETACJE” (6 edycji),
- Mi´dzynarodowy Festiwal Teatrów „A PART” (10 edycji; jedna

z najlepiej znanych za granicà polskich imprez teatralnych),
- Letnie Ogrody Teatralne,
- Mi´dzynarodowy Festiwal Teatrów Lalek „Katowice –

Dzieciom” (2 edycje).
Plastyka

Katowice uchodzà za jeden z wiodàcych w kraju i liczàcych
si´ w Êwiecie oÊrodków plastycznych. PodkreÊliç tu nale˝y
zw∏aszcza rol´ Akademii Sztuk Pi´knych. Dzia∏alnoÊç
wystawiennicza realizowana jest za poÊrednictwem licznych galerii,
wÊród których wymieniç mo˝na nast´pujàce:
- Galeria BWA,
- Galeria Sztuki Wspó∏czesnej „Fra Angelico”,
- Galeria „ENGRAM”,
- Galeria „SEKTOR I”,
- Galeria „PI¢TRO WY˚EJ”,
- Galeria „PUSTA”,
- Galeria „5”,
- Galeria „AKWARELA”,
- Galeria „MARMUROWA”,
- Galeria „NA ˚YWO”,
- Galeria ZPAP „ART NOVA”,
- Galeria Zwiàzku Polskich Artystów Fotografików,
- Galeria „WILSON”,
- Galeria „MAGIEL”.

Do czo∏owych przedsi´wzi´ç z zakresu sztuk plastycznych
o randze krajowej i mi´dzynarodowej mo˝na zaliczyç: 
- Âwiatowà Wystaw´ Laureatów „Intergrafia” (odbywajàcà si´

co 3 lata poczàwszy od 1972 roku),
- Triennale Grafiki Polskiej,
- Biennale Plakatu Polskiego,
- Mi´dzynarodowe Spotkania Ze Sztukà.
Film
Najwi´kszy wp∏yw na rozwój kultury filmowej majà w mieÊcie:
- Wydzia∏ Radia i Telewizji im. Krzysztofa KieÊlowskiego (miejsce

powstania i rozwoju „katowickiej szko∏y filmowej”),
- Instytucja Filmowa „Silesia-Film” (za∏o˝yciel Filmoteki Âlàskiej,

dysponujacej aktualnie 3 000 kopii filmów).
W mieÊcie dzia∏ajà 2 centra kinowe: „Cinema City – IMAX”

i „HELIOS” oraz 2 kina: „Âwiatowid” i „Kosmos”. 

Muzea
Wa˝nym elementem kulturalnego ˝ycia miasta sà muzea: 
- Muzeum Âlàskie,
- Muzeum Archidiecezjalne,
- Muzeum Historii Katowic.
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Biblioteki
W kulturalny pejza˝ miasta wpisujà si´ tak˝e biblioteki, a zw∏asz-

cza Biblioteka Âlàska (najnowoczeÊniejsza w Polsce i jedna z naj-
lepiej wyposa˝onych w Europie) oraz Miejska Biblioteka Publicz-
na (dysponujàca 36 filiami na obszarze miasta). Ksi´gozbiór mia-
sta liczy 2,34 mln woluminów, co stanowi 14% zasobów woje-
wódzkich. 
Miejskie Domy Kultury

W mieÊcie dzia∏a 5 Domów Kultury z 7 filiami dzielnicowymi.
Dochodzà do tego: zak∏adowe domy kultury (1), kluby zak∏ado-
we, kluby studenckie (5), kluby i Êwietlice spó∏dzielni mieszka-
niowych (14), kluby zwiàzków i stowarzyszeƒ twórczych. Instytu-
cjami liczàcymi si´ dla kulturalnego ˝ycia miasta sà:
- GórnoÊlàskie Centrum Kultury
- Giszowieckie Centrum Kultury
- Centrum Dziedzictwa Kulturowego Górnego Âlàska
- Pa∏ac M∏odzie˝y im. A. Kamiƒskiego

W ciàgu ostatniego dziesi´ciolecia 1993-2003, instytucje i pla-
cówki kultury Katowic zdecydowanie zmodernizowa∏y si´ i po-
lepszy∏y stan swojej bazy. Najbardziej spektakularne przedsi´wzi´-
cia zwiàzane by∏y z:
- remontem Teatru Âlàskiego,
- remontem Filharmonii Âlàskiej,
- budowà nowego gmachu Biblioteki Âlàskiej,
- otwarciem Centrum Scenografii Polskiej Muzeum Âlàskiego

w gmachu GórnoÊlàskiego Centrum Kultury.

2.3.7. Mass media

W Katowicach znajduje si´ redakcja TVP oddzia∏ Katowice
(TVP3), która poza w∏asnym programem produkuje materia∏y dla
telewizji publicznej TVP1 i TVP2 oraz redakcja TVN 24, zajmu-
jàca si´ produkcjà materia∏ów w∏asnych (dla TVN 24) i dla TVN.
Ponadto w Katowicach dzia∏ajà korespondenci telewizji Polsat. Po-

nadto w Katowicach funkcjonujà 3 telewizje kablowe – UPC, TEL-
POL i „Giszowiec”. W mieÊcie funkcjonuje 9 redakcji radiowych
i 15 prasowych. Miasto Katowice najÊciÊlej wspó∏pracuje z kato-
wickim oÊrodkiem Telewizji Polskiej (TVP 3). TVP 3 Katowice re-
alizuje filmy promocyjno-informacyjne, dotyczàce najwa˝niejszych
imprez sportowych i kulturalnych organizowanych przez miasto
Katowice dla mieszkaƒców, a ponadto cykliczne programy „Kro-
nika Miejska – Katowice”, które sà emitowane raz w miesiàcu.
WÊród rozg∏oÊni radiowych regionalny charakter zachowuje pu-
bliczne Radio Katowice oraz Flash, a lokalnà ofert´ uzupe∏niajà
mniejsze rozg∏oÊnie: Radio eM, Karolina i ESKA. Najwi´kszy seg-
ment tutejszych s∏uchaczy utrzymuje RMF, a zaraz po nim ogól-
nopolskie radio ZET oraz publiczne: Jedynka i Trójka. Wspó∏pra-
ca miasta z redakcjami radiowymi polega w g∏ównej mierze na
przekazywaniu informacji na temat znaczàcych wydarzeƒ w mie-
Êcie, a tak˝e na wspó∏organizowaniu przedsi´wzi´ç o charakte-
rze kulturalnym lub rekreacyjnym. 

Ponadto miasto wspó∏pracuje z 15 redakcjami prasowymi, dzia-
∏ajàcymi w Katowicach. Najistotniejszymi partnerami prasowymi
miasta sà redakcje Dziennika Zachodniego, Gazety Wyborczej,
Trybuny Âlàskiej, Rzeczpospolitej, Rewersu oraz miesi´czników
Roêdzieƒ i Âlàsk. Z gazet codziennych o tematyce regionalnej do-
minujà trzy tytu∏y: Gazeta w Katowicach (regionalna wk∏adka
do Gazety Wyborczej), Dziennik Zachodni i Trybuna Âlàska. Du-
˝y segment czytelniczy zajmujà ponadto gazety ogólnopolskie Su-
perexpress, Fakt i Rzeczpospolita. Z prasy sportowej (codziennej)
w regionie nadal dominuje katowicki Sport, jednak w znacznie
mniejszym ni˝ przed dekadà nak∏adzie. Szczególna rola przypa-
da tygodnikowi GoÊç Niedzielny, który od kilkudziesi´ciu lat po-
Êwi´ca wiele uwagi tematyce regionalnej. 

2.3.8. Sport, rekreacja i turystyka

W Katowicach dzia∏a oko∏o 100 Klubów Sportowych i Uczniow-
skich Klubów Sportowych, prowadzàcych zaj´cia szkoleniowe
w ponad 40 dyscyplinach sportowych. Baz´ aktywnoÊci sportowej
stanowià 2 hale sportowe, 16 sal gimnastycznych (plus sale przy
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szko∏ach), 3 stadiony, 11 boisk (plus boiska przyszkolne), 6 p∏y-
walni krytych, 5 kàpielisk otwartych, 4 akweny do uprawiania spor-
tów wodnych, 9 obiektów wyposa˝onych w korty tenisa ziemne-
go, 3 oÊrodki sportów konnych, 2 lodowiska, 7 si∏owni (plus pry-
watne), lotnisko sportowe, tor kartingowy, kr´gielnia, 2 tory de-
skorolkowe (Zadole, OÊrodek Sportowy S∏owian) oraz system Êcie-
˝ek rowerowych (6 tras o ∏àcznej d∏ugoÊci 84,8 km).

Na terenie miasta Katowice dzia∏ajà Akademickie Zwiàzki Spor-
towe zrzeszajàce studentów uczelni zarówno paƒstwowych, jak i pry-
watnych: AZS AWF, AZS Ârodowisko, Klub Uczelniany AZS UÂ. Po-
nadto na terenie miasta dzia∏a Âlàska Federacja Sportu, a tak˝e
Âlàskie Zwiàzki, takie jak: Âlàski Zwiàzek Pi∏ki No˝nej, Âlàski Szkol-
ny Zwiàzek Sportowy, Âlàski Zwiàzek Lekkiej Atletyki i inne. 

Aktualnie Katowice dysponujà 29 obiektami noclegowymi ofe-
rujàcymi ∏àcznie 3 391 miejsc. Na baz´ hotelowà miasta sk∏a-
dajà si´:
- 3 hotele 4-gwiazdkowe (867 miejsc),
- 7 hoteli 3-gwiazdkowych (919 miejsc),
- 6 hoteli 2-gwiazdkowych (643 miejsca)
oraz 3 goÊciƒce (312 miejsc), 2 zajazdy (79 miejsc), camping (150
miejsc) oraz inne obiekty noclegowe (hotele uczelniane, pokoje
goÊcinne i inne) – 421 miejsc. 

W roku 2002 liczba korzystajàcych z noclegów ogó∏em wy-
nios∏a 88 382 osoby. Udzielono im 173 426 noclegów (1,96 noc-
legu na osob´). W Katowicach funkcjonuje 97 biur podró˝y. 

Powsta∏a w roku 1971 roku Hala widowiskowo–sportowa
„Spodek” mo˝e pomieÊciç 10 000 osób i stanowi jednà z g∏ów-
nych wizytówek miasta, b´dàc miejscem organizacji wielu imprez
o zasi´gu lokalnym, regionalnym, krajowym i mi´dzynarodowym.
Sà to imprezy:
- estradowo-rozrywkowe (19 w 2003),
- sportowe (5 w 2003),
- szkoleniowe (5 w 2003),

- targowe,
- wystawiennicze,
- gie∏dy,
- koncerty.

W 2002 roku liczba imprez zorganizowanych w „Spodku” wy-
nios∏a 37, a w 2003 – 43.

2.3.9. Gospodarka mieszkaniowa

Miasto Katowice dysponuje potencja∏em mieszkaniowym sza-
cowanym na 125,5 tys. mieszkaƒ. W roku 2002 na 1000 miesz-
kaƒców Katowic przypada∏o 386 mieszkaƒ (mniej ni˝ w rozwini´-
tych krajach europejskich). Niedobór mieszkaƒ rozumiany jako
ró˝nica mi´dzy liczbà mieszkaƒ i liczbà gospodarstw domowych
szacowany jest na oko∏o 10 000. Przeci´tna wielkoÊç mieszkania
w Katowicach wynosi 57,4 m2 i jest ni˝sza od Êredniej krajowej
(68,6 m2) o ponad 10 m2. 

Przeci´tny standard mieszkaƒ w Katowicach utrzymuje si´ na
relatywnie wysokim poziomie, obni˝anym w spo∏ecznym odczu-
ciu przez zaniedbania w zakresie czystoÊci, niedobory remon-
tów bie˝àcych i dewastacj´ otoczenia budynków mieszkalnych.
Problemem pozostaje te˝ dekapitalizacja zasobów mieszkanio-
wych wybudowanych przed 1945 rokiem oraz niska jakoÊç miesz-
kaƒ budowanych w technologii wielkop∏ytowej. 

Jednym z obszarów polityki miasta w dziedzinie budownictwa
mieszkaniowego sà zadania zwiàzane z tworzeniem warunków
dla nowych inwestycji mieszkaniowych, polegajàce na realizacji
niezb´dnych sieci infrastruktury technicznej oraz na przygotowa-
niu planistycznym terenów rozwojowych. Restytucja zasobów
mieszkaniowych post´puje relatywnie wolno. Przy aktualnej, ∏àcz-
nej liczbie oddawanych do u˝ytku mieszkaƒ wynoszàcej oko∏o 450
rocznie, likwidacja niedoborów mieszkaniowych mo˝e przekro-
czyç horyzont 20 lat.

W Katowicach istnieje 1118 wspólnot mieszkaniowych z udzia-
∏em miasta, z czego 1105 to wspólnoty „du˝e” (powy˝ej 7 wy-
kupionych lokali), a 113 to wspólnoty „ma∏e”. WÊród ogólnej licz-
by wspólnot z udzia∏em miasta istnieje:
- 874 wspólnot, w których zarzàd zosta∏ powierzony licencjono-

wanym zarzàdcom (pracownikom KZGM) oraz na mocy
uchwa∏ wspólnot podpisano umowy o administrowanie
z KZGM, 

- 110 wspólnot (ma∏e wspólnoty), z którymi podpisano umow´
o administrowanie z KZGM, 

- 134 wspólnoty, w których zarzàd powierzono w∏aÊcicielom lub
osobom spoza ich grona, w tym: 100 wspólnot, z którymi zo-
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sta∏a zawarta umowa o administrowanie z KZGM oraz 34
wspólnoty, z którymi nie zosta∏a zawarta umowa o administro-
wanie z KZGM (31 du˝ych wspólnot, 3 ma∏e).
Wed∏ug danych, przekazanych przez Komunalny Zak∏ad Go-

spodarki Mieszkaniowej w „Sprawozdaniu z dzia∏alnoÊci za rok

2003”, w∏asnoÊç gminy stanowi 18 670 lokali mieszkalnych
o ∏àcznej powierzchni u˝ytkowej 938 941,64 m2.

W latach 2002 i 2003 wyburzono budynki z 153 lokalami miesz-
kalnymi. Wyburzeƒ dokonano przede wszystkim w zwiàzku z pro-
wadzonà inwestycjà Drogowej Trasy Ârednicowej, a tak˝e ze wzgl´-
du na stan techniczny budynków. Ponadto miasto prowadzi aktyw-
ne dzia∏ania w zakresie remontów zasobu mieszkaniowego.
W 2002 r. przeprowadzono remonty kapitalne w 12 budynkach,
a w 2003 r. w 9 budynkach. Plan na 2004 r. przewiduje przepro-
wadzenie remontu kapitalnego w kolejnych 9 budynkach.

W roku 1996 miasto Katowice wspólnie z Katowickà Spó∏dziel-
nià Mieszkaniowà utworzy∏o Katowickie Towarzystwo Budownictwa
Spo∏ecznego Sp. z o.o. Pomoc miasta w tworzeniu zasobów miesz-
kaniowych TBS wyra˝a si´ zarówno w formie aportów gruntowych,
jak i wk∏adów finansowych. Obecnie gmina posiada ponad 99%
udzia∏ów w tym podmiocie. Podwy˝szanie kapita∏u pozwala∏o Spó∏-
ce na pokrycie wk∏adu w∏asnego w realizacji nowych mieszkaƒ, któ-
rych finansowanie odbywa∏o si´ tak˝e przy udziale preferencyjnych
Êrodków kredytowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Za-
soby mieszkaniowe TBS tworzy 20 budynków i 573 mieszkaƒ o ∏àcz-
nej powierzchni u˝ytkowej 29 531,03 m2. W roku 2004 zosta∏o od-
danych 366 nowych mieszkaƒ w dwóch przedsi´wzi´ciach – Ze-
spó∏ mieszkaniowo-us∏ugowy przy ul. Krasiƒskiego – Skowroƒskie-
go (166) oraz osiedle Giszowiec – Kasztany (200). 

Mieszkania o powierzchni u˝ytkowej w m2

Wyszczególnienie
ogó∏em poni˝ej 30 30-39 40-49 50-59 60-79 80-99 100-119 120-199 200 

i wi´cej
nie ustalono

Powierzchnia u˝ytkowa 
mieszkaƒ w m2
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SpoÊród lokali mieszkalnych, którymi dysponuje miasto najwi´k-
sze zapotrzebowanie jest na lokale socjalne, sk∏adajàce si´ z 1
pokoju i kuchni, a nast´pnie na lokale mieszkalne sk∏adajàce
si´ z 2 pokoi i kuchni (40 – 50 m2). Wnioski o przydzia∏ miesz-
kania komunalnego z∏o˝y∏y w 2002 roku 1 352 osoby, a w roku
2003 – 1 561. Sà to wnioski osób nie posiadajàcych lokalu miesz-
kalnego, osób zamieszkujàcych z rodzinami, które chcà si´ usa-
modzielniç, osób opuszczajàcych Domy Dziecka, rodzin zast´p-
czych, osób oczekujàcych na lokale zamienne i osób zamiesz-
kujàcych w budynkach prywatnych. 

W 2002 roku wp∏yn´∏o 278 wyroków eksmisyjnych z uprawnie-
niem do lokalu socjalnego – wykonano 108 wyroków, a w 2003
roku 281 wyroków, z których wykonano 75 wyroków. Do reali-
zacji pozosta∏o 789 wyroków eksmisyjnych z uprawnieniem do lo-
kalu socjalnego (z lat 1998-2004), sà to wyroki z ró˝nych zaso-
bów mieszkaniowych.

2.3.10. Rynek pracy i dochody ludnoÊci

Na ogólnà liczb´ mieszkaƒców miasta wynoszàcà 325 045
przypada 279 634 osób w wieku 15 lat i wi´cej (86%). Z tej licz-
by 143 289 osób jest aktywnych zawodowo, w tym pracujàcych
mieszkaƒców Katowic – 117 548. Liczba pracujàcych wed∏ug fak-
tycznego miejsca pracy wynosi 153 076 (liczba ta obejmuje miesz-
kaƒców miasta i osoby doje˝d˝ajàce do pracy z innych miejsco-
woÊci, z pomini´ciem osób pracujàcych w podmiotach zatrudnia-
jàcych do 9 osób). 

Wspó∏czynnik aktywnoÊci zawodowej dla Katowic, mierzony
udzia∏em aktywnych zawodowo (pracujàcy oraz bezrobotni) w licz-
bie ludnoÊci powy˝ej pi´tnastego roku ˝ycia, wynosi 53,2% (Pol-
ska – 55,5%, wojewódzkie Êlàskie – 52,9%). Wskaênik zatrud-
nienia dla miasta, wyra˝ony relacjà liczby pracujàcych do liczby
ludnoÊci w wieku 15 lat i wi´cej kszta∏tuje si´ na poziomie 43,6%
(Polska – 43,7%, wojewódzkie Êlàskie – 41,9%).

W 2002 roku by∏o 25 741 bezrobotnych mieszkaƒców Katowic,
z czego 16 970 bezrobotnych zarejestrowanych. Stopa bezrobo-
cia rejestrowanego, na koniec 2002 roku, kszta∏tuje si´ na po-
ziomie 8,2% (stopa bezrobocia wyznaczona na podstawie danych
Narodowego Spisu Powszechnego wynosi 18,0%). Liczba osób
biernych zawodowo wynios∏a 126 144, a osób o nieustalonym sta-
tusie aktywnoÊci zawodowej – 10 201. 

Do najwa˝niejszych zmian strukturalnych nast´pujàcych na
rynku pracy Katowic w latach 1998-2003 nale˝y zaliczyç (zob.
tabela 53):
- znaczàcy (o 17%) spadek liczby pracujàcych ogó∏em, spowo-

dowany g∏ównie obni˝eniem liczby pracujàcych w przemyÊle
(o 36%),



68

- wzrost udzia∏u pracujàcych w us∏ugach rynkowych (o 5,1%)
i us∏ugach nierynkowych (o 4,1%); trudno jednak wzrost ten
interpretowaç w kategoriach szczególnie istotnych zmian po-
zytywnych, zwa˝ywszy, ˝e na kszta∏towanie si´ tych wskaêni-
ków wp∏yn´∏o generalne zmniejszenie liczby pracujàcych
w mieÊcie, zachodzàce przy post´pujàcym w wolniejszym tem-
pie spadku liczby pracujàcych w us∏ugach rynkowych i margi-
nalnym wzroÊcie bezwzgl´dnej liczby pracujàcych w us∏ugach
nierynkowych,

- znaczàcy przyrost liczby bezrobotnych.

G∏ównym êród∏em utrzymania gospodarstw domowych w Kato-
wicach pozostajà dochody z pracy (47,8% gospodarstw domo-
wych). Zbli˝one znaczenie majà niezarobkowe êród∏a dochodów
(45,8%). Ponad 2/3 gospodarstwom domowym (70,2%) Êrodków
do ̋ ycia dostarcza sektor publiczny. Dla niespe∏na 1/4 (23,4%) êró-
d∏em tym jest praca w sektorze prywatnym. Dla 6,3% gospodarstw
domowych nie mo˝na ustaliç podstaw materialnej egzystencji.

Przeci´tne miesi´czne wynagrodzenie brutto (bez podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujàcych do 9 osób) w roku 2002 wy-
nosi∏o 2707,36 z∏, co stanowi∏o 120,9% Êredniego wynagrodze-
nia w Polsce. W roku 2002 ∏àczna liczba podatników podatku do-
chodowego od osób fizycznych w Katowicach wynios∏a 213 196
osób. W pierwszej skali podatkowej mieÊci si´ blisko 84% podat-
ników, których dochody brutto stanowià prawie 53% ogó∏u do-
chodów brutto podlegajàcych opodatkowaniu. 

Dla II i III przedzia∏u skali podatkowej odsetki te wynoszà odpo-
wiednio: 12,7% i 25,6% oraz 3,4% i 21,5%. Zbli˝ona struktura utrzy-
muje si´ bez wi´kszych zmian od roku 1998. Wzros∏y natomiast
miesi´czne dochody brutto na jednego podatnika: o 39% w I prze-
dziale skali, o 49% w II przedziale skali i o 41% w przedziale III.

W warunkach zagro˝enia zatrudnionych jest 26 672 osoby. Na-
tomiast w warunkach zagro˝enia czynnikami szkodliwymi (sub-
stancje chemiczne, py∏y przemys∏owe, ha∏as, wibracja, mikrokli-
mat goràcy, niedostateczne oÊwietlenie) pracuje 12 606 osób.

1998 2002
Wyszczególnienie
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2.4. SFERA INFRASTRUKTURALNA

2.4.1. Telekomunikacja

Miasto Katowice nale˝y do Katowickiej Telefonicznej Strefy Nu-
meracyjnej, której przyporzàdkowano wskaênik mi´dzymiastowy
(32). Katowice sà jednym z 25 miast i 16 gmin wchodzàcych
w sk∏ad tej strefy. 

Rynek us∏ug telekomunikacyjnych obejmuje rynek klientów biz-
nesowych (firmy generujàce miesi´czne przychody dla operato-
rów telekomunikacyjnych na poziomie co najmniej 500 z∏) oraz
rynek klientów indywidualnych. Oko∏o 82% klientów biznesowych,
majàcych siedzib´ w mieÊcie Katowice, korzysta wy∏àcznie z us∏ug
Telekomunikacji Polskiej S.A., 9% to klienci korzystajàcy z us∏ug
TP S.A. oraz innego operatora, pozosta∏e 9% przedsi´biorstw to
klienci operatorów konkurencyjnych wzgl´dem TP S.A. 

WÊród klientów indywidualnych w sektorze po∏àczeƒ lokalnych
TP S.A. posiada 96% udzia∏u w rynku. Pozosta∏e 4% rynku na-
le˝y do Netii S.A. Natomiast na rynku po∏àczeƒ pozastrefowych
udzia∏ TP S.A. szacuje si´ na oko∏o 92% (brak jest precyzyjnych
danych ze wzgl´du na brak informacji dotyczàcych udzia∏u w ryn-
ku „katowickim” operatorów b´dàcych jedynie poÊrednikami
w transmisji sygna∏u (NOM, Energis, Tele2). 

Na koniec roku 2003 g´stoÊç telefoniczna w Katowicach wy-
nosi∏a 32,6 abonentów indywidualnych4 na 100 mieszkaƒców
(wskaênik ten nie uwzgl´dnia klientów biznesowych – du˝ych, Êred-
nich i ma∏ych firm), z czego 31,2 abonentów indywidualnych na
100 mieszkaƒców Katowic to klienci TP S.A. Pozosta∏e 1,4% sta-
nowià klienci Netii S.A. Dla porównania wskaênik ten dla Polski
wynosi 26 abonentów na 100 mieszkaƒców. 

Dla zobrazowania dynamiki rozwoju us∏ug telekomunikacyjnych
warto przytoczyç dane sprzed 10 lat. W roku 1993 g´stoÊç tele-
foniczna w Katowicach wynosi∏a 15,8 abonentów na 100 miesz-
kaƒców przy Êredniej krajowej 10,2 abonentów na 100 mieszkaƒ-
ców. Brak jest danych dotyczàcych g´stoÊci telefonicznej z podzia-
∏em na dzielnice, jednak w ka˝dej z nich ww. wskaênik kszta∏tuje

si´ bardzo podobnie. W roku 1996 jako s∏abà stron´ systemu
telekomunikacyjnego wymieniano zró˝nicowanie w nasyceniu cen-
tralami telefonicznymi i w g´stoÊci sieci. Obecnie, dzi´ki przepro-
wadzonej w roku 1997 rozbudowie sieci i przebudowie central,
osiàgni´to pe∏ne pokrycie dzielnic siecià, a potencja∏ central cy-
frowych posiada znacznà rezerw´. 

Z us∏ugi sta∏ego dost´pu do Internetu (ISDN5, Neostrada) po-
przez ∏àcze, uruchomione przez TP S.A. w drugim pó∏roczu 2001,
korzysta na terenie Katowic 4 178 klientów indywidualnych i in-
stytucjonalnych. Na rynku klientów indywidualnych u˝ytkownicy
posiadajàcy sta∏y dost´p do Internetu, oferowany przez TP S.A.
to 1,2 abonenta na 100 mieszkaƒców. W przeliczeniu na liczb´
mieszkaƒ wskaênik ten wynosi 2,84 dost´pów na 100 mieszkaƒ.
Brak natomiast danych mówiàcych o liczbie u˝ytkowników korzy-
stajàcych z komutowanego (ka˝dorazowo wydzwanianego) do-
st´pu do Internetu oraz danych o liczbie korzystajàcych z dost´-
pu do sieci za poÊrednictwem firm providerskich. 

Ogólnie Êredni roczny przyrost telefonów brutto dla Katowic wy-
nosi ok. 8000 szt. W roku 2003 liczba dost´pów telefonicznych
dla klientów indywidualnych, korzystajàcych z us∏ug TP S.A. w Ka-

4 Na podstawie danych TP S.A.
5 ISDN – Integrated Services Digital Network, t∏um. Cyfrowa Sieç z Integracjà Us∏ug, umo˝liwia przesy∏anie danych z pr´dkoÊcià dochodzàcà do 128 kbps, co pozwala na
komfortowà prac´ na pojedynczym stanowisku oraz tworzenie lokalnych podsieci telekomunikacyjnych, zast´pujàcych niewielkie centralki domowe (do oÊmiu urzàdzeƒ),
dyspozytorskie czy zak∏adowe dla wi´kszej liczby abonentów. IDSN realizuje ide´ uniwersalnej sieci ∏àczàcej w sobie mo˝liwoÊci sieci telefonicznej, transmisji danych oraz
Internetu. Zapewnia wysokà jakoÊç transmisji, bezpieczeƒstwo oraz mo˝liwoÊç jednoczesnego prowadzenia dwóch rozmów telefonicznych oraz szybkiej transmisji dêwi´ku,
danych lub obrazu. Lini´ ISDN mo˝na uruchomiç wykorzystujàc istniejàce ju˝ ∏àcze telefoniczne (po∏àczenie kablowe miedziane, Êwiat∏owodowe lub radiowe). Neostrada
(us∏uga oparta na technologii ADSL) jest rozwiàzaniem dro˝szym, jednak zapewniajàcym asynchronicznà transmisj´ danych z szybkoÊcià dochodzàcà do 6,1 Mbps. 



70

towicach, zwi´kszy∏a si´ o 5,6%, a liczba osób korzystajàcych ze
sta∏ego dost´pu do Internetu wzros∏a o 457%. 

TP S.A. w sposób ciàg∏y prowadzi inwestycje rozbudowy sieci
telekomunikacyjnej majàce na celu zaspokojenie powstajàcego
popytu na us∏ugi telekomunikacyjne, jak równie˝ poprawiajàce ja-
koÊç Êwiadczonych us∏ug. W przeciàgu ostatnich 10 lat w ramach
realizowanych inwestycji TP S.A. wymieni∏a wszystkie analogo-
we centrale telefoniczne na nowoczesne centrale cyfrowe, oferu-
jàce klientom mo˝liwoÊç korzystania z bogatej oferty us∏ug doda-
nych takich jak prezentacja numeru, przenoszenie wywo∏aƒ, pocz-
ta elektroniczna itp. Rozbudowano równie˝ sieç telekomunikacyj-
nà w oparciu o optyczne jednostki dost´pu abonenckiego, któ-
re, poprzez kable Êwiat∏owodowe, umo˝liwiajà realizacj´ us∏ug te-
lekomunikacyjnych. 

Na dzieƒ 31.12.2002 roku TP S.A. posiada∏a na terenie Ka-
towic 2401 km linii telekomunikacyjnych, w tym 264 km linii Êwia-
t∏owodowych. 

TP S.A. dysponuje w Katowicach 139 centralami telefonicznymi.
Wszystkie centrale mi´dzymiastowe tranzytowe oraz centrale mi´-
dzymiastowe koƒcowe dzia∏ajàce w sieci TP S.A. sà centralami
cyfrowymi. PojemnoÊç i rodzaj istniejàcych urzàdzeƒ komutacyjnych
(central cyfrowych) zapewnia realizacj´ podstawowych us∏ug tele-
fonicznych oraz dost´pu do Internetu na obszarze ca∏ego miasta.
Konieczna jest natomiast budowa sieci teletechnicznej na terenach
przeznaczonych pod nowà zabudow´ (mieszkaniowà i bizneso-
wà) oraz rozbudowa istniejàcej sieci w lokalizacjach, gdzie jej po-
jemnoÊç (pojemnoÊç kabli) jest ju˝ w pe∏ni wykorzystana.

Na dzieƒ 30 listopada 2003 roku Telekomunikacja Polska S.A.
pokrywa swojà infrastrukturà teletechnicznà 95% obszarów zabu-
dowanych miasta Katowice. Z linii telefonicznych TP S.A. w mie-
Êcie Katowice korzysta ok. 112 tys. klientów (ogó∏em klienci insty-
tucjonalni i indywidualni), w tym 9,3 tys. to abonenci korzystajà-
cy z dost´pu cyfrowego w oparciu o ∏àcze ISDN. TP S.A. jest po-
nadto jednym z wa˝niejszych dostawców us∏ug radiokomunika-
cyjnych, us∏ug transmisji danych oraz us∏ug dzier˝awy ∏àczy te-
lekomunikacyjnych.

W grudniu 1997 roku koncesj´ na dzia∏alnoÊç w du˝ych mia-
stach polskich, w Katowicach, Gdaƒsku, Poznaniu, Bytomiu, Gli-
wicach, Warszawie uzyska∏a Netia. W kwietniu 1999 roku otrzy-
ma∏a koncesj´ na budow´ sieci i Êwiadczenie us∏ug transmisji da-
nych oraz dost´pu do Internetu na terenie ca∏ego kraju. W stycz-
niu 2000 roku konsorcjum Netia 1, w sk∏ad którego wchodzà m.in.
spó∏ki z grupy Netia wygra∏o przetarg na Êwiadczenie mi´dzy-
miastowych us∏ug telefonicznych. Koncesja na Êwiadczenie mie-
dzystrefowych us∏ug telefonicznych zosta∏a wydana 27 maja tego˝
roku, a w sierpniu 2001 roku Netia rozpocz´∏a Êwiadczenie us∏ug
mi´dzystrefowych poprzez w∏asny prefiks 1055. Ponadto w maju
2000 roku Netia rozpocz´∏a Êwiadczenie pakietu us∏ug dost´pu
do Internetu. Styczeƒ 2003 roku przyniós∏ rozszerzenie us∏ug o po-
∏àczenia mi´dzynarodowe, tak˝e poprzez ten prefiks 1055.

W Katowicach sieç telefoniczna Netii zosta∏a uruchomiona
w1999 roku. Netia S.A. na dzieƒ 15.12.2004 roku obs∏uguje w Ka-
towicach, 9 309 linii abonenckich, w sk∏ad których wchodzà us∏u-
gi telefonii analogowej oraz ISDN. Oferta Netii obejmuje obecnie
mi´dzy innymi podstawowe us∏ugi telefoniczne, w tym w∏asne us∏u-
gi mi´dzystrefowe i mi´dzynarodowe, ISDN, us∏ugi internetowe (w∏a-
sny numer dost´powy 020 9267), dzier˝aw´ linii oraz poczt´ g∏o-
sowà i faksowà oraz us∏ugi sieci inteligentnej 800 i 801. Netia po-
siada w∏asnà Êwiat∏owodowà sieç szkieletowà IP opartà na techno-
logii ATM i SDH oraz bezpoÊrednie po∏àczenie z Telià – najwi´k-
szym szwedzkim operatorem telekomunikacyjnym. Dzi´ki otrzyma-
nej ogólnopolskiej koncesji na Êwiadczenie us∏ug transmisji danych
oraz dost´pu do Internetu wachlarz us∏ug Netii poszerzy∏ si´ w 2000
roku o us∏ugi typu frame relay6 i us∏ugi oparte na protokole IP. 

Dla przedsi´biorstw zlokalizowanych w najwi´kszych aglome-
racjach miejskich, w tym w Katowicach, bezpoÊrednio dost´pne
sà us∏ugi Crowley Data Poland Sp. z o.o. Firma ta dostarcza roz-

wiàzania z zakresu dost´pu do Internetu, transmisji danych oraz
po∏àczeƒ telefonicznych g∏ównie du˝ym klientom instytucjonal-
nym i dzi´ki wspó∏pracy z innymi operatorami oferuje komplekso-
we rozwiàzania telekomunikacyjne i teleinformatyczne.

Us∏ugi telekomunikacyjne na terenie Katowic dostarczane sà
równie˝ przez spó∏k´ GTS Polska Sp. z o.o. GTS w swojej ofer-
cie posiada us∏ug´ dost´pu do Internetu, us∏ug´ transmisji da-
nych oraz us∏ugi telekomunikacyjne (telefonia ISDN). GTS jest
w∏aÊcicielem ogólnopolskiej sieci szkieletowej, posiada w´z∏y w 25
najwi´kszych miastach Polski, w tym w Katowicach. GTS jest rów-
nie˝ operatorem krajowej sieci VoIP (telefonia internetowa), do-
st´pnej tak˝e w Katowicach. Oferta w zakresie telefonii stacjonar-
nej skierowana jest g∏ównie do firm i przedsi´biorstw, którym GTS
proponuje przy∏àczenie do w pe∏ni cyfrowej sieci telekomunika-
cyjnej opartej na technologii ISDN. Us∏ugi telefonii stacjonarnej
Êwiadczone sà obecnie na terenie Warszawy, jednak˝e prowadzo-
ne sà prace zmierzajàce do obj´cia zasi´giem najwi´kszych miast
Polski (w tym Katowic).

2.4.2. Transport i logistyka

Transport drogowy
Miasto Katowice po∏o˝one jest na skrzy˝owaniu dwóch euro-

pejskich korytarzy transportowych:
- korytarza III: Berlin – Wroc∏aw – Katowice – Lwów – Kijów,
- korytarza VI: Gdaƒsk – Katowice – ˚ylina.

Na sieç drogowà Katowic sk∏ada si´ 543,3 km dróg publicz-
nych o nawierzchni twardej. G∏ówne powiàzania zapewniajà 4 dro-
gi krajowe o d∏ugoÊci 44,3 km, w tym odcinki autostrady A4 i dro-
gi ekspresowej B´dzin – Katowice (E 75 o ∏àcznej d∏ugoÊci 14,4 km)
oraz Drogowa Trasa Ârednicowa. Wg umowy o g∏ównych drogach
samochodowych (AGR) mi´dzynarodowe znaczenie majà ciàgi dro-
gowe – autostrada A4 oraz fragment E 75. Odcinek autostrady A4
jest elementem budowanego ciàgu autostrady, wa˝nego transeu-
ropejskiego szlaku komunikacyjnego E 40 w uk∏adzie wschód – za-
chód i biegnàcego od Ostendy w Belgii, poprzez Koloni´ i Drezno
w Niemczech, Wroc∏aw, Katowice i Kraków w Polsce, a˝ do Kijo-
wa na Ukrainie. Przez teren miasta Katowice autostrada A4 prze-
biega od granicy z Mys∏owicami do granicy z Chorzowem. ¸àcz-
na d∏ugoÊç autostrady A4 na terenie Katowic wynosi 11 km. 

Na terenie miasta Katowice przebiegajà nast´pujàce drogi
krajowe:
- DK Nr 1 relacji: Helsinki – granica paƒstwa – Gdaƒsk – Toruƒ

– ¸ódê – Katowice – Cieszyn – granica paƒstwa – Bratys∏awa
– Budapeszt, przebiegajàca w ciàgu drogi mi´dzynarodowej
E 75. Przebieg na terenie Katowic: granica z L´dzinami, po∏u-
dniowa cz´Êç Murcek, granica z Tychami,

- DK Nr 4 relacji: Drezno - granica paƒstwa – Wroc∏aw – Kato-
wice – Kraków – granica paƒstwa – Kijów, przebiegajàca
w ciàgu drogi mi´dzynarodowej E 40. Przebieg na terenie Ka-
towic po wykonaniu odcinka autostrady A4 z Katowic do Gli-

6 Frame Relay to us∏uga szybkiej transmisji danych pozwalajàca na ∏àczenie sieci lokalnych, transmisj´ danych i g∏osu, wideo i telekonferencje, oferujàca przepustowoÊç do
155 Mbit/s
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wic: granica z Chorzowem, ulica Koch∏owicka, Aleja Górno-
Êlàska, granica z Mys∏owicami,

- DK Nr 79 relacji: Bytom – Chorzów – Katowice – Jaworzno –
Chrzanów – Trzebinia – Kraków – Sandomierz – Warszawa.
Przebieg na terenie Katowic: granica z Chorzowem, ul. Cho-
rzowska, Rondo im. gen. J. Zi´tka, Aleja Roêdzieƒskiego do
ul. Bagiennej, ul. Bagienna, ul. Krakowska od ul. Bagiennej,
granica z Mys∏owicami,

- DK Nr 81 relacji: Katowice – Miko∏ów – ˚ory – Skoczów. Prze-
bieg na terenie Katowic: aleja GórnoÊlàska, ul. Miko∏owska od
alei GórnoÊlàskiej do ul. Brynowskiej, ul. Brynowska, ul. Ko-
Êciuszki od ul. Brynowskiej, granica z Miko∏owem,

- DK Nr 86 relacji: Wojkowice KoÊcielne – B´dzin – Sosnowiec –
Katowice – Tychy. Przebieg na terenie Katowic: granica z So-
snowcem, aleja Roêdzieƒskiego do ul. Murckowskiej, ul. Murc-
kowska, ul. Pszczyƒska, ul. Bielska, granica z Tychami.
Drogowa Trasa Ârednicowa przebiega na dominujàcym rucho-

wo w naszej konurbacji kierunku wschód – zachód poprzez Êród-
mieÊcie Katowic i Gliwic, a stycznie do obszarów centralnych po-
zosta∏ych czterech miast: Chorzowa, Âwi´toch∏owic, Rudy Âlàskiej
i Zabrza. D∏ugoÊç ca∏ej trasy to 31,3 km. Czynny jest 11,2-km od-
cinek od ronda w Rudzie Âlàskiej Chebziu, przez Chorzów do ul.
St´Êlickiego w Katowicach. W budowie jest odcinek DTÂ o d∏ugo-
Êci 2,3 km, po∏o˝ony w ciàgu drogi krajowej nr 79, który stano-
wi kontynuacj´ DTÂ od rejonu Banku Âlàskiego w Katowicach do
po∏àczenia z w´z∏em drogowym z drogà krajowà nr 86 (al. Roê-
dzieƒskiego – al. Murckowska). Zaprojektowana trasa g∏ówna d∏u-
goÊci 2,3 km ma klas´ GP 2/3 (droga g∏ówna ruchu przyspie-
szonego o dwóch jezdniach i trzech pasach ruchu dla ka˝dego
kierunku), z pasem dzielàcym mi´dzy jezdniami. 

Sieç drogowa dróg powiatowych oraz gminnych ma ∏àcznie d∏u-
goÊç 498,9 km, w tym d∏ugoÊç dróg powiatowych wynosi 193,2
km. Drogi powiatowe, krajowe oraz autostrada A4 stanowià pod-
stawowy uk∏ad komunikacyjny miasta. Na terenie Katowic nie sà
po∏o˝one ˝adne drogi zaliczone do kategorii dróg wojewódzkich. 

W obrazie ruchu na odcinkach dróg krajowych, a tak˝e na pod-
stawowej sieci ulic miejskich dominuje ruch docelowo-êród∏owy,
co wynika z po∏o˝enia Katowic w centralnym w´êle konurbacji gór-
noÊlàskiej. Maksymalne nat´˝enia dobowego ruchu samochodo-
wego przekraczajàce 30 tys. Pojazdów na dob´ na sieci drogo-
wej miasta Katowice wyst´pujà na odcinkach DK 4 oraz DK 86.
Maksymalne nat´˝enia dobowego ruchu samochodów ci´˝aro-
wych wynoszàce 3 tys. pojazdów na dob´ na sieci drogowej mia-
sta Katowice wyst´pujà na odcinkach DK 79 oraz DK 86. 

G∏ówne problemy komunikacyjne dotyczàce nasycenia uk∏a-
du drogowego ruchem samochodowym dotyczà strefy centralnej
Katowic oraz zachodniej i pó∏nocnej cz´Êci miasta. W cz´Êciach
po∏udniowej i wschodniej nasycenie uk∏adu drogowego ruchem
samochodowym dotyczy g∏ównie pojedynczych ciàgów i w´z∏ów
drogowych. Rozk∏ad przestrzenny dominujàcych dobowych po-
dró˝y zewn´trznych samochodem w relacjach Katowice – miasta
aglomeracji górnoÊlàskiej przedstawia si´ nast´pujàco:

- Miko∏ów – 3,5%,
- Ruda Âlàska – 4,5%,
- Bytom – 3,1%,
- Chorzów – 12,8%,
- Siemianowice Âl. – 6,7%,
- Czeladê – 4,3%,
- Sosnowiec – 12,0%,
- Mys∏owice – 10,6%,
- Tychy – 7,1%,
- inne – 35,4%.

Liczba wypadków drogowych na sieci drogowej miasta Katowi-
ce w latach 1999-2003 kszta∏towa∏a si´ nast´pujàco:
- 1999 rok – 601 wypadków 
- 2000 rok – 617 wypadków 
- 2001 rok – 629 wypadków 
- 2002 rok – 613 wypadków 
- 2003 rok – 577 wypadków

G∏ówny rodzaj wypadku to najechanie na pieszego – 43%
wszystkich wypadków. Miarà skutków wypadków drogowych sà
niskie wskaêniki ci´˝koÊci wypadków oraz liczby ofiar Êmiertelnych
w wypadkach. Wskaêniki w tym zakresie sà porównywalne ze
wskaênikami wyst´pujàcymi w krajach Unii Europejskiej oraz zde-
cydowanie ni˝sze od wskaêników dla Polski, tj.:
- Katowice – 3,46 zabitych na 100 wypadków
- Polska – 11 zabitych na 100 wypadków
- Unia Europejska – 3 zabitych na 100 wypadków

Wskaênik motoryzacji w Katowicach wynosi 330 samochodów
osobowych na 1 000 mieszkaƒców. 

Z przeprowadzonych w 2003 roku badaƒ w zakresie organiza-
cji transportu i zarzàdzania parkowaniem w ÊródmieÊciu Kato-
wic wynika, ̋ e w obszarze Êródmiejskim zlokalizowanych jest 13,3
tys. miejsc parkingowych. Ze wzgl´du na sposób zarzàdzania po-
tencja∏em wyró˝niono, wÊród ∏àcznie 14,4 tys. stanowisk, pi´ç ka-
tegorii miejsc parkowania. 

Miejsca parkingowe w pasie drogowym (parkingi przyuliczne)
obejmujà 5,3 tys. stanowisk, w tym 2,2 tys. miejsc p∏atnych. Miej-
sca p∏atne stanowià aktualnie 16% potencja∏u parkingowego ob-
szaru i 42% potencja∏u miejsc publicznie dost´pnych w pasie dro-
gowym. Je˝eli wliczyç parkowania niezgodne z przepisami do po-
pytu na istniejàce stanowiska publicznie dost´pne niep∏atnie w pa-
sie drogowym, poziom maksymalnej akumulacji na nich wynosi
105% w stosunku do liczby miejsc, zaÊ ∏àcznie na p∏atnych i bez-
p∏atnych stanowiskach 92% w stosunku do liczby miejsc. Z punk-
tu widzenia zainteresowaƒ osób zmotoryzowanych wyst´puje zde-
cydowany deficyt miejsc w pasie drogowym. 

W centrum Katowic, gdzie deficyt miejsc parkingowych jest naj-
wi´kszy, wprowadzono stref´ p∏atnego parkowania w celu zwi´k-
szenia rotacji pojazdów. Strefa p∏atnego postoju spe∏nia pozytyw-
nà rol´, oferujàc w zasadzie wolne miejsca postojowe niemal
w ka˝dym rejonie komunikacyjnym. W Êcis∏ym centrum dost´p-
nych jest 2000 miejsc postojowych. Pomimo to, jak równie˝ mi-
mo bliskiego sàsiedztwa parkingów wydzielonych, nadwy˝ki po-
pytu akumulowane sà w du˝ym stopniu na miejscach nie prze-
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znaczonych do parkowania i niezgodnie z przepisami ruchu dro-
gowego. Co istotne – Êrednie czasy parkowania w tych okoliczno-
Êciach sà d∏u˝sze od czasów parkowania na pozosta∏ych miej-
scach parkowania w pasie drogowym. Parkingi wydzielone dyspo-
nujà 3,2 tys. miejsc, co stanowi 24% w ca∏ym potencjale miejsc
parkingowych. Poziom zaj´toÊci miejsc na tych parkingach w okre-
sach maksymalnej akumulacji wynosi tylko 44%.

Miejsca o ograniczonym dost´pie publicznym (4,8 tys. miejsc) obej-
mujà stanowiska na terenach prywatnych nie przeznaczone dla par-
kowania publicznego oraz stanowiska w pasie drogowym przezna-
czone wy∏àcznie dla u˝ytkowników wydzielonych terenów (instytucji).
Tylko w tej drugiej kategorii organem w∏adnym dla dyspozycji miejsc
pozostaje organ zarzàdzania ruchem. ¸àcznie obejmujà one 36%
miejsc w ca∏ym potencjale miejsc parkingowych. W centrum miasta
istnieje 91 bezp∏atnych stanowisk postojowych dla pojazdów ozna-
czonych kartà dla osoby niepe∏nosprawnej oraz 170 p∏atnych wydzie-
lonych stanowisk postojowych na prawach wy∏àcznoÊci – „kopert”. 

W szczycie akumulacji wykorzystywanych jest 69% potencja∏u
miejsc parkingowych. Wi´kszy poziom wykorzystania miejsc wy-
st´puje w strefach pó∏nocnej i po∏udniowej. W strefie centralnej
poziom zaj´toÊci wynosi 62%.

W Katowicach, tak jak w wi´kszoÊci du˝ych miast, zosta∏a wpro-
wadzona i oznakowana strefa ograniczonego ruchu ko∏owego.
W ramach wprowadzonych ograniczeƒ wyznaczono stref´ ru-
chu pieszego i rowerowego, stref´ z wy∏àczonym ruchem pojaz-
dów o dopuszczalnej masie ca∏kowitej przekraczajàcej 3,5 t oraz
miejsca ograniczonego postoju i zatrzymywania si´. Ogranicze-
nie ruchu ko∏owego dotyczy tylko pojedynczych ulic, zlokalizowa-
nych w bezpoÊrednim sàsiedztwie ulic z wyznaczonymi ciàgami
postojowymi, na których nie wprowadzono ograniczenia w po-
ruszaniu si´ pojazdami samochodowymi. 

Na terenie Katowic dzia∏a 110 sygnalizacji Êwietlnych sterujà-
cych ruchem drogowym na skrzy˝owaniach oraz wydzielonych
przejÊciach dla pieszych, w tym dwa ciàgi skoordynowane obej-
mujàce ulice Francuska – Powstaƒców oraz Mickiewicza – Mo-
niuszki. Rozwiàzania sprz´towe zastosowane na skrzy˝owaniach
znajdujàcych si´ w ciàgach skoordynowanych umo˝liwiajà zbie-
ranie danych o parametrach ruchu drogowego.

Transport kolejowy
Katowice sà wa˝nym w´z∏em kolejowym po∏àczonym z du˝ymi

miastami w Polsce i Europie. Sieç kolejowa w ca∏ym wojewódz-
twie Êlàskim obejmuje 2283 km, natomiast g´stoÊç sieci wynosi
0,18 km/km2, co wskazuje na jednà z najg´stszych sieci kolejo-
wych w Europie (przy Êredniej krajowej 0,07 km /km2).

W granicach administracyjnych miasta Katowice po∏o˝one sà
dwa szlaki kolejowe o znaczeniu mi´dzynarodowym:
- E30 Drezno – Zgorzelec – Wroc∏aw – Katowice – Kraków –

Medyka – Lwów – Kijów – Moskwa, 
- E65 Gdynia – Warszawa – Katowice – Zebrzydowice – Ostra-

wa – Wiedeƒ.
W ramach krajowego transportu pasa˝erskiego Katowice po-

siadajà regularne ekspresowe po∏àczenia z Warszawà oraz wie-
le po∏àczeƒ z g∏ównymi miastami Polski (np. z Opolem, Wroc∏a-
wiem, ¸odzià, ZamoÊciem, Poznaniem, Ko∏obrzegiem, Gdynià,
Gdaƒskiem, Szczecinem).

G∏ównymi korytarzami transportu kolejowego sà:
- na kierunku wschód – zachód, ciàg przewozowy: K´dzierzyn –

Gliwice – Zabrze – Ruda Âl. – Chorzów Batory – Katowice –
Sosnowiec – Dàbrowa Górnicza – Zawiercie i Katowice – My-
s∏owice – Jaworzno – Kraków,
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- na kierunku pó∏noc – po∏udnie, ciàg przewozowy: Kluczbork –
Tarnowskie Góry – Bytom – Katowice i Katowice – Tychy –
Pszczyna – Bielsko Bia∏a.
Ostatnio zauwa˝a si´ regres komunikacji kolejowej, co pocià-

ga za sobà koniecznoÊç likwidacji niektórych po∏àczeƒ pasa˝er-
skich (np. zmieniono przebieg linii kolejowej relacji Katowice – Ty-
chy, zlikwidowano przystanki kolejowe w Kostuchnie, Murckach
i Ochojcu). Na terenie Katowic istniejà aktualnie nast´pujàce przy-
stanki kolejowe w transporcie pasa˝erskim: Katowice Szopienice
P∏d., Katowice Piotrowice, Katowice Zawodzie, Katowice Podle-
sie, Katowice Brynów, Katowice Ligota, Katowice Za∏´˝e. 

Katowice jako obszar koncentracji przemys∏u wydobywczego
oraz hutniczego posiada g´stà sieç kolei przemys∏owych, zwiàza-
nych z transportem surowców – w´gla kamiennego, koksu, ru-
dy, piasku itp. Restrukturyzacja przemys∏u ci´˝kiego i dekapitali-
zacja majàtku trwa∏ego na obszarze województwa Êlàskiego wp∏y-
n´∏y na ograniczenie i likwidacj´ szeregu linii kolejowych przemy-
s∏owych. Aktualnie w ograniczonym zakresie funkcjonujà koleje
piaskowe i górnicze. Du˝e znaczenie ma magistrala po∏udniowa
CTL Maczki Bór, na kierunku wschód – zachód obwodnica to-
warowa GKM¸, w kierunku pó∏noc – po∏udnie obwodnica w rejo-
nie stacji Muchowiec. Ponadto linie piaskowe przebiegajà od Ja-
worzna Szczakowej przez Mys∏owice, Katowice (równolegle do
w´z∏a GKM¸), w kierunku terenów powydobywczych po zlikwido-
wanych kopalniach.

Nale˝y podkreÊliç, ̋ e istniejàce sieci torów kolejowych wraz z sie-
cià trakcyjnà oraz pozosta∏à infrastrukturà po zlikwidowanych li-
niach przemys∏owych mogà zostaç wykorzystane i zaadoptowa-
ne w ramach projektów przebudowy i tworzenia w´z∏ów komu-
nikacyjnych zintegrowanych z komunikacjà autobusowà i tram-
wajowà. Katowicki Dworzec PKP pe∏ni funkcj´ w´z∏a przesiadko-
wego zarówno w komunikacji lokalnej, regionalnej, jak i mi´dzy-
narodowej. W celu usprawnienia obs∏ugi komunikacyjnej koniecz-
na jest jednak jego modernizacja i rozbudowa. 

Transport lotniczy
W granicach administracyjnych Katowic po∏o˝one jest lotni-

sko „Muchowiec”. 
Jest to obiekt, który aktualnie posiada charakter szkoleniowo-

-sportowy i dyspozycyjny. 
Jego usytuowanie prawie w samym centrum miasta wskazuje,

˝e mog∏oby ono pe∏niç funkcje lotniska obs∏ugujàcego ma∏e pry-
watne samoloty dla kontaktów biznesowych.

Obs∏uga pasa˝erska w przewozach lotniczych realizowana jest
przez Mi´dzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach.
Odleg∏oÊç lotniska od centrum Katowic wynosi oko∏o 35 km. Od
kwietnia 2004 r. zosta∏o uruchomione bezpoÊrednie regularne po-
∏àczenie autobusowe Katowic z MPL w Pyrzowicach, a godziny
kursowania autobusów zosta∏y dostosowane do przylotów i od-
lotów samolotów. Dodatkowe po∏àczenie komunikacyjne zapew-
nia prywatna linia autobusowa „AIR-BUS” na trasie Katowice Ho-
tel „Katowice” – Pyrzowice Lotnisko.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego wojewódz-
twa Êlàskiego przewiduje si´ po∏àczenia Katowic z Pyrzowicami dro-
gà szybkiego ruchu przy wykorzystaniu autostrady A4, planowanej
drogi ekspresowej S11 oraz planowanej autostrady A1. 

Logistyka
W Katowicach oraz w sàsiedztwie granic administracyjnych mia-

sta brak jest centrów logistycznych dla obs∏ugi wielotona˝owych
samochodów ci´˝arowych. Zaopatrzenie wi´kszej cz´Êci miasta
prowadzone jest z wykorzystaniem ci´˝arówek o du˝ej ∏adowno-
Êci. Jedynie ÊródmieÊcie (obszar zawarty pomi´dzy ulicami: Miko-
∏owskà, Sokolskà, al. Roêdzieƒskiego, Murckowskà, al. GórnoÊlà-
skà) zosta∏o wy∏àczone z ruchu pojazdów o dopuszczalnej ma-
sie ca∏kowitej powy˝ej 3,5 t. Dodatkowo na niektórych ulicach
miasta oraz w osiedlach mieszkaniowych lokalnie ruch ko∏owy zo-
sta∏ ograniczony zakazem wjazdu pojazdów o dopuszczalnej ma-
sie ca∏kowitej powy˝ej 2,5 t lub 3,5 t. Ograniczenia te sà elemen-
tem in˝ynierii ruchu drogowego i wynikajà ze wzgl´dów bezpie-
czeƒstwa i uspokojenia ruchu oraz ograniczeƒ technicznych w za-
kresie wytrzyma∏oÊci nawierzchni.

Przewiduje si´, ˝e po ukoƒczeniu prowadzonych przez miasto
inwestycji drogowych powstanie obwodnica umo˝liwiajàca wpro-
wadzenie dalszych ograniczeƒ w poruszaniu si´ pojazdów wyso-
kotona˝owych na obszarze Katowic. Dodatkowo konieczna stanie
si´ budowa lokalnych centrów logistycznych na obrze˝ach miasta. 

2.4.3. Transport publiczny

Organizatorem miejskiej komunikacji autobusowej na terenie
Katowic jest Komunikacyjny Zwiàzek Komunalny GórnoÊlàskiego
Okr´gu Przemys∏owego. Ponadto obs∏ug´ ruchu pasa˝erskiego
obszaru miasta Katowice zapewniajà PKP Przewozy Regionalne
Sp. z o.o. oraz przewoênicy prywatni.

Miasto Katowice jest cz∏onkiem KZK GOP od poczàtku jego
funkcjonowania, czyli od 1991 r. G∏ównym celem Zwiàzku jest or-
ganizacja transportu miejskiego w ramach jednolitego systemu
taryfowego na obszarze gmin cz∏onkowskich.

Obszar Katowic obs∏ugiwany jest przez 118 linii KZK GOP, z te-
go 106 linii autobusowych i 12 tramwajowych. ̧ àczna praca eks-
ploatacyjna zrealizowana w 2003 roku na terenia miasta wynio-
s∏a 18.278.846 tzw. wozokilometrów (13.818.156 – autobusami
i 4.460.690 – tramwajami). D∏ugoÊç tras komunikacji miejskiej
wynosi ogó∏em 214,7 km, w tym d∏ugoÊç tras autobusowych
187,5 km, a d∏ugoÊç tras tramwajowych 27,2 km. D∏ugoÊç linii
komunikacyjnych ogó∏em to 965,7 km; w tym d∏ugoÊç linii au-
tobusowych 881,5 km, a d∏ugoÊç linii tramwajowych 84,2 km. 

SpoÊród wszystkich linii autobusowych 30 stanowià linie we-
wn´trzne, a pozosta∏e (76) obs∏ugujà po kilka gmin. Ok. 64% li-
nii wewn´trznych obs∏ugiwanych jest przez PKM Katowice. 35%
pracy eksploatacyjnej w Katowicach realizowana jest taborem
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przegubowym, natomiast 61% taborem standardowym. Pozosta-
∏à cz´Êç realizuje tabor o ma∏ej i Êredniej pojemnoÊci (typu A i M).
SpoÊród linii tramwajowych trzy linie obs∏ugujà wy∏àcznie obszar
Katowic. Na obszarze miasta zlokalizowanych jest 319 przystan-
ków (552 s∏upki przystankowe), z tego 267 przystanków (455
s∏upków) dotyczy wy∏àcznie linii autobusowych.

Po∏o˝enie Katowic w centrum aglomeracji oraz funkcje me-
tropolitalne miasta powodujà, ̋ e jest ono celem podró˝y wykony-
wanych przez mieszkaƒców miast sàsiednich. W zwiàzku z tym
do centrum miasta wje˝d˝ajà autobusy zwiàzków komunalnych
dofinansowywane z bud˝etów zainteresowanych gmin. Sà to
Zwiàzek Komunalny „Komunikacja Mi´dzygminna” w Chrzano-
wie oraz Miejski Zarzàd Komunikacji Tychy. Komunikacja ta za-
pewnia dodatkowe po∏àczenia na kierunku Katowice centrum –
Jaworzno – Chrzanów oraz Katowice centrum – Tychy.

Miasto Katowice charakteryzuje nast´pujàcy rozk∏ad przestrzen-
ny dominujàcych dobowych podró˝y zewn´trznych pasa˝erów ko-
munikacji zbiorowej w relacjach Katowice – miasta aglomeracji
górnoÊlàskiej:
- Miko∏ów – 2,6%,
- Gliwice – 3,5%,
- Ruda Âlàska – 3,5%,
- Chorzów – 17,0%,
- Siemianowice Âl. – 15,3%,
- Dàbrowa Górnicza – 3,1%,
- Sosnowiec – 13,8%,
- Mys∏owice – 9,9%,
- Tychy – 10,5%,
- inne – 20,8%

Z przeprowadzonych w 1999 r. kompleksowych badaƒ ruchu
dla Katowic, z analiz zachowaƒ komunikacyjnych mieszkaƒców
Katowic oraz obs∏ugi transportem zbiorowym wi´kszych potoków
mi´dzyrejonowych wynikajà nast´pujàce stwierdzenia:
- transportem zbiorowym wykonywanych jest ok. 33% wszystkich

podró˝y mieszkaƒców oraz oko∏o 54% podró˝y niepieszych,
- 70,2% przejazdów wykonywanych jest liniami autobusowymi,

a 29,8% liniami tramwajowymi, 
- Êrednia pr´dkoÊç komunikacyjna pojazdów transportu zbioro-

wego wynosi 15,18 km/h, 
- funkcjonujàcy na obszarze miasta Katowice system transportu

autobusowego zdominowany jest przez linie zewn´trzne (mi´-
dzymiastowe), które dla 50% najsilniejszych relacji potoków
wewnàtrz miasta stanowià wi´kszoÊç obs∏ugujàcych te potoki

linii autobusowych (od 55 do100%). W przypadku komunika-
cji tramwajowej obs∏uga 78% silnych relacji wewnàtrzmiejskich
prowadzona jest z wykorzystaniem w wi´kszoÊci linii mi´dzy-
miastowych (od 71 do 100%), 

- trasy eksploatowanych na obszarze miasta linii wewn´trznych
tylko w 33% pokrywajà si´ z relacjami potoków pasa˝erskich
rejestrowanych w przemieszczeniach na terenie Katowic,

- trasy wi´kszoÊci linii autobusowych przebiegajà przez najbar-
dziej zat∏oczone elementy uk∏adu drogowego miasta.
Uzupe∏nieniem komunikacji realizowanej na zlecenie KZK GOP

sà regularne przewozy osób wykonywane przez przewoêników
prywatnych bez dofinansowywania z bud˝etu miasta. Przewozy
te wykonywane sà na liniach wewnàtrzmiejskich oraz na liniach
mi´dzygminnych. Najwi´ksza oferta przewoêników prywatnych
dotyczy:
- na liniach wewnàtrzmiejskich kierunki: plac Szewczyka – Ligo-

ta, plac Szewczyka –Ochojec, plac Szewczyka – os. Witosa,
plac Szewczyka – os. Odrodzenia 

- na liniach mi´dzygminnych kierunki: Katowice – Sosnowiec –
Dàbrowa Górnicza linia D, Katowice – Miko∏ów, Katowice –
Mys∏owice, Katowice – Jaworzno, Katowice – Bytom. 
Przewoênicy prywatni w przewa˝ajàcej wi´kszoÊci zrzeszeni

sà w spó∏ce „Transportowiec” Sp. z o.o. 
Na terenie miasta funkcjonujà regularne przewozy osób dla do-

wiezienia klientów do hipermarketów. Przejazdy klientów sà bez-
p∏atne, a koszty przewozów pokrywane sà przez zainteresowa-
ne centra handlowe. Podstawowe trasy w Katowicach to Kato-
wice Centrum – „Geant”, os. Witosa i os. Tysiàclecia – „Auchan”,
Giszowiec, We∏nowiec, os. Paderewskiego – „Carrefour”. 

W∏asnà ofert´ przewozowà prezentujà przewoênicy wykonu-
jàcy przewozy taksówkowe. Aktualnie wydanych jest prawie 680
licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówkà na ob-
szarze Katowic. 

Przewozy mi´dzyregionalne realizowane sà przez Przedsi´bior-
stwo Komunikacji Samochodowej w Katowicach S.A dysponujà-
ce w∏asnym dworcem autobusowym dla obs∏ugi podró˝nych przy
ul. P. Skargi. PKS Katowice wspó∏pracuje z sàsiadujàcymi Oddzia-
∏ami PKS, co zapewnia bezpoÊrednie po∏àczenia pasa˝erskie Ka-
towic m.in. z Ustrzykami Dolnymi, Lublinem, Buskiem Zdrój, Za-
kopanem, Iwoniczem Zdrój, Jastrz´biem, Cieszynem, Wis∏à, Kra-
kowem, Szczawnicà, Rabkà, Kielcami, Tarnobrzegiem, Ostrow-
cem Âwi´tokrzyskim, Cz´stochowà. Niewielki udzia∏ w tych prze-
wozach stanowià przewoênicy prywatni, m.in. na trasie Katowice
– Jastrz´bie Zdrój, Âwidnica – Katowice – ¸aƒcut, Warszawa – Ka-
towice – Kraków. 

Mi´dzynarodowe pasa˝erskie przewozy osób autobusami wy-
konywane sà przez przewoêników prywatnych oraz biura podró-
˝y. W Katowicach brak jest mi´dzynarodowego dworca autobu-
sowego dla obs∏ugi pasa˝erskiej. W zwiàzku z tym obs∏uga po-
dró˝nych dla tych przewozów jest rozproszona w kilku punktach
miasta (parking przy ul. Sàdowej, pl. Andrzeja, dworzec PKS, par-
king przy ul. Olimpijskiej). 

2.4.4. Gospodarka komunalna i ochrona Êrodowiska

Zaopatrzenie w wod´
Gospodark´ wodnà w mieÊcie Katowice nale˝y rozpatrywaç ja-

ko jeden z elementów systemu wodnego województwa Êlàskiego.
Organizacyjnie zadania dostarczania wody dla mieszkaƒców aglo-
meracji górnoÊlàskiej wype∏niajà przedsi´biorstwa, które decyzjà
ówczesnego wojewody katowickiego powsta∏y z dniem 1.08.1991 r.
w wyniku podzia∏u Wojewódzkiego Przedsi´biorstwa Wodocià-
gów i Kanalizacji w Katowicach na GórnoÊlàskie Przedsi´bior-
stwo Wodociàgów oraz 18 Rejonowych Przedsi´biorstw Wodo-
ciàgów i Kanalizacji. GórnoÊlàskie Przedsi´biorstwo Wodociàgów
(GPW) prowadzi dzia∏alnoÊç polegajàcà na ujmowaniu, uzdatnia-
niu, magazynowaniu, rozprowadzaniu i sprzeda˝y wody przede
wszystkim odbiorcom hurtowym, doprowadzajàcym w∏asnà sie-
cià wod´ odbiorcom indywidualnym. Rejonowe Przedsi´biorstwo
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Wodociàgów i Kanalizacji w Katowicach natomiast realizuje za-
opatrzenie w wod´ m.in. dla miasta Katowice. Zgodnie z decy-
zjà Nr 1/2002 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 18.12.2002 r.
RPWiK Katowice dokonuje zakupów wody od GPW, a nast´pnie
sprzedaje jà bezpoÊrednio odbiorcom, tzn. mieszkaƒcom, przed-
si´biorstwom i innym instytucjom.

Infrastrukturalnie zasadnicze iloÊci wody dostarczane sà z uj´ç
i zbiorników retencyjnych znajdujàcych si´ poza terenem mia-
sta. Woda doprowadzana jest z:
- rzeki Wis∏y poprzez uj´cia i zbiorniki retencyjne w Gocza∏kowi-

cach i ¸àce (na rzece Pszczynce), 
- rzeki So∏y poprzez kaskad´ Tresna, Poràbka, Czaniec,
- rzeki Skawy i zbiornik Imieliƒski (Dzieçkowice).

Ze zbiornikami tymi zwiàzane sà nast´pujàce stacje uzdatnia-
nia wody:
- Stacja Uzdatniania Wody – Gocza∏kowice powsta∏a w 1956 r.

o wydajnoÊci 492 480 m3/d, zlokalizowana w Pszczynie,
- Stacja Uzdatniania Wody – Dzieçkowice powsta∏a w 1993 r.

o wydajnoÊci 345 000 m3/d, zlokalizowana w Imielinie,
- Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana w Kobiernicach o wy-

dajnoÊci 325 000m3/d.
Ww. stacje uzdatniania wody zasilajà zbiorniki sieciowe Miko-

∏ów i Mys∏owice, z których woda dostarczana jest do odbiorców
w mieÊcie Katowice. 

Z kierunku pó∏nocnego do peryferyjnych dzielnic Katowic do-
prowadzane sà niewielkie iloÊci wody ze zbiornika retencyjnego
Przeczyce (na rzece Czarna Przemsza), Koz∏owa Góra (na rze-
ce Brynicy) oraz uj´cia wody w Maczkach. Elementem systemu
grupowego jest Stacja Uzdatniania Wody w Maczkach produku-
jàca 146 880 m3/d wody oraz Stacja Uzdatniania Wody w Ko-
z∏owej Górze o wydajnoÊci 50 000 m3/d. 

Sieç wodociàgowa rozprowadzajàca wod´ ze Stacji Uzdatnia-
nia Wody do odbiorców obejmuje dwa podsystemy:
- wodociàgi magistralne, administrowane przez GórnoÊlàskie

Przedsi´biorstwo Wodociàgów
- wodociàgi rozdzielcze, administrowane przez Rejonowe Przed-

si´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji.
G∏ównymi elementami wodociàgu grupowego, który zapewnia

zaopatrzenie miasta Katowice w wod´ poza wymienionymi wcze-
Êniej uj´ciami i stacjami uzdatniania, sà zbiorniki wyrównawcze:
- „Miko∏ów” – o pojemnoÊci 100 000 m3,
- „Murcki” – o pojemnoÊci 50 000 m3,
- „Chorzów” – o pojemnoÊci 50 000 m3,
- „Bytków” – o pojemnoÊci 4 500 m3 (nieczynny),
- „Traugutt” – o pojemnoÊci 3 500 m3

oraz nast´pujàce rurociàgi przesy∏owe:
- magistrala Dn 1600 z pompowni „Paprocany” do zbiornika

terenowego „Murcki”,
- magistrala „zachodnia” Dn 1400 ∏àczàca zbiornik „Murcki”

ze zbiornikiem „Bytków” – przebiegajàca przez Brynów, Za∏´-
˝e, Dàb,

- magistrala „wschodnia” Dn 1400 ze zbiornika „Murcki” do
zbiornika w Zagórzu,

- magistrala Dn 1200 ze zbiornika „Miko∏ów” do zbiornika „Cho-
rzów” – przebiegajàca wzd∏u˝ zachodniej granicy Katowic,

- magistrala Dn 1400 przebiegajàca równolegle do poprzed-
niej, ze zbiornika „Miko∏ów” do zbiornika „Chorzów” – prze-
biegajàca wzd∏u˝ zachodniej granicy Katowic,

- magistrala „po∏udniowa” Dn 800 – na trasie Maczki – Mys∏o-
wice – Katowice – przechodzàca przez Nikiszowiec,

- magistrala „pó∏nocna” Dn 800/600 Maczki – Katowice prze-
biegajàca przez Szopienice, Rondo, ul. Chorzowskà,

- rurociàg Dn 600/500/250 ze zbiornika „Traugutt”, znajdujà-
cego si´ na terenie Mys∏owic, biegnàcy przez Szopienice, Dà-
brówk´ Ma∏à w kierunku Siemianowic,

- magistrala 2 x 1600 ze zbiornika w Dzieçkowicach przez Czu-
∏ów do zbiornika w Miko∏owie,

- magistrala Dn 1400 z Czu∏owa do zbiornika w Murkach.
System ten uzupe∏niony jest szeregiem rurociàgów o mniejszym

zasi´gu oddzia∏ywania, niemniej równie˝ majàcych du˝e znacze-
nie, szczególnie dla dzielnic centralnych miasta.

W∏aÊcicielem i eksploatatorem wodociàgu grupowego zasilajà-
cego w wod´ system wodociàgów miejskich jest Rejonowe Przed-
si´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w Katowicach, ktore ad-
ministruje w Katowicach 726,9 km sieci wodociàgowej, w tym
42,0 km sieci magistralnej, 440,2 km sieci rozdzielczej oraz 244,7
km przy∏àczy wodociàgowych. W wielu przypadkach sieç wodo-
ciàgowa wraz z obiektami (zbiorniki wody, hydrofornie) stanowi
w∏asnoÊç spó∏dzielni mieszkaniowych. Ponadto na terenie miasta
znajdujà si´ sieci wodociàgowe b´dàce w eksploatacji zak∏adów
przemys∏owych, którymi woda pitna doprowadzana jest do zak∏a-
dów przemys∏owych lub osiedli danego przedsi´biorstwa. 

Zakup i sprzeda˝ wody przez RPWiK Katowice dla miasta Kato-
wice w latach 1998-2003 przedstawia si´ nast´pujàco (w tys. m3):

Zmian´ struktury sprzeda˝y wody w latach 1998-2003 w roz-
biciu na poszczególne grupy odbiorców obrazuje poni˝sze ze-
stawienie oraz wykres 21:
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Analizujàc sprzeda˝ wody przedstawionà na powy˝szych wy-
kresach mo˝na zaobserwowaç znaczny spadek w zu˝yciu wody
przez wszystkie grupy odbiorców. W przypadku gospodarstw do-
mowych jest to spowodowane owodomierzowaniem sieci wodo-
ciàgowych oraz rosnàcà wysokoÊcià op∏at za zu˝ycie wody, a tak-
˝e zmniejszeniem liczby ludnoÊci. W przemyÊle zmniejszenie zu-
˝ycia wody nastàpi∏o z jednej strony przez ograniczenie produk-
cji, a z drugiej dzi´ki zastosowaniu obiegów zamkni´tych, bàdê
wykorzystaniu w∏asnych êróde∏, np. wód do∏owych w kopalniach. 

Spadek sprzeda˝y wody pociàga za sobà mniejsze zu˝ycie wody
na 1 mieszkaƒca ogó∏em z 330,9 l/M/d w 1990 r. do 148,5
l/M/d w 2002 roku, a tak˝e spadek zu˝ycia wody w grupie gospodar-
stw domowych z 236,8 l/M/d w 1990 r. do 109,3 l/M/d w 2002 r.

Aktualnie g∏ównym zadaniem RPWiK Katowice jest zmniej-
szenie strat na przesyle wody i eliminacja awarii powstajàcych na
skutek zu˝ycia i zniszczeƒ sieci w wyniku szkód górniczych poprzez
przebudow´ b´dàcych w z∏ym stanie technicznym wodociàgów. 

W zwiàzku z powy˝szym sieç wodociàgowa na terenie Kato-
wic b´dàca w posiadaniu RPWiK podlega∏a w latach 1998-2002
sukcesywnej modernizacji.

Gospodarka Êciekowa
Podstawowymi elementami systemu odprowadzania Êcieków

dla miasta Katowice sà:
- oczyszczalnie Êcieków,
- przepompownie,
- sieci kanalizacyjne.
Eksploatacjà sieci kanalizacyjnej w mieÊcie Katowice zajmujà si´:
- Rejonowe Przedsi´biorstwo Wodociàgów i Kanalizacji w Kato-

wicach – w zakresie kanalizacji sanitarnej i ogólnosp∏awnej,
- Wydzia∏ Gospodarki Komunalnej Urz´du Miasta Katowice

w zakresie kanalizacji deszczowej.
Obecnie ze zbiorowego systemu kanalizacyjnego korzysta ok.

280 000 mieszkaƒców (83%). Âcieki pochodzàce z gospodarstw
nieprzy∏àczonych do sieci kanalizacyjnych sà dostarczane woza-
mi asenizacyjnymi do oczyszczalni Podlesie, Panewniki, Dàbrów-
ka Ma∏a – Centrum, Gigablok. Z wyliczeƒ iloÊci ∏adunku zanie-
czyszczeƒ w Êciekach wynika, ˝e w chwili obecnej jedynie 73%
Êcieków od mieszkaƒców trafia do oczyszczalni. Na terenie mia-
sta Katowice zlokalizowane sà nast´pujàce oczyszczalnie Êcieków
komunalnych:
- „Podlesie” (w∏. m. Katowice), 
- „Panewniki” (w∏. m. Katowice), 
- „Gigablok” (do przebudowy przez m. Katowice), 
- „Dàbrówka Ma∏a – Centrum” (w∏. RPWiK), 
- „Kostuchna” (w∏. RPWiK), 
- „Janów” (w∏. RPWiK), 
- „Giszowiec” (w∏. RPWiK), 
- „Szopienice” (w∏. RPWiK), 
- „Dàbrówka Ma∏a”– osadnik Imhoffa (w∏. RPWiK).  

SpoÊród wy˝ej wymienionych oczyszczalni Êcieków tylko cztery
pierwsze, tj. Podlesie, Panewniki, Gigablok, Dàbrówka Ma∏a –
Centrum, b´dà obs∏ugiwa∏y gmin´ w przysz∏oÊci. Pozosta∏e prze-
widywane sà do likwidacji. 

Pó∏nocna cz´Êç miasta Katowice, tj. Sródmiejscie, Koszutka,
osiedla: Tysiàclecia, Witosa i Paderewskiego, le˝y w zlewni oczysz-
czalni Gigablok (zlewnia rzeki Wis∏y), której Êcieki po oczyszcze-
niu sà odprowadzane do rzeki Rawy. Z powodu szkód górniczych
oraz nieprawid∏owoÊci wynikajàcych z wiekowego u˝ytkowania
sieci kanalizacyjnej równie˝ znaczna iloÊç Êcieków nieoczyszczo-
nych z tej cz´Êci miasta sp∏ywa przelewami lub bezpoÊrednio do
Rawy. Zlewni´ zamieszkuje 180 tys. mieszkaƒców.

Po∏udniowo-zachodnia cz´Êç miasta, tj. cz´Êç dzielnicy Ochojec
oraz Ligota i Panewniki, le˝y w zlewni rzeki K∏odnicy i Âlepiotki.
Âcieki z tego terenu sà oczyszczane na oczyszczalni Panewniki
(zlewnia rzeki Odry). Po∏udniowo-wschodnie dzielnice: osiedle Od-
rodzenia, Piotrowice, Kostuchna, Murcki i Podlesie odprowadza-
jà Êcieki do oczyszczalni Podlesie, z której Êcieki oczyszczone od-
p∏ywajà do rzeki Mlecznej (zlewnia rzeki Wis∏y). Znaczna cz´Êç ni-
skiej zabudowy tej cz´Êci miasta nie jest skanalizowana (posiada
szamba lub w∏asne systemy oczyszczania oparte najcz´Êciej na
osadnikach z odp∏ywem do cieków powierzchniowych). 

Dzielnice Dàbrówka Ma∏a i Szopienice posiadajà dwie ma∏e me-
chaniczne podczyszczalnie Êcieków, przez które przep∏ywa tylko
cz´Êç powstajàcych Êcieków. Docelowo wszystkie Êcieki z tych
dzielnic majà byç zbierane kolektorem Szopienickim i pompo-
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wane pompownià zlokalizowanà we wschodniej cz´Êci Szopie-
nic do oczyszczalni Siemianowice-Centrum. Âcieki dzielnicy Giszo-
wiec sà oczyszczane w tymczasowej oczyszczalni Giszowiec, któ-
ra jednak nie spe∏nia aktualnych wymagaƒ stopnia oczyszczania.
Dzielnice Nikiszowiec i Janów majà stare oczyszczalnie mecha-
niczno-biologiczne, które oczyszczajà podobnie tylko znikomà
cz´Êç Êcieków. Âcieki z tych trzech dzielnic majà byç zbierane
kolektorem Bolina i oczyszczane w oczyszczalni Radocha w So-
snowcu. Schemat systemu kanalizacyjnego odprowadzajàcego
Êcieki z miasta Katowice do oczyszczalni Êcieków komunalnych
przedstawia rysunek 5.

W zakresie porzàdkowania gospodarki wodno-Êciekowej w mie-
Êcie dokoƒczono budow´ oczyszczalni Êcieków Panewniki i Pod-
lesie, wykonano przepompowni´ Êcieków w Murckach wraz z ko-
lektorami t∏ocznymi i g∏ównymi kolektorami grawitacyjnymi umo˝-
liwiajàcymi odprowadzenie Êcieków sanitarnych do oczyszczalni
Podlesie oraz uruchomiono przepompowni´ Êcieków Marcina, któ-
ra pozwoli∏a na porzàdkowanie gospodarki Êciekowej w dzielni-
cy Za∏´˝e. Trwa sukcesywnie budowa kolektora lewobrze˝nego
wzd∏u˝ rzeki Rawy. 

Jednà z najwa˝niejszych inwestycji w mieÊcie jest modernizacja
kanalizacji w centrum Katowic (Rynek) i w rejonie ul. Warszawskiej,
Teatralnej, Paw∏a, Wodnej, Górniczej, a tak˝e w rejonie ul. ˚ela-
znej w Za∏´˝u do Sokolskiej oraz ca∏kowita przebudowa oczysz-
czalni Êcieków CENTRUM – Gigablok. Efektem ww. prac b´dzie
skuteczne odprowadzenie Êcieków sanitarnych i wód deszczowych
z ca∏ej zlewni rzeki Rawy. Szczelna, nowa kanalizacja zlikwiduje wy-
st´pujàce obecnie przesiàkanie Êcieków przez grunt do rzeki Ra-
wy, jak równie˝ dop∏ywy nieczystoÊci przez istniejàce przelewy. No-
wa oczyszczalnia Êcieków Gigablok o przepustowoÊci oko∏o 48.000
m3/d pozwoli na osiàgni´cie jakoÊci oczyszczonych Êcieków zgod-
nie z wymogami UE (Dyrektywa nr 91/271/EWG) i unikni´cie wy-
sokich kar za zanieczyszczenie Êrodowiska, które sà pokrywane
przez mieszkaƒców w ramach op∏at za Êcieki. Miasto Katowice po
3-letnich staraniach otrzyma∏o dofinansowanie realizacji tego pro-
jektu z przedakcesyjnego funduszu Unii Europejskiej ISPA w wyso-
koÊci 30,3 mln euro. Prace rozpocz´∏y si´ w 2004 roku.

Po wykonaniu przebudowy oczyszczalni Gigablok uporzàdko-
wanie gospodarki Êciekowej na terenie miasta Katowice pole-
gaç b´dzie na uszczelnianiu systemu transportu Êcieków oraz mak-
symalnym zatrzymaniu retencji wód deszczowych w zlewni. 

Zaopatrzenie w ciep∏o
Aktualnie potrzeby cieplne miasta pokrywane sà z:
- 2 du˝ych systemowych êróde∏ ciep∏a o mocy powy˝ej 400

MW, tj. PKE S.A. Elektrociep∏owni Katowice i Elektrociep∏owni
Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o., 

- 12 elektrociep∏owni, ciep∏owni przemys∏owych i lokalnych êró-
de∏ o mocy powy˝ej 10 MW z rozbudowanymi systemami dys-
trybucji ciep∏a, 

- ponad 300 kot∏owni lokalnych o mocy 0,1 do 10 MW, a tak˝e
ró˝nego rodzaju ogrzewania indywidualnego.
Z PKE S.A. Elektrociep∏owni Katowice wyprowadzone sà nast´-

pujàce magistrale ciep∏ownicze: 
- magistrala po∏udniowa 2 x Dn 900 w kierunku Katowic,
- magistrala zachodnia 2 x Dn 700 wzd∏u˝ po∏udniowej granicy

Siemianowic,
- magistrala wschodnia 2 x Dn 600 w kierunku Czeladzi.

Z systemu ciep∏owniczego PKE S.A. Elektrociep∏owni Katowice
zasilana jest, poprzez sieci ciep∏ownicze Przedsi´biorstwa Energe-
tyki Cieplnej – Katowice, pó∏nocna i centralna cz´Êç Katowic od
pó∏nocnej granicy miasta przez centrum do Ochojca. Z sieci cie-
p∏owniczych PEC – Katowice zasilane sà dzielnice i osiedla: Koszut-
ka, Dàb, Józefowiec, Bogucice, We∏nowiec, osiedle Norma, Dà-
brówka Ma∏a, Centrum, Zawodzie, Janów, osiedle Paderewskie-
go, Brynów, Muchowiec, osiedle Zadole i Ochojec. W uk∏adzie sie-
ci ciep∏owniczych PEC – Katowice istnieje powiàzanie sieciowe sys-
temu ciep∏owniczego PKE S.A. Elektrociep∏owni Katowice z sys-
temem ciep∏owniczym ZEC Sp. z o.o. Wydzia∏ Nr 6 „Wujek”. 

Z Elektrociep∏owni Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o. w kierunku Ka-
towic wyprowadzone sà magistrale ciep∏ownicze: magistrala po-
∏udniowa 2 x Dn 500 zasilajàca osiedle Tysiàclecia i dzielnic´ Za-
∏´˝e oraz magistrala wschodnia 2 x Dn 500 zasilajàca osiedla Jó-
zefowiec, We∏nowiec i cz´Êç dzielnicy Bogucice.

Zak∏ady Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. posiadajà na terenie
miasta swoje sieci ciep∏ownicze wyprowadzone ze êróde∏ cie-
p∏a ZEC. System ciep∏owniczy ZEC Sp. z o.o. Wydzia∏ Nr 4
„Murcki” wyprowadzony z kot∏owni „Murcki” zasila dzielnic´
Murcki. System ciep∏owniczy ZEC Sp. z o.o. Wydzia∏ Nr 4 „Murc-
ki” wyprowadzony z kot∏owni „Kostuchna” zasila rejon Bo˝e Da-
ry dzielnicy Kostuchna. ZEC Sp. z o.o. Wydzia∏ Nr 5 „Wieczo-
rek” posiada system ciep∏owniczy zasilajàcy dzielnice Nikiszo-
wiec, Janów i Giszowiec. 

System ciep∏owniczy ZEC Sp. z o.o. Wydzia∏ Nr 6 „Wujek” za-
sila zachodnià cz. dzielnicy Brynów, a poprzez po∏àczenie sie-
ciowe z uk∏adem sieci ciep∏owniczych PEC – Katowice, nale˝àcym
do systemu ciep∏owniczego PKE S.A. Elektrociep∏owni Katowi-
ce, istnieje mo˝liwoÊç zasilania po∏udniowo-zachodniej cz´Êci
ÂródmieÊcia. System ciep∏owniczy ZEC Sp. z o.o. Wydzia∏ Nr 7
„Katowice” uleg∏ likwidacji, w zwiàzku z likwidacjà w 2001 roku
Ruchu – Katowice KWK „Katowice – Kleofas”, a szczàtkowe od-
biory przej´te zosta∏y przez PEC – Katowice. 

System ciep∏owniczy ZEC Sp. z o.o. Wydzia∏ Nr 8 „Kleofas” po-
siadajàcy powiàzanie sieciowe z uk∏adem sieci ciep∏owniczych PEC
– Katowice, nale˝àcym do systemu ciep∏owniczego Elektrocie-
p∏owni Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o. zasila rejon osiedla Witosa. 

Z sieci systemu ciep∏owniczego ZEC Sp. z o.o. Wydzia∏ Nr 9
„Weso∏a” zasilane sà obiekty KWK „Weso∏a” zlokalizowane na te-
renie Katowic. System ciep∏owniczy ZEC Sp. z o.o. Wydzia∏ Nr 12
„Âlàsk” zasila poprzez sieç cieplnà wyprowadzonà w kierunku Ka-
towic osiedle Kokociniec.

Sieç ciep∏ownicza wyprowadzona z kot∏owni Âlàskiej Akademii
Medycznej zasila kompleks obiektów zwiàzanych ze Âlàskà Aka-
demià Medycznà. 

Znaczna cz´Êç miasta znajduje si´ w zasi´gu oddzia∏ywania
g∏ównych systemów ciep∏owniczych. Poza ich zasi´giem pozosta-
jà dzielnice po∏udniowe: Zarzecze, wi´ksza cz´Êç Kostuchny, Pod-
lesie, zach. cz´Êç Ligoty, Panewniki oraz pó∏n.-wsch. dzielnica Dà-
brówka Ma∏a.
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W wyniku spalania paliw w êród∏ach ciep∏a powstaje emi-
sja zanieczyszczeƒ powietrza. Szacunkowe zestawienie rocz-
nych zanieczyszczeƒ emitowanych do atmosfery, wynikajà-
cych z wielkoÊci zapotrzebowania energii cieplnej dla ca∏ego

miasta Katowice, analizowanego ostatnio na poziomie roku
1998, przedstawia tabela 62. Rzeczywisty stan zanieczysz-
czenia atmosfery badany jest przez s∏u˝by sanitarno-epide-
miologiczne. 
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Jednym z podstawowych dzia∏aƒ racjonalizujàcych u˝ytkowa-
nie ciep∏a w mieÊcie jest ograniczenie szkodliwych dla Êrodowiska
skutków funkcjonowania sektora paliwowo-energetycznego na
obszarze miasta. Przewidywane zmiany zapotrzebowania mocy
cieplnej przedstawia poni˝szy wykres.

Udzia∏ zapotrzebowania ciep∏a dla poszczególnych odbiorców
w docelowym roku 2015 pokazuje poni˝szy wykres:

Zaopatrzenie w gaz
Miasto Katowice jest zaopatrywane w gaz ziemny wysokometa-

nowy GZ-50. System zaopatrzenia Katowic w gaz nie posiada w∏a-
snych êróde∏ zasilania. Gaz dostarczany jest z uk∏adów o charakte-
rze ogólnopolskim. èród∏em gazu dla miasta Katowic sà gazocià-
gi wysokopr´˝ne oraz podwy˝szonego Êredniego ciÊnienia relacji:
- Dàbrowa Górnicza – Szopienice o Êrednicy DN 500/400 mm

CN 2,5 MPa, zasilajàcy stacj´ redukcyjno-pomiarowà I0 przy
ul. Wiosny Ludów,

- Szobiszowice – Szopienice o Êrednicy DN 500/400 mm CN
1,6 MPa, zasilajàcy stacje redukcyjno-pomiarowe I0 przy uli-
cach: Za∏´ska Ha∏da, Bocheƒskiego, Paderewskiego, Progor,
Plebiscytowa, GórnoÊlàska I i II0,

- Szopienice – Przeg´dza o Êrednicy DN 350 mm CN 1,6 MPa
zasilajàcy stacje redukcyjno-pomiarowe I0 dzielnic: Kostuchna
i Podlesie oraz przy ul. Tymiankowej,

- Zàbkowice – ¸agiewniki o Êrednicy DN 500 mm CN 1,6 MPa
zasilajàcy stacj´ redukcyjno-pomiarowà I0 przy al. Korfantego, 

- Tworzeƒ – ¸agiewniki o Êrednicy DN 400 mm CN 2,5 MPa za-
silajàcy stacj´ redukcyjno-pomiarowà I0 dzielnicy Dàbrówka
Ma∏a.
Sieç dystrybucyjna gazu sieciowego na terenie Katowic jest

integralnym sk∏adnikiem sieci regionalnej. 
Na koniec 2002 r. d∏ugoÊç sieci gazowej GSG na terenie Ka-

towic (bez pod∏àczeƒ) wynosi∏a 620,4 km. W mieÊcie istnieje 13
stacji redukcyjno-pomiarowych I stopnia. Poszczególne stacje
redukcyjno-pomiarowe zasilajà obiekty przemys∏owe, budownic-
two mieszkaniowe: indywidualne, komunalne, spó∏dzielcze. Sta-
cje drugiego stopnia zasilajà sieç niskopr´˝nà, która stanowi uk∏ad
pierÊcieniowy, rozga∏´êny. 

Sieci gazowe wysokopr´˝ne wykonane sà z rur stalowych, za-
bezpieczonych przed wp∏ywami eksploatacji górniczej, natomiast
sieci niskopr´˝ne i Êredniopr´˝ne wykonane sà zarówno z rur sta-
lowych, zabezpieczonych przed wp∏ywami eksploatacji górniczej,
jak i z rur polietylenowych (PE).

Niezale˝nie od stacji redukcyjno-pomiarowych o znaczeniu ogól-
nomiejskim do sieci dystrybucyjnej pod∏àczone sà stacje, z których
korzystajà du˝e zak∏ady przemys∏owe. WÊród stacji redukcyjno-
-pomiarowych, z których korzystajà du˝e zak∏ady przemys∏owe sà
„Gonar”, „Energomonta˝”, PMUG, Szpital Kolejowy w Ligocie,
„Famur” w Piotrowicach, Huta Ferrum, „Porcelana”, „Montana”,
HMN Szopienice, FSNiG, Huta Baildon Wydzia∏ P∏ytek, „Helios”.

Zestawienie odbiorców oraz zu˝ycie roczne gazu dla mia-
sta Katowice [w tys. m3/a] w latach 1998-2002 kszta∏tuje si´
nast´pujàco:
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Liczba odbiorców gazu w ostatnich latach uleg∏a nieznaczne-
mu zmniejszeniu. Ponadto obserwuje si´ znaczne zmniejszenie zu-
˝ycia gazu przez zak∏ady produkcyjne, przy niewielkich wahaniach
zapotrzebowania wÊród odbiorców domowych. G∏ównym stymula-
torem racjonalnego u˝ytkowania gazu w budynkach mieszkalnych
nale˝àcych do osób prywatnych sà koszty jego zakupu. Sk∏ania to
do oszcz´dnego gospodarowania paliwem gazowym do celów
grzewczych, poprzez stosowanie nowoczesnych êróde∏ ciep∏a o du-
˝ej sprawnoÊci oraz stosowanie zabiegów termorenowacyjnych
(ocieplanie przegród zewn´trznych, uszczelnianie lub wymiana
okien, modernizacja centralnego ogrzewania), a tak˝e racjonalne-
go wykorzystania paliwa gazowego w indywidualnych gospodar-
stwach domowych, wyra˝ajàce si´ oszcz´dzaniem gazu w zakresie
przygotowania ciep∏ej wody oraz pracy kuchenek gazowych.

Regionalnà dystrybucjà gazu sieciowego zajmuje si´ GórnoÊlà-
ska Spó∏ka Gazownictwa Spó∏ka z o.o. w Zabrzu. Firma powsta-
∏a w wyniku po∏àczenia dwóch dotychczasowych oddzia∏ów Pol-
skiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A., tj. GórnoÊlàskie-
go Zak∏adu Gazowniczego w Zabrzu i Zak∏adu Gazowniczego
w Opolu. Siedzibà Spó∏ki jest miasto Zabrze. GórnoÊlàska Spó∏-
ka Gazownictwa wchodzi w sk∏ad grupy kapita∏owej PGNiG S.A.
w Warszawie, ale stanowi samodzielny podmiot prawa handlo-
wego. Dzia∏alnoÊç Spó∏ki jako przedsi´biorstwa energetycznego
podlega koncesjonowaniu. Spó∏ka dostarcza gaz blisko 1,3 mln
odbiorców na obszarze województwa Êlàskiego i opolskiego oraz
41 gminom województwa ma∏opolskiego, 5 gminom wojewódz-
twa ∏ódzkiego i 3 gminom województwa Êwi´tokrzyskiego. 

Przebieg sieci gazowniczej w zakresie wysokich i Êrednich ci-
Ênieƒ jako sieci êród∏owej, wraz ze stacjami I i II stopnia na tere-
nie Katowic przedstawia rysunek 7.

Zaopatrzenie w energi´ elektrycznà
Zaopatrzenie miasta Katowice w energi´ elektrycznà odbywa

si´ z sieci wysokich napi´ç 110 kV, powiàzanej z pobliskimi elek-
trowniami oraz poprzez stacj´ nadrz´dnà 220/110 kV „Katowi-
ce – Pó∏noc”, wyposa˝onà w dwa autotransformatory po 160
MVA mocy ka˝dy. Przekazywanie energii elektrycznej z sieci wy-
sokich napi´ç 220 kV, 110 kV, pracujàcych w uk∏adzie zamkni´-
tym w wydzielonych sekcjach, odbywa si´ poprzez G∏ówne Punk-

ty Zasilajàce – GPZ. Na terenie miasta Katowice zlokalizowanych
jest 14 GPZ o przek∏adni 110 kV na Êrednie napi´cie.

Istniejàca sieç stwarza mo˝liwoÊç dwukierunkowego zasilania
GPZ-ów. Ma∏e zak∏ady przemys∏owe oraz odbiorcy komunalni, ta-
cy jak: oczyszczalnia Êcieków, przepompownia, trakcja elektrycz-
na PKP i PKT oraz wi´ksze obiekty u˝ytecznoÊci publicznej (szpi-
tale, szko∏y itp.) zasilani sà bezpoÊrednio ze stacji GPZ na Êred-
nim napi´ciu lub ze stacji ÂN/NN po stronie Êredniego napi´cia
przy wykorzystaniu ciàgów kablowych 20 kV i 6 kV. 

Osiedla mieszkaniowe zrealizowane w ostatnim trzydziestole-
ciu, zlokalizowane najcz´Êciej w dzielnicach poza centrum mia-
sta zasila si´ na napi´ciu 20 kV. Sieç 20 kV to oko∏o 350 km linii
kablowych i oko∏o 60 km linii napowietrznych (szczególnie w dziel-
nicach po∏udniowych – Podlesie, Kostuchna, Zarzecze).

Rozdzielcza sieç komunalna w przewa˝ajàcej cz´Êci miasta wy-
st´puje jako sieç kablowa o napi´ciu 6 kV o ∏àcznej d∏ugoÊci po-
nad 700 km (szczególnie w starej zabudowie mieszkalnej). Dla sie-
ci komunalnej w latach siedemdziesiàtych przyj´to unifikacj´ Êred-
niego napi´cia na poziomie 20 kV jako rozwojowego. Stàd bu-
dowa nowych GPZ-ów ukierunkowana zosta∏a na tworzenie Êred-
niego napi´cia o poziomie 20 kV oraz systematycznà restruktu-
ryzacj´ sieci Êredniego napi´cia z poziomu 6 kV na 20 kV. Restruk-
turyzacja ta odbywa si´ wraz z przebudowà przestrzennà dziel-
nic mieszkaniowych i z takà przebudowà jest ÊciÊle zwiàzana.

Rozdzielcza sieç komunalna Êrednich napi´ç zasila ogó∏em oko-
∏o 1 100 stacji transformatorowych o zró˝nicowanym obcià˝eniu.
Stacje o napi´ciu 20 kV pracujà najcz´Êciej niedocià˝one, ponie-
wa˝ projektowane by∏y w perspektywie 15-letniej na obcià˝enie
docelowe oko∏o 70%, a faktyczne zapotrzebowanie wykazuje
znacznie mniejsze przyrosty ni˝ w za∏o˝onych prognozach. Stacje
pracujàce na napi´ciu 6 kV jako starsze (niektóre z poczàtku stu-
lecia) sà cz´sto przecià˝one. Zazwyczaj sà to stacje o ma∏ych ga-
barytach i przestarza∏ej konstrukcji, nie dajàce mo˝liwoÊci ich roz-
budowy, wymiany istniejàcych jednostek transformatorowych na
wi´ksze, dostosowane do zwi´kszonego poboru mocy oraz zmia-
ny napi´cia zasilajàcego na 20 kV. 

Istniejà równie˝ stacje transformatorowe wybudowane w ostat-
nim okresie z izolacjà rozdzielni Êredniego napi´cia 20 kV, pracu-
jàce okresowo na napi´ciu 6 kV. Stacje te po wyposa˝eniu GPZ
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w rozdzielnie 20 kV, wymian´ odcinków sieci z 6 na 20 kV oraz
wymian´ transformatorów, zostanà w∏àczone do sieci 20 kV.

Odbiorcy indywidualni, a wi´c budownictwo jednorodzinne i wie-
lorodzinne, ma∏e przedsiebiorstwa, handel, rzemios∏o, gospodar-
stwa rolne, oÊwietlenie uliczne, sà zasilani za poÊrednictwem sieci
rozdzielczej niskiego napi´cia (ponad 400 km linii napowietrznych
i ponad 1 400 km linii kablowych). Sieci te w starej zabudowie wy-
st´pujà g∏ównie jako napowietrzne o ma∏ych przekrojach i wyma-
gajà generalnej przebudowy w zakresie sieci zasilajàcej eksplo-
atowanej przez GZE, jak równie˝ w obiektach mieszkalnych. Szer-
sze wykorzystanie energii elektrycznej w gospodarstwach domo-
wych i do celów grzewczych uwarunkowane jest przede wszyst-
kim poprawà stanu technicznego sieci niskiego napi´cia.

Dystrybucjà energii elektrycznej zajmuje si´ GórnoÊlàski Za-
k∏ad Elektroenergetyczny S.A. w Gliwicach, b´dàcy od 2000 r.
cz´Êcià szwedzkiego koncernu Vattenfall AB. Jednostkà organi-
zacyjnà skupiajàcà w swoich strukturach dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z zakupem i sprzeda˝à energii elektrycznej oraz obs∏ugà klien-
tów jest wydzielony w ramach dotychczasowej struktury GZE S.A.,
który na koniec 2002 r. eksploatowa∏ ok. 100 km sieci oÊwie-
tleniowej wspólnie z siecià niskiego napi´cia, ok. 90 km wydzie-
lonej napowietrznej sieci oÊwietleniowej oraz ok. 800 km ka-
blowej sieci oÊwietleniowej. 

Schemat sieci elektroenergetycznej na terenie Katowic przed-
stawia rysunek 8.
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2.5. SFERA INSTYTUCJONALNA

2.5.1. Sektor administracji publicznej

W latach 1998-2003 nastàpi∏ relatywnie niedu˝y przyrost licz-
by podmiotów sektora administracji publicznej w mieÊcie (z 69 do
79). Oznacza to przyrost o 14,5%, znacznie mniejszy ni˝ w skali
aglomeracji górnoÊlàskiej (45,7%) i województwa Êlàskiego
(64,5%). O wiele wi´kszà dynamik´ wykazuje tempo wzrostu licz-
by pracujàcych w tym sektorze: 36,3% (w porównaniu ze Êrednià
aglomeracyjnà – 61,9% i wojewódzkà – 24,7%), podczas gdy ge-
neralnà tendencjà jest spadek liczby pracujàcych ogó∏em (-31,7%
w Katowicach, -20,3% w aglomeracji górnoÊlàskiej i -19,8% w wo-
jewództwie Êlàskim). Spowodowa∏o to blisko dwukrotny wzrost
udzia∏u pracujàcych w sektorze administracji publicznej miasta
Katowice w liczbie pracujàcych ogó∏em (z 3,6% do 7,1%). 

Pos∏ugujàc si´ kryterium wielkoÊci zatrudnienia, do najwi´kszych
podmiotów sektora administracji publicznej nale˝y zaliczyç:
- w grupie instytucji powy˝ej 1000 zatrudnionych: Âlàski Urzàd

Wojewódzki i Komend´ Wojewódzkà Policji,
- w grupie instytucji zatrudniajàcych mi´dzy 259 a 999 osób:

Izb´ Celnà, Prokuratur´ Okr´gowà, Sàd Rejonowy, Sàd Okr´-
gowy, Âlàskà Regionalnà Kas´ Chorych, Urzàd Kontroli Skar-
bowej, Urzàd Miasta, Urzàd Statystyczny Katowice i Woje-
wódzkà Stacj´ Sanitarno-Epidemiologicznà.

2.5.2. Sektor instytucji otoczenia biznesu

DoÊç szybki (42,8% w latach 1998-2003) wzrost liczby instytu-
cji otoczenia biznesu (mniejszy jednak ni˝ w skali aglomeracji gór-
noÊlàskiej – 65,5% i województwa Êlàskiego – 57,9%) spowodowa∏,
˝e podmioty tego sektora stanowià aktualnie blisko 1/4 ogólnej licz-
by podmiotów funkcjonujàcych na obszarze miasta Katowice. Naj-
wi´kszy przyrost zanotowano w nast´pujàcych dzia∏ach PKD:
- obs∏uga nieruchomoÊci (1423 podmioty, tj. 392%),
- poÊrednictwo finansowe, z wyjàtkiem ubezpieczeƒ i funduszów

emerytalno-rentowych (52 podmioty, tj. 84%),
- dzia∏alnoÊç pomocnicza zwiàzana z poÊrednictwem finanso-

wym i ubezpieczeniami (610 podmiotów, tj. 63%),
- informatyka (202 podmioty, tj. 35%).
Najwi´ksze spadki wystàpi∏y w dzia∏ach:
- ubezpieczenia oraz fundusze emerytalno-rentowe, bez gwa-

rantowanej prawnie opieki spo∏ecznej (2 podmioty, tj. 33%),
- wynajem maszyn i urzàdzeƒ bez obs∏ugi oraz wypo˝yczanie ar-

tyku∏ów u˝ytku osobistego i domowego (24 podmioty, tj. 15%),
- nauka (2 podmioty, tj. 5%).

Liczebny wzrost instytucji otoczenia biznesu nie idzie w parze
ze wzrostem zatrudnienia w sektorze, które w ostatnich 5 latach
pozostaje praktycznie na tym samym poziomie (wzrost o 243 oso-
by, tj. zaledwie 1,0%). Przy spadkowej tendencji liczby pracujà-
cych ogó∏em da∏o to jednak przyrost udzia∏u pracujàcych w oto-
czeniu biznesu z 9,4% w roku 1998 do 13,9% w roku 2003. 

Sektor otoczenia biznesu podlega∏ w ostatnich latach silnym
procesom prywatyzacji. W sektorze tym dzia∏a obecnie jedynie
15 paƒstwowych jednostek organizacyjnych (na ogólnà liczb´
10 388). Miarà stopnia otwarcia na gospodark´ Êwiatowà mo-
˝e byç liczba 62 zlokalizowanych w Katowicach przedstawi-
cielstw zagranicznych, z których 18 dzia∏a w sferze otoczenia
biznesu. Najwi´kszymi instytucjami miejskiego sektora otocze-
nia biznesu sà:
- w grupie instytucji powy˝ej 1000 zatrudnionych: GórnoÊlàski

Bank Gospodarczy S.A. i ING Bank Âlàski S.A.,
- w grupie instytucji zatrudniajàcych mi´dzy 259 a 999 osób:

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa „EMAG”,
„Energoprojekt”, Energo–us∏ugi GZE, G∏ówny Urzàd Górnic-
twa, Katowicka Spó∏dzielnia Mieszkaniowa, PU-P „SPIN” Sp.
z o.o. i PUW „Promus”.

Znaczàcà rol´ w kszta∏towaniu Êrodowiska przedsi´biorczoÊci
odgrywajà Mi´dzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o. b´dàce wi-
celiderem polskiego rynku wystawienniczego. Corocznie organizu-
jà ok. 30 (w latach 1998-2003 przeci´tnie 26) imprez targowych,
w których uczestniczy ponad 4 500 firm z ca∏ego Êwiata. Z ich ofer-
tà zapoznaje si´ çwierç miliona potencjalnych klientów. 

2.5.3. Sektor organizacji pozarzàdowych

Sektor organizacji pozarzàdowych wykazuje najwy˝szà dyna-
mik´ wzrostu z wszystkich sektorów sfery instytucjonalnej. Licz-
ba podmiotów tego sektora wzros∏a w latach 1998-2003 o 409
(osiàgajàc liczb´ 10 388), tj. o 57,6%, nieco wi´cej ni˝ w aglome-
racji górnoÊlàskiej (55,6%) i województwie Êlàskim (51,7%). 

Najwi´ksze podmioty sektora organizacji pozarzàdowych to:
- w grupie instytucji powy˝ej 1000 zatrudnionych: Archidiecezja

Katowicka, Fundacja Unia Bracka, Wy˝sze Âlàskie Semina-
rium Duchowne, 

- w grupie instytucji zatrudniajàcych mi´dzy 259 a 999 osób:
Caritas Archidiecezji Katowickiej.
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3.1. POZYCJA KONKURENCYJNA KATOWIC 
W SFERZE EKONOMICZNEJ

3.1.1. Pozycja ekonomiczna Katowic w wymiarze 
aglomeracyjnym, regionalnym i metropolitalnym

Na podstawie dost´pnych danych statystycznych mo˝liwe by-
∏o ustalenie ogólnej pozycji ekonomicznej zajmowanej przez mia-
sto Katowice w 2002 roku w trzech wymiarach, tj. w wymiarze
aglomeracyjnym, regionalnym i metropolitalnym. 

W wymiarze aglomeracyjnym Katowice, jako centralny oÊrodek
miejski Aglomeracji GórnoÊlàskiej, sà pozycjonowane wspólnie z So-
snowcem i Gliwicami jako w kolejnoÊci najwi´kszymi po Katowicach
miastami Aglomeracji GórnoÊlàskiej oraz na tle ca∏ej Aglomeracji.
W wymiarze regionalnym Katowice jako stolica województwa Êlà-
skiego zajmuje okreÊlonà pozycj´ w zbiorze miast wojewódzkich. Wy-
bór miast wojewódzkich do regionalnego pozycjonowania Katowic
by∏ podyktowany regu∏à wielkoÊci i rangi miasta. Miastami wojewódz-
kimi porównywalnymi z Katowicami wed∏ug kryterium liczby ludno-
Êci sà dwie stolice województw, a mianowicie Bydgoszcz i Lublin.
W wymiarze metropolitalnym celowe jest porównanie pozycji eko-
nomicznej Katowic z dwiema metropoliami Polski Po∏udniowej, a mia-
nowicie z Krakowem i Wroc∏awiem. Intencjà tego porównania jest
idea wspó∏pracy konkurencyjnej i wykorzystanie w tym zakresie wspól-
noty po∏o˝enia trzech obszarów metropolitalnych Polski Po∏udnio-
wej, a mianowicie wroc∏awskiego, katowickiego i krakowskiego.
W pozycjonowaniu Katowic w relacji do Krakowa i Wroc∏awia wpro-
wadzono dodatkowo odniesienie tych metropolii do trzech miast cen-
tralnych Aglomeracji GórnoÊlàskiej, uj´tych ∏àcznie, tj. Katowic,
Gliwic i Sosnowca oraz do ca∏oÊci Aglomeracji GórnoÊlàskiej.

Pozycja ekonomiczna Katowic w wymiarze aglomeracyjnym, re-
gionalnym i metropolitalnym zosta∏a ustalona na podstawie 8 pod-
stawowych mierników. By∏y to 4 mierniki „aktywnoÊciowe”:
- podmioty gospodarcze na 10 tys. ludnoÊci,
- pracujàcy na 10 tys. ludnoÊci,
- nak∏ady inwestycyjne przedsi´biorstw na 1 mieszkaƒca,
- wydatki inwestycyjne miast na 1 mieszkaƒca
oraz 4 mierniki „wynikowe”:
- wynagrodzenie miesi´czne brutto w z∏otych,
- stopa bezrobocia rejestrowanego w %,
- dochody bud˝etowe w z∏ na 1 mieszkaƒca,
- nowe mieszkania na 10 tys. ludnoÊci.

WartoÊci rzeczywiste wymienionych 8 mierników oraz ich war-
toÊci znormalizowane przy wykorzystaniu ilorazu lokalizacji zawie-
rajà tabele 64-69.

W wymiarze aglomeracyjnym Katowice, jako najwi´kszy oÊro-
dek miejski Aglomeracji GórnoÊlàskiej, zajmujà dominujàcà po-
zycj´ ekonomicznà w zespole 14 miast tworzàcych Aglomeracj´,
w tym tak˝e w stosunku do Sosnowca i Gliwic. Dominujàca pozy-
cja ekonomiczna Katowic w Aglomeracji GórnoÊlàskiej wynika
g∏ównie z kszta∏towania si´ poziomu mierników aktywnoÊciowych.
W najwi´kszym stopniu dotyczy to wysokich wydatków inwesty-
cyjnych Katowic w przeliczeniu na 1 mieszkaƒca, wysokich na-
k∏adów inwestycyjnych sektora przedsi´biorstw w przeliczeniu na
1 mieszkaƒca oraz utrzymujàcego si´ wysokiego potencja∏u miejsc
pracy Katowic na 10 tys. ludnoÊci. Przewaga ekonomiczna Kato-
wic w stosunku do Gliwic i Sosnowca w wielkoÊciach znormalizo-
wanych wynosi jak 1:1,6 oraz 1:2,5. Dominujàca pozycja ekono-
miczna Katowic jest w nieco mniejszym stopniu wypadkowà pozio-
mu mierników wynikowych. WÊród nich najistotniejsze znaczenie
ma niska w Katowicach stopa bezrobocia rejestrowanego. Mier-
nik ten wspó∏gra z wysokim potencja∏em miejsc pracy Katowic.

Ranking trzech najwi´kszych oÊrodków miejskich Aglomeracji
GórnoÊlàskiej wed∏ug zajmowanej pozycji ekonomicznej to w ko-
lejnoÊci pierwsza pozycja zajmowana przez Katowice, pozycja dru-
ga, na której plasujà si´ Gliwice i pozycja trzecia to Sosnowiec,
którego potencja∏ ludnoÊciowy nie jest równowa˝ony z posiada-
nym przez to miasto potencja∏em ekonomicznym. 

W wymiarze aglomeracyjnym strategicznà oÊ rozwojowà Kato-
wic powinna stworzyç wspó∏praca konkurencyjna z Gliwicami
w korytarzu transportowym ∏àczàcym Aglomeracj´ GórnoÊlàskà
z Krakowem i Wroc∏awiem.

Porównanie pozycji ekonomicznej Katowic (10 pozycja w ran-
kingu miast pod wzgl´dem liczby ludnoÊci) z Bydgoszczà (8 po-
zycja) i Lublinem (9 pozycja) pozwala na ogólne stwierdzenie, i˝
ranga ekonomiczna Katowic jest zdecydowanie wy˝sza ni˝ to wy-
nika z potencja∏u demograficznego miasta. 

Na wy˝szà od Bydgoszczy i Lublina rang´ ekonomicznà Katowic
sk∏adajà si´ zarówno uzyskiwane przez Katowice poziomy mierni-
ków aktywnoÊciowych, jak i poziomy mierników wynikowych. Poten-
cja∏ miejsc pracy i skala wydatków inwestycyjnych Katowic, niska
stopa bezrobocia rejestrowanego, a tak˝e relatywnie wysoki poziom
wynagrodzeƒ w gospodarce miasta i uzyskiwane przez miasto do-
chody bud˝etowe sytuujà Katowice w pozycji zdecydowanie sil-
niejszej od Bydgoszczy i Lublina. Przewaga ekonomiczna Katowic
nad Bydgoszczà i Lublinem w skali znormalizowanej obejmujàcej
∏àcznie 8 mierników ekonomicznych si´ga 40%. Jednak˝e Byd-
goszcz i Lublin posiadajà ekwiwalentny do potencja∏u demograficz-
nego potencja∏ ekonomiczny. AktywnoÊç ekonomiczna w tych oÊrod-
kach dobrze przek∏ada si´ na efekty zatrudnieniowo-dochodowe.
Natomiast w specyficznej sytuacji Katowic, pozycja ekonomiczna
miasta przewy˝sza jego rang´ mierzonà liczbà ludnoÊci. Jednak-
˝e – co wydaje si´ godne podkreÊlenia – w Katowicach polepsze-
nia wymaga relacja, jaka zachodzi mi´dzy aktywnoÊcià ekonomicz-
nà a jej efektami zatrudnieniowo-dochodowymi.

Pozycjonowanie ekonomiczne Katowic w wymiarze metropoli-
talnym dotyczy odniesienia Katowic, Gliwic i Sosnowca oraz ca∏ej
Aglomeracji GórnoÊlàskiej do Krakowa i Wroc∏awia jako metro-
polii Polski Po∏udniowej o randze krajowej i mi´dzynarodowej. Ka-
towice zdecydowanie najkorzystniej plasujà si´ przy bezpoÊred-
nim porównaniu ich pozycji ekonomicznej z pozycjà Krakowa
i Wroc∏awia. Przy zachowaniu wszelkich zwiàzanych z tym porów-
naniem proporcji, Katowice pod wzgl´dem potencja∏u ekonomicz-
nego zrelacjonowanego do potencja∏u demograficznego nie ust´-
pujà pozycji Wroc∏awia i Krakowa. Co wi´cej, wzgl´dna pozycja
ekonomiczna Katowic jest wyraênie korzystniejsza od Wroc∏awia
i Krakowa w zakresie mierników aktywnoÊciowych. Dotyczy to
zw∏aszcza koncentracji miejsc pracy oraz inwestycji sektora pry-
watnego i publicznego. Relatywna nadwy˝ka znaczenia ekono-
micznego, jakà Katowice posiadajà w stosunku do Wroc∏awia
i Krakowa w zbiorze wszystkich 12 krajowych oÊrodków i zespo-
∏ów metropolitalnych si´ga oko∏o 30%. Kraków i Wroc∏aw redu-
kujà korzystnà pozycj´ ekonomicznà Katowic w zakresie mierni-
ków aktywnoÊciowych poprzez zdecydowanie wy˝szà ich pozy-
cj´ w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. W tej dziedzinie
Katowice zajmujà bardzo niskà pozycj´ w zbiorze 12 krajowych
oÊrodków i zespo∏ów metropolitalnych. 

W rankingu pozycji ekonomicznej Katowice plasujà si´ minimal-
nie wy˝ej od Wroc∏awia i Krakowa. Pozycja ekonomiczna Krako-
wa i Wroc∏awia jest z kolei prawie równorz´dna. Niezale˝nie od
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swojej korzystnej, ponadprzeci´tnej pozycji ekonomicznej w wy-
miarze metropolitalnym, Katowice pod wzgl´dem wielkoÊci i ran-
gi przynale˝à do klasy miast o jeden poziom ni˝szej ani˝eli Kra-
ków i Wroc∏aw, które zaliczajà si´ do grupy pi´ciu najwi´kszych
polskich miast liczàcych ponad 500 tys. mieszkaƒców.

W wymiarze metropolitalnym bardziej zasadne wydaje si´ bez-
poÊrednie porównywanie pozycji ekonomicznej ∏àcznie trzech
miast, a mianowicie Katowic, Gliwic i Sosnowca z Krakowem
i Wroc∏awiem. Wymienione trzy centralne miasta Aglomeracji
GórnoÊlàskiej reprezentujà zbli˝ony do Krakowa potencja∏ lud-
noÊciowy i terytorialny. Ich liczba ludnoÊci wynosi ∏àcznie 759 tys.
mieszkaƒców i zajmujà obszar o powierzchni 389 km2. Wspól-
na pozycja ekonomiczna trzech miast centralnych Aglomeracji

GórnoÊlàskiej w zakresie mierników aktywnoÊciowych jest w przy-
bli˝eniu równa pozycji ekonomicznej, jakà reprezentuje zarówno
Wroc∏aw, jak i Kraków. Jednak˝e w zakresie mierników wyniko-
wych Kraków i Wroc∏aw sytuujà si´ na pozycji o ponad 40% ko-
rzystniejszej od ∏àcznie uj´tych trzech oÊrodków centralnych Aglo-
meracji GórnoÊlàskiej. 

W zestawieniu z Wroc∏awiem i Krakowem znacznie mniej ko-
rzystnie wypada pozycja ekonomiczna ca∏ej Aglomeracji Górno-
Êlàskiej. Jest ona zdecydowanie s∏absza od pozycji Krakowa i Wro-
c∏awia. W Aglomeracji GórnoÊlàskiej dotyczy to zw∏aszcza ni˝szej
koncentracji podmiotów gospodarczych i inwestycji publicznych
oraz wysokiej w Aglomeracji stopy bezrobocia rejestrowanego
i bardzo niskiej skali budownictwa mieszkaniowego.
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3.1.2. Pozycja konkurencyjna Katowic w wymiarze 
regionalnym i metropolitalnym

Pozycja konkurencyjna Katowic w sensie posiadanej przewagi
lub dzielàcego dystansu dotyczy:
- wybranych miast wojewódzkich bioràc pod uwag´ porówny-

walnà ich wielkoÊç mierzonà liczbà ludnoÊci; miastami porów-
nywalnymi z Katowicami sà Bydgoszcz i Lublin,

- metropolii Polski Po∏udniowej, tj. Krakowa i Wroc∏awia przy
równoczesnym uwzgl´dnieniu mo˝liwoÊci wspó∏pracy Katowic
z Gliwicami i Sosnowcem oraz wspó∏dzia∏ania wszystkich
miast tworzàcych Aglomeracj´ GórnoÊlàskà.
Pozycja konkurencyjna Katowic wyznaczona w wymiarze regio-

nalnym, tj. w relacji do porównywalnych miast wojewódzkich oraz
w wymiarze metropolitalnym na obszarze Polski Po∏udniowej ma
charakter przybli˝ony i jest wypadkowà 4 mierników atrakcyjno-
Êci oraz 4 mierników zasobowych. Sà to:
a/ mierniki atrakcyjnoÊci,
- pracujàcy w us∏ugach na 1000 ludnoÊci,
- firmy z kapita∏em zagranicznym na 10 tys. ludnoÊci,
- goÊcie hotelowi na 1000 ludnoÊci,
- ruch zagraniczny w portach lotniczych na 1000 ludnoÊci,

b/ mierniki zasobowe
- ludnoÊç z wy˝szym wykszta∏ceniem na 1000 ludnoÊci,
- pracownicy naukowi szkó∏ wy˝szych na 1000 pracujàcych,

- nak∏ady inwestycyjne przedsi´biorstw w z∏ na 1 mieszkaƒca,
- wydatki inwestycyjne miast w z∏ na 1 mieszkaƒca.

Katowice posiadajà przewag´ konkurencyjnà nad Lublinem
i Bydgoszczà. W zakresie mierników atrakcyjnoÊci wyra˝a si´ ona
wy˝szym w Katowicach poziomem rozwoju sektora us∏ug, obec-
noÊci firm z kapita∏em zagranicznym oraz skalà ruchu pasa˝er-
skiego w mi´dzynarodowych po∏àczeniach lotniczych. W zakresie
mierników zasobowych przewaga konkurencyjna Katowic wynika
g∏ównie z wi´kszej skali inwestowania zarówno w sektorze prywat-
nym, jak i w sektorze samorzàdowym. Od strony zasobowej po-
zycja konkurencyjna Katowic jest s∏absza od Lublina w zakresie
potencja∏u ludnoÊci z wy˝szym wykszta∏ceniem oraz stopnia kon-
centracji potencja∏u kadry naukowej szkolnictwa wy˝szego.

W porównaniu z przeci´tnà dla 16 miast wojewódzkich, Kato-
wice plasujà si´ minimalnie powy˝ej Êredniej od strony mierników
zasobowych i minimalnie poni˝ej Êredniej od strony mierników
atrakcyjnoÊci. Pozycja konkurencyjna Katowic w zbiorze 16 miast
wojewódzkich jest pozycjà zbli˝onà do Êredniej. W rankingu po-
równywalnych trzech miast wojewódzkich Katowice zajmujà po-
zycj´ przed Lublinem i Bydgoszczà.

W wymiarze metropolitalnym Katowice sà konkurencyjne w sto-
sunku do Wroc∏awia i Krakowa. W zakresie mierników atrakcyj-
noÊci pozycja konkurencyjna Katowic jest zbli˝ona do Wroc∏a-
wia i ni˝sza od pozycji Krakowa. Kraków i Wroc∏aw dominujà nad
Katowicami w zakresie dzia∏alnoÊci sektora turystyczno-hotelar-
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skiego. W zakresie mierników zasobowych pozycja konkurencyj-
na Katowic jest korzystniejsza w porównaniu z Wroc∏awiem i Kra-
kowem. Korzystna pozycja Katowic jest rezultatem koncentracji
inwestycji publicznych i prywatnych na terenie miasta. Z kolei Kra-
ków i Wroc∏aw cechuje korzystniejsza sytuacja w zakresie poten-
cja∏u ludnoÊci z wy˝szym wykszta∏ceniem. 

Znacznie mniej korzystnie w relacji do Wroc∏awia i Krakowa
kszta∏tuje si´ ∏àcznie ustalona pozycja konkurencyjna dla trzech
centralnych miast Aglomeracji GórnoÊlàskiej oraz pozycja konku-
rencyjna ca∏ej Aglomeracji GórnoÊlàskiej. Centralne oÊrodki miej-
skie Aglomeracji GórnoÊlàskiej, tj. Katowice, Sosnowiec i Gliwice
uj´te ∏àcznie oraz ca∏oÊç obszaru Aglomeracji wspó∏tworzonej
przez 14 miast na prawach powiatu zajmujà relatywnie niskà po-
zycj´. Niska ich atrakcyjnoÊç w zestawieniu z dwiema najwi´kszy-
mi metropoliami Polski Po∏udniowej jest wynikiem:
- zbyt niskiej koncentracji biznesu i kapita∏u zagranicznego,
- niskiej atrakcyjnoÊci turystycznej i s∏abo rozwini´tego sektora

hotelarskiego.
Od strony zasobowej pozycja konkurencyjna zespo∏u z∏o˝one-

go z trzech miast centralnych Aglomeracji jest zbli˝ona do poten-
cja∏u reprezentowanego przez Wroc∏aw oraz Kraków. Jednak˝e
ust´pujà one wymienionym metropoliom pod wzgl´dem koncen-
tracji potencja∏u ludnoÊci z wy˝szym wykszta∏ceniem.

W wymiarze metropolitalnym, Aglomeracja GórnoÊlàska jako
ca∏oÊç posiada niskà pozycj´ konkurencyjnà w stosunku do prze-

ci´tnej pozycji konkurencyjnej zajmowanej przez Wroc∏aw i Kra-
ków. Aglomeracja posiada mniej korzystnà sytuacj´ w porówna-
niu z wymienionymi metropoliami pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci
us∏ugowej, inwestycyjnej i turystycznej. Odnosi si´ to tak˝e do po-
tencja∏u intelektualnego, który znamionuje sobà potencja∏ ludno-
Êci z wy˝szym wykszta∏ceniem oraz koncentracja kadry naukowej
w szkolnictwie wy˝szym.



94

3.2. POZYCJA KONKURENCYJNA KATOWIC 
W SFERZE SPO¸ECZNEJ

3.2.1. Za∏o˝enia analizy

Dwoma podstawowymi wymiarami konkurencyjnoÊci miasta
w sferze spo∏ecznej sà:
- ssppoo∏∏eecczznnaa  aattrraakkccyyjjnnooÊÊçç  wweewwnn´́ttrrzznnaa (zorientowana na miesz-

kaƒców miasta) oraz 
- ssppoo∏∏eecczznnaa  aattrraakkccyyjjnnooÊÊçç  zzeewwnn´́ttrrzznnaa (zorientowana na ze-

wn´trznych u˝ytkowników miasta).
Spo∏eczna atrakcyjnoÊç wewn´trzna kszta∏towana jest przez ja-

koÊç warunków ̋ ycia i odnosi si´ do mo˝liwoÊci zaspokojenia ele-
mentarnych potrzeb zwiàzanych ze zdrowiem, pracà, kulturà i za-
mieszkaniem. W tym uj´ciu atrakcyjnoÊç wewn´trzna miasta ko-
jarzona jest ze stanem fizycznego zdrowia mieszkaƒców, uzy-
skaniem sta∏ej pracy w miejscu zamieszkania, mo˝liwoÊciami czer-
pania z dóbr kultury i samodzielnoÊcià mieszkaniowà gospodarstw
domowych. 

JakoÊç warunków ̋ ycia odwzorowywana jest syntetycznie za po-
Êrednictwem czterech mierników uznawanych za najbardziej re-
prezentatywne:
- miernik 1: liczba zgonów z powodu choroby nowotworowej na

10 000 mieszkaƒców,

- miernik 2: stopa bezrobocia rejestrowanego,
- miernik 3: liczba osób ze Êrednim wykszta∏ceniem na 10 000

mieszkaƒców,
- miernik 4: deficyt mieszkaƒ na 10 000 mieszkaƒców.

Spo∏eczna atrakcyjnoÊç zewn´trzna odnosi si´ do si∏y przycià-
gania przez miasto ludnoÊci zewn´trznej poszukujàcej w niej pra-
cy, edukacji, mieszkania, us∏ug i rozrywki. IntensywnoÊç tej si∏y ze-
wn´trznego przyciàgania ustalana jest przy zastosowaniu kolej-
nych czterech reprezentatywnych mierników syntetycznych:
- miernik 1: relacja ludnoÊci pracujàcej w mieÊcie do ludnoÊci

pracujàcej miasta, 
- miernik 2: liczba studentów na 10 000 mieszkaƒców miasta,
- miernik 3: liczba korzystajàcych z noclegów na 1 000 miesz-

kaƒców,
- miernik 4: nap∏yw ludnoÊci na pobyt sta∏y na 10 000 miesz-

kaƒców.
Pozycja konkurencyjna miasta w wymiarze spo∏ecznym zosta-

nie wyznaczona w ttrrzzeecchh  uukk∏∏aaddaacchh  ooddnniieessiieenniiaa. Pierwszy z nich –
aagglloommeerraaccyyjjnnyy – tworzà miasta Aglomeracji GórnoÊlàskiej: 
- Bytom, 
- Chorzów, 
- Dàbrowa Górnicza, 
- Gliwice, 
- Jaworzno, 
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- Mys∏owice, 
- Piekary Âlàskie, 
- Ruda Âlàska, 
- Siemianowice Âlàskie, 
- Sosnowiec, 
- Âwi´toch∏owice, 
- Tychy,
- Zabrze.

Drugi – rreeggiioonnaallnnyy – uk∏ad odniesienia tworzy zbiór miast w bez-
poÊrednim otoczeniu przestrzennym Katowic aspirujàcych do ran-
gi silnego oÊrodka regionalnego: 
- Bielsko-Bia∏a, 
- Cz´stochowa, 
- Gliwice, 
- Rybnik, 
- Sosnowiec.

W trzecim – mmeettrrooppoolliittaallnnyymm – uk∏adzie odniesienia Katowice
konfrontowane sà ze zbiorem metropolii Polski, który tworzà:
- Bia∏ystok,
- Bydgoszcz i Toruƒ,
- Gdaƒsk i Gdynia,
- Kraków, 
- Lublin,
- ¸ódê,
- Poznaƒ, 
- Rzeszów,
- Szczecin,
- Warszawa, 
- Wroc∏aw.

Podsumowaniem analizy pozycji Katowic jest wyznaczenie
uprzywilejowanych ddoommeenn  aakkttyywwnnooÊÊccii  mmiiaassttaa majàcej na celu po-
praw´ jego pozycji konkurencyjnej w sferze spo∏ecznej.

3.2.2. Pozycja spo∏eczna Katowic w aglomeracyjnym 
uk∏adzie odniesienia

SpoÊród miast Aglomeracji GórnoÊlàskiej Katowice oferujà re-
latywnie najlepsze warunki zaspokajania potrzeb podstawowych.
èród∏em doÊç zdecydowanej przewagi nad pozosta∏ymi mia-
stami sà zw∏aszcza dost´pnoÊç do miejsc pracy oraz wzgl´dnie

niski poziom deficytu mieszkaniowego. Pozycj´ miasta obni˝a na-
tomiast niezadowalajàcy stan zdrowotnoÊci mieszkaƒców, mimo
koncentracji w mieÊcie wysoko specjalistycznych placówek me-
dycznych. Zwa˝ywszy rang´ Katowic jako stolicy regionu, za zbyt
niski uznaç nale˝y te˝ przeci´tny poziom wykszta∏cenia jego
mieszkaƒców. Odnotowaç mo˝na wyst´pujàcy pod tym wzgl´-
dem dystans dzielàcy Katowice od miast zag∏´biowskich (Sosnow-
ca i Dàbrowy Górniczej).
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Katowice sà zdecydowanym liderem z punktu widzenia atrak-
cyjnoÊci dla ludnoÊci zewn´trznej wobec miasta (u˝ytkowników
funkcjonalnych miasta). Miasto oferuje jej miejsca pracy i eduka-
cji. Jest te˝ znaczàcym miejscem wizyt okazjonalnych odbywanych
przez mieszkaƒców aglomeracji w celach biznesowych, rozryw-
kowych i zwiàzanych z zaspokajaniem potrzeb wy˝szego rz´du.

Rozwój spo∏eczny Katowic, rozpatrywany w aglomeracyjnym
uk∏adzie odniesienia, cechuje si´ silnym zrównowa˝eniem, co
oznacza jednoczesne stwarzanie odpowiednich warunków ˝ycia
swoim mieszkaƒcom, jak i zaspokajania ró˝norakich oczekiwaƒ
ze strony ludnoÊci funkcjonalnej (doje˝d˝ajàcej do pracy, uczàcej
si´ i odwiedzajàcej miasto). Na podkreÊlenie zas∏uguje fakt, ˝e
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Katowice sà jedynym miastem aglomeracji, które osiàgn´∏o ów
stan równowagi kszta∏tujàcej si´ na stosunkowo wysokim pozio-
mie. Do grupy strategicznej zdominowanej przez Katowice zali-
czyç mo˝na jeszcze Gliwice (cechujàce si´ Êrednià pozycjà w sfe-
rze rozwoju spo∏ecznego) oraz Chorzów (specyficzne miasto bar-
dziej atrakcyjne dla ludnoÊci funkcjonalnej ni˝ przyjazne dla w∏a-
snych mieszkaƒców). Na drugim wzgl´dem Katowic biegunie znaj-
dujà si´: Bytom, Jaworzno, Âwi´toch∏owice i Zabrze, plasujàce si´
w grupie miast o zdecydowanie najni˝szej pozycji z punktu widze-
nia rozwoju spo∏ecznego.

3.2.3. Pozycja spo∏eczna Katowic w regionalnym uk∏adzie 
odniesienia

Przy uwzgl´dnieniu regionalnego uk∏adu odniesienia Katowi-
ce podtrzymujà wysokà ocen´ warunków ˝ycia rzutujàcych na
poziom wewn´trznej atrakcyjnoÊci spo∏ecznej. Z tego punktu wi-
dzenia zajmujà pozycj´ lidera, doÊç znacznie dystansujàc pozo-
sta∏e oÊrodki miejskie. Podobnie jak poprzednio, decydujàcymi
o tej ocenie atutami sà najni˝sze bezrobocie w rozpatrywanym
zbiorze oÊrodków miejskich oraz najkorzystniejsza sytuacja na

rynku mieszkaniowym. Od pozosta∏ych miast Katowice odstajà
przede wszystkim najsilniej zaznaczajàcym si´ wp∏ywem chorób
cywilizacyjnych na stan zdrowia mieszkaƒców.

W grupie strategicznej o najwy˝szym poziomie zewn´trznej
atrakcyjnoÊci spo∏ecznej Katowice znajdujà si´ wraz Cz´stocho-
wà. Katowice postrzegane sà przede wszystkim jako miejsce pra-
cy, w mniejszym stopniu – jako miejsce nauki, a w zdecydowa-
nie jeszcze mniejszym – jako docelowe miejsce turystyki. G∏ównej
przyczyny relatywnie ni˝szej atrakcyjnoÊci turystycznej Katowic
upatrywaç mo˝na w braku zdecydowanych wyró˝ników miasta
zwiàzanych z dziedzictwem kulturowym (Jasna Góra w Cz´sto-
chowie) i braku organizowanych w mieÊcie masowych imprez roz-
rywkowych o zasi´gu krajowym i mi´dzynarodowym. 
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W regionalnym uk∏adzie odniesienia Katowice sà miastem o naj-
wy˝szej pozycji konkurencyjnej. JednoczeÊnie w uk∏adzie tym sil-
niej ni˝ w skali aglomeracyjnej uwidacznia si´ dystans w zakre-
sie rozwoju spo∏ecznego mi´dzy Katowicami i Sosnowcem oraz –
w mniejszym stopniu – Katowicami i Gliwicami.

3.2.4. Pozycja spo∏eczna Katowic w metropolitalnym 
uk∏adzie odniesienia

Pod wzgl´dem warunków zaspokajania elementarnych potrzeb
mieszkaƒców Katowice plasujà si´ w krajowej przestrzeni me-
tropolitalnej w najwy˝szej grupie strategicznej z takimi miastami
jak: Warszawa, Poznaƒ i – co mo˝e stanowiç pewne zaskocze-
nie – Rzeszów. Nale˝y zauwa˝yç przewag´ Katowic nad metro-
poliami Polski Po∏udniowej: Krakowem i Wroc∏awiem. èród∏a tej
przewagi zwiàzane sà przede wszystkim z dost´pem do mieszkaƒ
i miejsc pracy. Atutów tych miasta te nie sà w stanie skompen-
sowaç nieco lepszà zdrowotnoÊcià mieszkaƒców i relatywnie wy˝-
szym poziomem ich wykszta∏cenia.
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Katowice osiàgn´∏y Êredni poziom zewn´trznej atrakcyjnoÊci spo-
∏ecznej rozpatrywanej w metropolitalnym uk∏adzie odniesienia, co
pozwala na ich zakwalifikowanie do grupy tworzonej przez: Wro-
c∏aw, Szczecin, Toruƒ, Lublin, Bia∏ystok i Gdaƒsk. Jedyny czynnik,
z punktu widzenia którego Katowice liderujà grupie miast metropo-
litalnych zwiàzany jest, ponownie, z dostarczaniem miejsc pracy lud-
noÊci zewn´trznej. Nie najgorzej kszta∏tuje si´ te˝ pozycja miasta
na edukacyjnej mapie kraju. AtrakcyjnoÊç spo∏ecznà miasta „cià-
gnie” w dó∏ jednak niska atrakcyjnoÊç warunków osiedleƒczych, nie
zach´cajàca do osiedlania si´ na pobyt sta∏y (Katowice wyprzedza-
jà pod tym wzgl´dem jedynie Bydgoszcz i ¸ódê), a przede wszyst-
kim niska poda˝ i jakoÊç turystycznego produktu miasta.

Wraz z przejÊciem od aglomeracyjnego i regionalnego do me-
tropolitalnego uk∏adu odniesienia uwidacznia si´ obni˝enie pozy-
cji konkurencyjnej Katowic spowodowane g∏ównie zmniejszeniem
ich „zewn´trznej” atrakcyjnoÊci. Katowice jako jedyne miasto
w rozpatrywanym zbiorze miast reprezentuje syndrom nadwy˝ki
walorów dla swoich mieszkaƒców nad walorami dla sta∏ych i in-
cydentalnych u˝ytkowników zewn´trznych (dok∏adnie odwrotna
sytuacja charakteryzuje Kraków oferujàcy atrakcyjniejsze wa-
runki pobytu ludnoÊci funkcjonalnej ni˝ sta∏ym mieszkaƒcom).
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Diagnoza pozycji spo∏ecznej miasta wskazuje na szeÊç podsta-
wowych osi dzia∏aƒ zmierzajàcych do utrwalenia i poprawy pozy-
cji konkurencyjnej miasta. Sà nimi: 
- utrzymanie i poprawa bezpieczeƒstwa socjalnego mieszkaƒców,
- utrzymanie i poprawa dost´pnoÊci do mieszkaƒ,
- utrzymanie i poprawa dost´pnoÊci do nowych miejsc pracy,
- zwi´kszenie ró˝norodnoÊci i zasi´gu oddzia∏ywania kulturalne-

go i turystycznego produktu miasta,
- poprawa warunków osiedleƒczych,
- dywersyfikacja edukacyjnej oferty miasta.

3.3. POZYCJA KONKURENCYJNA KATOWIC 
W SFERZE INFRASTRUKTURALNEJ

3.3.1. Za∏o˝enia analizy 

Dwoma podstawowymi wymiarami konkurencyjnoÊci miasta
w sferze infrastrukturalnej sà:
- wweewwnn´́ttrrzznnaa  aattrraakkccyyjjnnooÊÊçç  iinnffrraassttrruukkttuurraallnnaa wyra˝ajàca dost´p-

noÊç mieszkaƒców miasta do podstawowych urzàdzeƒ infra-
strukturalnych,

- zzeewwnn´́ttrrzznnaa  aattrraakkccyyjjnnooÊÊçç  iinnffrraassttrruukkttuurraallnnaa dla u˝ytkowników
spoza miasta. 
Dost´pnoÊç infrastrukturalna (atrakcyjnoÊç wewn´trzna) cha-

rakteryzowana b´dzie uk∏adem nast´pujàcych mierników: 
- miernik 1: odsetek mieszkaƒ wyposa˝onych w centralne

ogrzewanie,
- miernik 2: zu˝ycie energii elektrycznej w gospodarstwach do-

mowych w GWh w przeliczeniu na 10 000 gospodarstw do-
mowych,

- miernik 3: d∏ugoÊç rozdzielczej sieci kanalizacyjnej w km na
10 000 mieszkaƒców,

- miernik 4: drogi publiczne o twardej powierzchni w km na
100 km2 powierzchni miasta.
Diagnoza zewn´trznej atrakcyjnoÊci infrastrukturalnej podpo-

rzàdkowana jest zastosowaniu poni˝szych mierników: 
- miernik 1: ludnoÊç korzystajàca z oczyszczalni Êcieków w %

ludnoÊci ogó∏em, 
- miernik 2: wartoÊç brutto Êrodków trwa∏ych w przedsi´bior-

stwach us∏ug rynkowych w mln z∏ na 10 000 mieszkaƒców,
- miernik 3: wartoÊç brutto Êrodków trwa∏ych w przedsi´bior-

stwach us∏ug nierynkowych w mln z∏ na 10 000 mieszkaƒców,
- miernik 4: wydatki inwestycyjne na ochron´ Êrodowiska w ce-

nach bie˝àcych w z∏ na 1 mieszkaƒca.
Pozycja infrastrukturalna miasta zostanie wyznaczona w trzech uk∏a-

dach odniesienia: aglomeracyjnym, regionalnym i metropolitalnym. 
Podsumowaniem analizy pozycji Katowic jest wyznaczenie

uprzywilejowanych domen aktywnoÊci miasta majàcej na celu po-
praw´ pozycji konkurencyjnej miasta w sferze infrastrukturalnej.

3.3.2. Pozycja infrastrukturalna Katowic w aglomeracyjnym 
uk∏adzie odniesienia

Katowice plasujà si´ w grupie miast o Êrednim poziomie dost´-
pu mieszkaƒców do infrastruktury technicznej. Na takie umiejsco-
wienie miasta wp∏ywa:
- nie najlepszy stan udogodnieƒ mieszkaniowych podlegajàcy

silnemu wp∏ywowi wieku substancji mieszkaniowej (najwy˝sze
pozycje w rankingu zajmujà tu miasta nowe, z Tychami na
czele, a na jego koƒcu znajdujà si´ Chorzów, Âwi´toch∏owice
i Bytom, czyli miasta o znacznym udziale mieszkaƒ wybudo-
wanych przed 1945 rokiem),

- relatywnie wysoki poziom zamo˝noÊci mieszkaƒców stanowià-
cy czynnik wymuszajàcy modernizacj´ i rozwój nowoczesnych
systemów zaopatrzenia miasta i gospodarstw domowych
w energi´ elektrycznà,

- relatywnie ni˝szy poziom wyposa˝enia miasta w rozdzielczà
sieç kanalizacyjnà, stanowiàcy barier´ rozwoju systemu osie-
dleƒczego i czynnik obni˝ajàcy standard zamieszkania,

- relatywnie niska g´stoÊç sieci dróg publicznych wp∏ywajàca na
obni˝enie sprawnoÊci komunikacyjnej miasta i dost´pnoÊci
mieszkaƒców do jego obszaru centralnego. 
Pod wzgl´dem atrakcyjnoÊci infrastrukturalnej rozpatrywanej

z punktu widzenia u˝ytkowników zewn´trznych Katowice zajmu-
jà zdecydowanie pierwsze miejsce. Przesàdza o tym przygnia-
tajàca przewaga nad pozosta∏ymi miastami aglomeracji w za-
kresie kszta∏towania si´ wskaêników wartoÊci brutto Êrodków
trwa∏ych w przedsi´biorstwach us∏ug rynkowych i nierynkowych
w mln z∏ na 10 000 mieszkaƒców. Wskaêniki te odzwierciedlajà
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poziom dost´pnoÊci do us∏ug rynkowych i nierynkowych, u pod-
staw których le˝y rozwini´te wyposa˝enie infrastrukturalne (biz-
nesowe i socjalne). Czynnikiem pomniejszajàcym aktualnà atrak-
cyjnoÊç miasta jest stosunkowo ni˝szy poziom rozwoju infrastruk-
tury ochrony Êrodowiska. 

Pozycja konkurencyjna zajmowana przez Katowice w aglome-
racyjnym uk∏adzie odniesienia cechuje si´ pewnà nierównowagà,
której istotà jest przewaga infrastrukturalnej atrakcyjnoÊci miasta
dla jego u˝ytkowników zewn´trznych nad atrakcyjnoÊcià tej sfe-
ry dla jego mieszkaƒców. Stwarza to sytuacj´ zewn´trznej presji

na miasto w zakresie rozwiàzaƒ dotyczàcych transportu publicz-
nego. Stanowi tak˝e êród∏o konfliktu wewn´trznego wynikajàce-
go z niespe∏nienia oczekiwaƒ mieszkaƒców w odniesieniu do po-
˝àdanych standardów zamieszkania i u˝ytkowania miasta. 
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3.3.3. Pozycja infrastrukturalna Katowic w regionalnym 
uk∏adzie odniesienia

Rozpatrywanie dost´pnoÊci infrastrukturalnej w kontekÊcie zbio-
ru oÊrodków regionalnych przynosi spadek Katowic do grupy miast
uzyskujàcych najni˝szà ocen´. Sk∏ada si´ na nià: przedostatnia
lokata Katowic pod wzgl´dem udogodnieƒ mieszkaniowych i ni-
ski ekologiczny standard Êrodowiska zamieszkania (lokata ostat-
nia). Nieco lepiej wypadajà Katowice z punktu widzenia zamo˝-
noÊci mieszkaƒców (ust´pujà jedynie Gliwicom) oraz g´stoÊci dróg
publicznych sprzyjajàcej wewn´trznej ruchliwoÊci mieszkaƒców
(równie˝ trzecia lokata – za Sosnowcem i Bielsko-Bia∏à). Mimo ni-
skiej lokaty dystans do lidera (Bielsko-Bia∏a), a tym bardziej gru-
py miast „Êrednich” (Cz´stochowa, Sosnowiec) trudno uznaç za
dramatyczny.

Osiàgni´ty przez Katowice poziom zewn´trznej atrakcyjnoÊci
infrastrukturalnej plasuje je (obok Bielska-Bia∏ej) w grupie miast
pod tym wzgl´dem najlepszych w regionalnym uk∏adzie odniesie-

nia. Decyduje o tym przede wszystkim zdecydowanie najlepszy
dost´p do us∏ug o charakterze rynkowym i ukszta∏towanie przez
miasto nowego jakoÊciowo Êrodowiska us∏ug tego typu. S∏absza
jest pozycja Katowic w sferze Êwiadczenia us∏ug spo∏ecznych (Ka-
towice dystansowane sà tu przez Bielsko-Bia∏à). Relatywnie naj-
gorzej przedstawia si´ pozycja Katowic w dziedzinie bezpieczeƒ-
stwa ekologicznego.

Obserwowana w skali Aglomeracji GórnoÊlàskiej dysproporcja
mi´dzy wewn´trznymi i zewn´trznymi funkcjami infrastruktury
miejskiej, rozpatrywana w regionalnym uk∏adzie odniesienia ule-
ga zdecydowanemu pog∏´bieniu (na korzyÊç tych drugich). Re-
gionalna skala porównawcza jeszcze bardziej wyraziÊcie uwidacz-
nia dystans dzielàcy Katowice od Gliwic i Sosnowca.
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3.3.4. Pozycja infrastrukturalna Katowic w metropolitalnym 
uk∏adzie odniesienia

Interesujàcym zjawiskiem jest lepsza pozycja Katowic w metro-
politalnym uk∏adzie odniesienia (z punktu widzenia wewn´trznej
dost´pnoÊci infrastrukturalnej) ni˝ w skali sàsiedzkich oÊrodków
regionalnych. Katowice wspó∏tworzà tu grup´ strategicznà we-
spó∏ z takimi miastami jak: Bia∏ystok, Lublin, ¸ódê, Warszawa
i Wroc∏aw. Przesuni´cie to spowodowane jest g∏ównie tym, ̋ e do-
tychczasowa s∏aboÊç, jakà by∏a postrzegana z aglomeracyjnej i re-
gionalnej perspektywy niska sprawnoÊç uk∏adu komunikacyjnego
i dost´pnoÊç do obszaru centralnego miasta, przesta∏a nià byç
wraz z przejÊciem na metropolitalny poziom analizy. Z drugiej stro-
ny kontekst metropolitalny silnie uwypukla mankament Katowic
zwiàzany z niskim standardem mieszkaniowym (Katowice okupu-
jà tu ostatnie miejsce). Otrzymane wyniki weryfikujà te˝ obiego-
we poglàdy o wysokiej zamo˝noÊci przeci´tnego mieszkaƒca Ka-
towic. Katowice plasujà si´ pod tym wzgl´dem na 6. miejscu (na
rozpatrywanych 14 miast) i wyprzedzane sà przez Kraków,
Gdaƒsk, Gdyni´, Warszaw´ i Poznaƒ.

W przestrzeni metropolitalnej Katowice osiàgajà najwy˝szà war-
toÊç syntetycznego wskaênika atrakcyjnoÊci infrastrukturalnej.
Wp∏ywa na to wysoka (w relacji do porównywanych miast) war-
toÊç majàtku zainwestowanego w ochronie zdrowia i opiece spo-
∏ecznej, edukacji oraz administracji publicznej oraz niski poziom

dysfunkcjonalnoÊci w wyposa˝eniu miasta w urzàdzenia infrastruk-
turalne ró˝nego typu (zob. przyk∏ad Warszawy).

Najwy˝szà pozycj´ konkurencyjnà w sferze infrastrukturalnej
zajmujà Poznaƒ i Gdaƒsk. Katowice, wraz z Warszawà i Lublinem,
tworzà kolejnà grup´ o silnej pozycji konkurencyjnej. Z trzech
miast Polski Po∏udniowej, Katowice, Wroc∏aw i Kraków zajmujà
odmienne miejsce na mapie grup strategicznych. Rysuje si´ tu
przewaga Katowic nad Wroc∏awiem, gdzie przy zbli˝onym (Êred-
nim) poziomie dost´pnoÊci infrastrukturalnej Katowice wykazujà
wi´kszà infrastrukturalnà atrakcyjnoÊç. Trudniej o wartoÊciujàcà
ocen´ relacji Katowic z Krakowem. Miasta te reprezentujà bo-
wiem w pewnym sensie przeciwstawne, „symetryczne” wzgl´dem
siebie profile konkurencyjnoÊci. O ile w przypadku Katowic mamy
do czynienia z nadwy˝kà infrastrukturalnej atrakcyjnoÊci zewn´trz-
nej nad wewn´trznà dost´pnoÊcià infrastrukturalnà, to w przy-
padku Krakowa uk∏ad ten ulega dok∏adnemu odwróceniu.

Diagnoza pozycji infrastrukturalnej miasta wskazuje na czte-
ry podstawowe osie dzia∏aƒ zmierzajàcych do utrwalenia i popra-
wy pozycji konkurencyjnej miasta. Sà nimi: 
- utrzymanie i poprawa dost´pnoÊci do wysokiej jakoÊci us∏ug

rynkowych,
- utrzymanie i poprawa dost´pnoÊci do wysokiej jakoÊci us∏ug

nierynkowych,
- poprawa sprawnoÊci komunikacyjnej miasta,
- poprawa standardu Êrodowiska zamieszkania.
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Osoby uczestniczàce w pracach nad „Raportem o stanie miasta Katowice”

Komitet Sterujàcy dla opracowania „Strategii rozwoju miasta Katowice” w sk∏adzie:

Piotr Uszok Prezydent Miasta Katowice, Przewodniczàcy,
Jerzy Forajter Przewodniczàcy Rady Miasta Katowice,
Andrzej Raj Przewodniczàcy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Katowice,
Marek Chmieliƒski Wiceprzewodniczàcy Rady Miasta Katowice,
Krzysztof Miku∏a Przewodniczàcy Komisji Skarbu Rady Miasta Katowice,
prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Kierownik Zespo∏u badawczo-projektowego.

Zespó∏ ds. opracowania „Raportu o stanie miasta Katowice” w sk∏adzie:

Marian Zych Naczelnik Wydzia∏u Rozwoju Miasta, Przewodniczàcy Zespo∏u,
Danuta Kamiƒska Skarbnik Miasta Katowice,
Miros∏awa Kilon Naczelnik Wydzia∏u Kultury i Sportu,
Andrzej Krysiak Naczelnik Wydzia∏u Promocji i Wspó∏pracy z Zagranicà,
Anna ¸uczak Naczelnik Wydzia∏u Dzia∏alnoÊci Gospodarczej i Przekszta∏ceƒ W∏asnoÊciowych,
Zofia Muc Naczelnik Wydzia∏u Zdrowia i Kszta∏towania Ârodowiska, 
Katarzyna Olszewska Inspektor, Wydzia∏ Rozwoju Miasta,
Jerzy Oporek Naczelnik Wydzia∏u Geodezji i Gospodarki Mieniem, Geodeta Miejski,
Stefan Smo∏ka Naczelnik Wydzia∏u Spraw Obywatelskich,
Adam Âleziak Naczelnik Wydzia∏u Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
Mieczys∏aw ˚yrek Naczelnik Wydzia∏u Edukacji,
prof. zw. dr hab. Andrzej Klasik Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
prof. dr hab. Florian Kuênik Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
dr Jerzy Biniecki Akademia Ekonomiczna w Katowicach,
dr Bogumi∏ Szczupak Akademia Ekonomiczna w Katowicach.

Przy opracowaniu „Raportu o stanie miasta Katowice” wspó∏pracowali:

Jan B∏a˝ Zast´pca Naczelnika Wydzia∏u Zdrowia i Kszta∏towania Ârodowiska,
Waldemar Bojarun Rzecznik Prasowy, 
Jadwiga Czerwiƒska Naczelnik Wydzia∏u Finansowego,
Marian Dàbrowski Naczelnik Wydzia∏u Lokalowego,
Miros∏aw Herman Naczelnik Wydzia∏u Gospodarki Komunalnej,
Barbara J´dralska Kierownik Referatu Kartoteki Adresowej, Wydzia∏ Spraw Obywatelskich,
Roman Kupka Kierownik Referatu Odpadów Przemys∏owych i Ochrony Przyrody, Wydzia∏ Zdrowia i Kszta∏towania Ârodowiska,
Brunon Kurzeja Zast´pca Naczelnika Wydzia∏u Zarzàdzania Kryzysowego,
Maciej Maciejewski Pe∏nomocnik Prezydenta ds. Rozwiàzywania Problemów Uzale˝nieƒ,
Barbara Oborny Zast´pca Naczelnika Wydzia∏u Lokalowego,
Józef Ochel Kierownik Referatu Kszta∏towania Ârodowiska, Wydzia∏ Zdrowia i Kszta∏towania Ârodowiska,
Danuta Olszewska Kierownik Referatu Zdrowia, Wydzia∏ Zdrowia i Kszta∏towania Ârodowiska,
Roman Olszewski Zast´pca Naczelnika Wydzia∏u Urbanistyki, Architektury i Budownictwa,
Grzegorz Skorupa Zast´pca Naczelnika Wydzia∏u Spraw Obywatelskich,
Mateusz Skowroƒski Podinspektor, Wydzia∏ Rozwoju Miasta,
Bogumi∏ Sobula Naczelnik Wydzia∏u Zarzàdzania Kryzysowego,
Bogdan Szaflarski Kierownik Referatu Szkó∏ Ponadpodstawowych i Niepublicznych, Wydzia∏ Edukacji,
Ma∏gorzata Wójcik Kierownik Referatu Ewidencji Mienia, Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki Mieniem,
Barbara ˚midziƒska Naczelnik Wydzia∏u Komunikacji.
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Materia∏y êród∏owe

1. Ocena zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Katowice (1998-2002), mgr in˝. arch. Barbara Âredniawa, Biuro
Studiów i Projektów Architektonicznych Franta&Franta Sp. z o.o., Katowice, luty 2003

2. Studium uwarunkowaƒ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice (Uchwa∏a Rady Miejskiej Katowic
Nr XLV/420/97 z dnia 25 sierpnia 1997 r. wraz z Za∏àcznikami i uchwa∏à zmieniajàcà Nr XLVII/604/02 z dnia 25 marca 2002 r.)

3. Zarzàdzenie nr 841/2004 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie ustalania stawek czynszu za
wynajem lokali u˝ytkowych stanowiàcych zasób miasta Katowice administrowanych przez Komunalny Zak∏ad Gospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach

4. Analiza rynku wtórnego nieruchomoÊci w Katowicach w latach 1998-2003, opracowanie na podstawie informacji od podmiotów
zajmujàcych si´ obrotem nieruchomoÊciami na terenie miasta, Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki Mieniem, Urzàd Miasta Katowice,
czerwiec 2004

5. Informacja o stanie mienia komunalnego dotyczàca roku bud˝etowego 2003 oraz prognozy na rok bud˝etowy 2004, Za∏àcznik
do projektu bud˝etu miasta na rok 2004, Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki Mieniem, Urzàd Miasta Katowice, paêdziernik 2003

6. Zasoby majàtkowe miasta Katowice w przedziale czasowo-przestrzennym w okresie 1998-2003, Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki
Mieniem, Urzàd Miasta Katowice

7. Wykaz jednostek organizacyjnych miasta aktualny na dzieƒ 31.12.2003, Wydzia∏ Geodezji i Gospodarki Mieniem, Urzàd Miasta
Katowice

8. Bud˝et miasta Katowice w latach 1990-2004, Wydzia∏ Bud˝etu, Nadzoru i Kontroli, Urzàd Miasta Katowice, kwiecieƒ 2004
9. FitchRatings, Rating Miasta Katowice, luty 2004

10. Lista 500, Najwi´ksze firmy Rzeczpospolitej, Edycja 6, dodatek do gazety „Rzeczpospolita” z dn. 15.04.2004 r.
11. Sytuacja gospodarcza w Katowicach w latach 1999-2003 wed∏ug sekcji PKD, Pentor, Katowice, marzec 2004
12. Rynek pracy w Katowicach w latach 1993-2003, Powiatowy Urzàd Pracy w Katowicach, 
13. Bezrobocie w Katowicach na tle okolicznych miast wg stanu na dzieƒ 30 listopada 2003, Powiatowy Urzàd Pracy w Katowicach,
14. Strategia mieszkaniowa miasta Katowice na lata 2002-2007 (Uchwa∏a Rady Miejskiej Katowic Nr LIII/715/02 z dnia 23 wrzeÊnia

2002 r. wraz z Za∏àcznikiem) 
15. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Katowice na lata 2002-2007 (Uchwa∏a Rady Miejskiej Katowic

Nr LII/703/02 z dnia 10 lipca 2002 r. wraz z Za∏àcznikiem i póêniejszymi zmianami)
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