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Mini-przewodnik i raport z etapu zbierania wniosków

CO ZAWIERA
RAPORT?
Niniejsze opracowanie powstało w związku
z zakończeniem pierwszego etapu konsultacji
społecznych, które miały miejsce w trakcie zbierania
wniosków do sporządzanego projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
dzielnicy Murcki – czyli planu dla Murcek.
Etap zbierania wniosków rozpoczęto 20 września
2018 r. Termin ich składania wyznaczony został
do 31 listopada 2018 r.
Broszura zawiera opis zorganizowanych spotkań
i zbiór podejmowanych tematów wraz z wynikającymi
z nich wytycznymi do projektu planu. Dodatkowo
został w niej zawarty wyciąg z omawianych w trakcie
spotkań informacji o procedurze sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego oraz o lokalnych uwarunkowaniach,
które będą miały wpływ na jego kształt.
RAPORT ZOSTAŁ OPRACOWANY W REFERACIE
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WYDZIAŁU
BUDOWNICTWA I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
URZĘDU MIASTA KATOWICE
Zespół autorski i koordynacja konsultacji:
Naczelnik Wydziału Roman Olszewski
Zastępca Naczelnika Wydziału Aleksandra Tomkiewicz
Agnieszka Czapelka, Magdalena Świerczek, Mariola Zych

Wsparcie merytoryczne i organizacyjne:
Wydział Komunikacji Społecznej UM Katowice
Kierownik Referatu Konsultacji Społecznych i Budżetu
Obywatelskiego Justyna Łukasiewicz
Patrycja Marszałek, Anna Pomykała, Anna Szary
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Mini-przewodnik i raport z etapu zbierania wniosków

CO TO JEST PLAN
MIEJSCOWY?
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
(w skrócie: plan miejscowy lub MPZP) jest aktem
prawa miejscowego, co oznacza, że obowiązuje
wszystkich na terenie, którego dotyczy. Projekt planu
przygotowywany jest w formie uchwały przez
Prezydenta Miasta. Gotowy projekt przekazywany jest
Radzie Miasta, która decyduje o jego uchwaleniu.
Plan miejscowy określa, jakie inwestycje można
lokalizować w danym terenie oraz na jakich zasadach.
To właśnie nazywa się przeznaczeniem terenu
i zasadami zagospodarowania. Zasady te są brane
pod uwagę przy wydawaniu pozwoleń na budowę,
o które występuje się w przypadku realizacji
inwestycji.

Żeby zachować, kształtować bądź przywrócić ład
przestrzenny, czyli…

...takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy
harmonijną
całość
oraz
uwzględnia
w uporządkowanych
relacjach
wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe
oraz kompozycyjno-estetyczne.

Plan miejscowy wskazuje tereny pod lokalizację
budynków mieszkaniowych, usług czy zabudowy
produkcyjnej. Może zachować i wyznaczyć nowe
tereny publicznych placów i zieleni: miejsc
do odpoczynku, uprawiania sportu, rekreacji. Plan
miejscowy wskazuje także przebieg i podstawowe
parametry dróg, ciągów pieszych czy rowerowych
Jednocześnie plan powinien chronić cenne walory
przestrzeni, takie jak zabytki czy wartości środowiska
naturalnego, oraz komponować poszczególne
elementy w sposób harmonijny, z troską zarówno
o ich funkcjonalność, jak i estetykę.
Dla każdego terenu, oprócz jego przeznaczenia
(funkcji, jaką będzie pełnił w strukturze dzielnicy),
ustalone zostaną również zasady zagospodarowania,
czyli jaką formę ma mieć zabudowa, która tam
powstanie – jak wysokie mogą być budynki,
ile procent powierzchni działki mogą zająć, jaka część
nieruchomości
ma
zostać
niezabudowana,
biologicznie czynna.

Plan dla Murcek wskaże zasady, na jakich
może nastąpić rozwój dzielnicy.
Po uchwaleniu będzie źródłem
informacji o tym, co może zdarzyć się
w ich sąsiedztwie

Każdy gospodaruje przestrzenią, w której żyje –
mieszkaniem, ogrodem – tak, żeby przyjemnie
się w niej przebywało, żeby wygodnie poruszało się
po niej i tak, by pod ręką były najważniejsze rzeczy.
Podobne wymagania stawia się przestrzeni dzielnicy
i miasta.
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Mini-przewodnik i raport z etapu zbierania wniosków

Procedurę
opracowania
planu
miejscowego
szczegółowo reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(dalej jako ustawa), ustalając jej przebieg i terminy,
a także określając udział społeczności.

Kolejne etapy procedury planistycznej służą
osiągnięciu kompromisu pomiędzy potrzebami
różnego rodzaju interesariuszy: mieszkańców,
organizacji społecznych, inwestorów i innych
użytkowników przestrzeni.
Procedurę rozpoczyna uchwała Rady Miasta
o przystąpieniu do sporządzeniu planu. Następnie
Prezydent ogłasza o tym, że przystąpiono do prac
i wskazuje termin składania wniosków do planu.
Zawiadamia również organy wskazane w ustawie
o tym, że rozpoczęły się prace. Zbiera wszystkie
wnioski i odpowiedzi organów, analizuje dostępne
dokumenty,
przeprowadza
inwentaryzację
i na podstawie zebranych materiałów opracowuje
projekt planu.
W następnej kolejności projekt poddany jest
opiniowaniu i uzgodnieniom z organami i instytucjami,
a po ich zakończeniu zostaje wyłożony do publicznego
wglądu. To w tym momencie, zgodnie z ustawą,
każdy
zainteresowany może zapoznać się
z projektem, złożyć do niego uwagi i uczestniczyć
w dyskusji publicznej nad jego rozwiązaniami.
Złożone
przez
zainteresowanych
uwagi
są indywidualnie rozpatrywane przez Prezydenta
Miasta. Jeżeli w wyniku rozpatrzenia uwag do projektu
wprowadzone zostaną istotne zmiany, wówczas
konieczne jest ponowienie procedury. Może
to sprawić, że sporządzenie planu potrwa nawet kilka
lat. Po zakończeniu tego etapu projekt przekazywany
jest do uchwalenia przez Radę Miasta.
Projekty planów miejscowych w imieniu Prezydenta
Miasta sporządzają projektanci spełniający wymogi
ustawy oraz posiadający odpowiednią wiedzę
i doświadczenie
w
zakresie
planowania
przestrzennego. W trakcie procedury swoją opinię
w zależności od potrzeb wyrażają dodatkowo
specjaliści z zakresu m.in. ochrony środowiska,
komunikacji
i ochrony
zabytków.
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Mini-przewodnik i raport z etapu zbierania wniosków

Studium
uwarunkowań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego (w skrócie:
studium)
jest
dokumentem
strategicznym
obejmującym całą powierzchnię miasta, w którym
zawarte
są
zasady
kształtowania
polityki
przestrzennej. Podobnie jak w przypadku planu
miejscowego znajdują się w nim przeznaczenia
terenów i zasady zagospodarowania, ale mają one
charakter bardziej ogólny – kierunkowy.

Studium nie jest aktem prawa miejscowego, jednak
zgodnie z przepisami opracowywane plany miejscowe
nie mogą naruszać jego ustaleń.
Zapisy „Studium…” – II edycja przyczyniają się
w dużym stopniu do kształtowania ustaleń projektu
planu miejscowego, dlatego zapoznanie się z jego
treścią daje ogląd na kierunek rozwoju obszaru.
Ze studium i innymi opracowaniami mającymi wpływ
na projekt można zapoznać się na stronie
www.plandlamurcek.katowice.eu
w
zakładce
MATERIAŁY PLANISTYCZNE

Dla Katowic obowiązuje obecnie „Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Katowice” – II edycja, przyjęte
uchwałą Rady Miasta Katowice w 2012 r.

FRAGMENT „STUDIUM…” – II EDYCJA DLA OBSZARU MURCEK
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Mini-przewodnik i raport z etapu zbierania wniosków

UWARUNKOWANIA,
CZYLI CO WPŁYNIE
NA USTALENIA
PLANU?
Na ustalenia planu miejscowego mają wpływ liczne
uwarunkowania i regulacje. Zabytki, środowisko,
komunikacja,
istniejące
zagospodarowanie
i infrastruktura techniczna – między innymi te aspekty
wymagają pogłębionej analizy i odpowiedniego
uwzględnienia.

Osada Murcki powstała jako kolonia patronacka
kopalni
węgla
kamiennego
Emanuelssegen
funkcjonującej w tym terenie od 1657 r. Kolejne
zespoły budynków dla górników rozwijającego się
zakładu lokalizowane były przy obecnych ulicach
Bielskiej, Samsonowicza, Kołodzieja. Na początku
XX w. zaprojektowana i zrealizowana została
zabudowa nowego centrum: rynku (obecnie Placu
Kasprowicza) i ulicy Wolności.

Nieznacznie przekształcony układ urbanistyczny
i poszczególne obiekty historyczne są elementami
wyróżniającymi dzielnicę i esencją lokalnej tożsamości
mieszkańców.
Do gminnej ewidencji zabytków wpisane zostały liczne
obiekty z terenu dzielnicy: wille i domy mieszkalne
wraz
z
przynależnymi
im
zabudowaniami
gospodarczymi, szkoły, budynki obecnego szpitala.
Oprócz nich miejska służba konserwatorska
wytypowała inne obiekty do objęcia ochroną w nowo
sporządzanym planie, w tym np. dawne komory celne
czy obiekty poprzemysłowe.
Plan dla Murcek zawierać będzie ustalenia mające
na celu zapewnienie zabytkom odpowiedniej ochrony.
Wśród możliwych do wprowadzenia w planach
miejscowych zasad znajdują się takie jak: zakaz
nadbudowy
i rozbudowy,
zakaz
dociepleń,
zachowanie form stolarki drzwiowej i okiennej.
Wynikające z zabytkowego charakteru obostrzenia nie
dotykają wszystkich mieszkańców w sposób
bezpośredni. Stykają się jednak z nim na co dzień,
ponieważ zabytkowy rdzeń miejscowości stanowi jej
centrum.

Wojewódzki
rozpoczął

Konserwator

postępowanie

Zabytków
w

sprawie

wpisu układu urbanistycznego Murcek
do wojewódzkiego rejestru zabytków,
w ślad za osiedlami takimi jak Giszowiec
i Nikiszowiec

FRAGMENT STUDIUM HISTORYCZNO-URBANISTYCZNEGO KATOWIC (1995) – FAZY ROZWOJU MURCEK
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Mini-przewodnik i raport z etapu zbierania wniosków
Solskiego, Baczyńskiego i Wolności, stanowiąca
połączenie z Parkiem Murckowskim.

Aspektem o znacznym wpływie na codzienne życie jest
struktura przestrzenno-funkcjonalna dzielnicy. Dobrze
funkcjonująca
przestrzeń
daje
możliwość
m.in. pokonywania tras do podstawowych obiektów
usługowych: szkoła, sklepy, dom kultury czy teren
rekreacyjny bezpiecznie i szybko, bez użycia
samochodu.
Murcki w tym zakresie stanowią dzielnicę
ukształtowaną optymalnie i w znacznym stopniu
samodzielną. Jednak z opinii mieszkańców wynika
wyraźna potrzeba urozmaicenia pakietu usług,
w szczególności komercyjnych. Sporządzany plan
miejscowy
powinien
więc
odpowiedzieć
na tę potrzebę, wyznaczając tereny lub budynki, które
w całości bądź częściowo (na przykład w parterach)
będą mogły przyjąć nową usługową funkcję.

Plan miejscowy nie przesądza o faktycznej
realizacji poszczególnych inwestycji.
Służy optymalnemu zaprojektowaniu ich
wzajemnego rozmieszczenia i relacji

W zakresie terenów zieleni i przestrzeni publicznych
konieczna jest identyfikacja wartości istniejących
skwerów, zieleńców i występujących licznie alei
oraz odpowiednie
ukształtowanie
zapisów
ochronnych. Dodatkowo uwaga powinna być
zwrócona na unikalne cechy nadawane dzielnicy przez
otaczający Murcki kompleks leśny.
Zgodnie ze „Studium…” – II edycja w Murckach
znajduje się układ przestrzeni publicznych i wiążących
je ulic, który wymaga zachowania: rynek (plac
Kasprowicza), przedpole kościoła, skwer przy zbiegu
Goetla i Bielskiej oraz m.in. ulice Wojtalewicza,

Oprócz występujących w obszarze dzielnicy terenów
zieleni, która towarzyszy zabudowie, uzupełniając przy
tym jej układ, „Studium…” – II edycja wskazuje Dolinkę
Murckowską jako obszar do przekształceń. Zgodnie
z wstępnymi ustaleniami działania będą polegały
przede wszystkim na wzmocnieniu roli przyrodniczej
obszaru, z możliwością wykorzystania dla edukacji
ekologicznej i rekreacji.

Hałas
Zagrożenie hałasem w dzielnicy jest związane przede
wszystkim z przebiegiem ulicy Bielskiej. Na obszarach
pozbawionych ochrony akustycznej tak zwany klimat
akustyczny nie sprzyja lokalizacji budynków
mieszkalnych – to między innymi one są one
chronione prawnie przed uciążliwością hałasu. Jednym
z opracowań pomocniczych dla sporządzenia planu
miejscowego będzie specjalistyczna mapa akustyczna
– aktualne opracowanie wykonane zostało w 2018 r.
Geologia i górnictwo
Ze względu na długotrwałą, intensywną działalność
górniczą prowadzoną w tym rejonie, Murcki położone
są na obszarze narażonym na wystąpienie deformacji
powierzchni
ziemi:
prowadzono
tu
płytką
eksploatację, występują też zlikwidowane połączenia
byłych wyrobisk z powierzchnią (szyby i szybiki).
Obecnie prowadzona eksploatacja także może
skutkować wystąpieniem deformacji i drgań gruntu.
W obszarze dzielnicy dodatkowo występują liczne
płytko położone wychodnie uskoków tektonicznych.
Jeden z nich – Stanisław – został zaklasyfikowany jako
uskok aktywny.
Pożary lasów
Plan zarządzania kryzysowego miasta identyfikuje
na terenie
Murcek
zagrożenie
związane
z bezpośrednim sąsiedztwem terenów zabudowanych
i zwartych kompleksów leśnych. Plan miejscowy może
8
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Mini-przewodnik i raport z etapu zbierania wniosków
przyczynić się do zapobiegania zagrożeniu poprzez
odsunięcie projektowanej zabudowy na bezpieczną
odległość od ściany lasu, tak by zmniejszyć
prawdopodobieństwo szybkiego rozprzestrzeniania
się ewentualnego pożaru.

Połączenia ponadlokalne
„Studium…” – II edycja przewiduje realizację nowych
połączeń drogowych łączących Murcki z pozostałymi
dzielnicami miasta. Chodzi o połączenie ul. Kolejowej
z ul. Bielską poprzez przedłużenie ul. Rzepakowej
do ul. Cegielnia Murcki, a następnie do ul. Bielskiej
(zaproponowany został również alternatywny
przebieg poprzez przedłużenie ul. Francuskiej
do ul. Cegielnia Murcki) wraz z powiązaniem tego
połączenia
z
układem
drogowym
dzielnic

południowych
poprzez
ul.
Szarych
Szeregów/Kołodzieja bądź poprzez przedstawiony
alternatywny
przebieg
od ul. Bażantów
do ul. Kołodzieja.
W trakcie sporządzania planu propozycje te będą
analizowane, w tym w zakresie ich wpływu
na środowisko, i uwzględnione w odpowiednim
zakresie w celu zarezerwowania terenu pod ich
przyszłą budowę.
Połączenia lokalne
Powiązania lokalne wewnątrz dzielnicy zapewnia
układ dróg dojazdowych oraz elementy komunikacji
pieszej i rowerowej. Istotne są bezpieczne i szybkie
powiązania pomiędzy miejscami docelowymi takimi
jak szkoły, sklepy, miejsca pracy czy przystanki
autobusowe.

FRAGMENT „STUDIUM…” – II EDYCJA: NOWE POŁĄCZENIA KOMUNIKACYJNE

9

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DZIELNICY MURCKI W KATOWICACH

Mini-przewodnik i raport z etapu zbierania wniosków

CEL KONSULTACJI
Do
sporządzenia
miejscowego
planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru dzielnicy
Murcki w Katowicach przystąpiono uchwałą
nr LV/1127/18 Rady Miasta Katowice z dnia
19 kwietnia 2018 r. Podjęcie uchwały motywowane
było między innymi występowaniem w obszarze
dzielnicy obiektów i terenów wymagających ochrony:
historycznego układu urbanistycznego osiedla wraz
z systemem przestrzeni publicznych, rozległego
kompleksu leśnego oraz Dolinki Murckowskiej.
Celem opracowania planu miejscowego jest ustalenie
zasad i warunków zabudowy oraz zagospodarowania
terenów, które jednocześnie umożliwią rozwój
jednostki osadniczej, jak i zapewnią zachowanie
wartości stanowiących dziedzictwo kulturowe,
świadczących o historii obecnej dzielnicy Katowic –
Murcek.
Planowanie przestrzenne jest działaniem złożonym
i wielobranżowym.
Łączy
zagadnienia
lokalne i ponadlokalne oraz aspekty takie jak
budownictwo, ochrona środowiska czy planowanie
układu komunikacyjnego. Przede wszystkim jednak
służy kształtowaniu przestrzeni zrównoważonej, która
umożliwia codzienne spełnianie potrzeb mieszkańców
i innych użytkowników.
Teren dzielnicy stanowi całość funkcjonalnoprzestrzenną – jednostkę w znacznym stopniu
samodzielną z uwagi na swoje położenie w strukturze
miasta. Objęcie projektem przeważającej części
Jednostki
Pomocniczej
Murcki
pozwoli
na ukształtowanie optymalnych, systemowych zasad
ochrony i rozwoju zabudowy oraz zagospodarowania
terenów.

Objęcie uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia
planu miejscowego tak znacznego fragmentu miasta –
prawie całej, zwartej jednostki osadniczej uzasadnia
zastosowanie poszerzonego systemu partycypacji
społecznej. Przyjęcie nowych zasad konsultowania
planu dla Murcek już na etapie zbierania wniosków
ma służyć:








Pozyskaniu
informacji
o
obiektach
i obszarach ważnych dla mieszkańców
z punktu widzenia dziedzictwa kulturowego,
korzystania ze środowiska i spełniania
codziennych potrzeb
Rozpoznaniu
istniejących
konfliktów
przestrzennych
Rozpoznaniu szans i zagrożeń dla obszaru
dzielnicy
Poszerzeniu wiedzy mieszkańców na temat
dokumentów planistycznych – o co można
wnioskować i czego można wymagać
od projektu planu miejscowego?
Zapoznaniu
mieszkańców
i
innych
zainteresowanych z etapami procedury
planistycznej oraz zasadami sporządzania
dokumentów
–
przybliżenie
skomplikowanych zależności i terminów

Celem przeprowadzenia poszerzonych konsultacji
społecznych planu dla Murcek jest sporządzenie
projektu dokumentu, który będzie odpowiadał
na potrzeby interesu publicznego oraz prywatnego
użytkowników
przestrzeni.
Plan
miejscowy
ma zapewnić zachowanie i kształtowanie, a także
w razie potrzeby odtworzenie ładu przestrzennego
w obszarze, który zgodnie ze „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta
Katowice” – II edycja jest jednym z obszarów
o najbardziej
wartościowym
i harmonijnym
krajobrazie w strukturze Katowic.
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SPOTKANIA
W RAMACH
KONSULTACJI
Ogłoszenie
zawiadamiające
o
przystąpieniu
do sporządzenia planu dla Murcek opublikowane
zostało 20 września 2018 r. Informacje o planowanych
działaniach znalazły się na plakatach w przedszkolach,
szkołach, bibliotece, domu kultury oraz na tablicach
ogłoszeń. Dodatkowo m.in. w sklepach i restauracjach
pojawiły się ulotki informujące o konsultacjach.
Na etapie zbierania wniosków zaplanowano
4 spotkania, które odbyły się w różnych terminach
i lokalizacjach na terenie dzielnicy Murcki. Pierwsze
otwarte spotkanie o najszerszym zakresie,
inaugurujące
konsultacje,
miało
miejsce
4 października 2018 r. o godzinie 17:00 w sali
gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 48 przy
ul. Bielskiej 14. Po spotkaniu uruchomione zostały
punkty konsultacyjne w trzech terminach: 6, 17 i 23
października
2018
r.
Wynikający
z ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
minimalny termin na składanie wniosków został
znacznie wydłużony – z 21 dni na okres ponad dwóch
miesięcy.

W spotkaniu konsultacyjnym wzięło udział ponad
60 osób, w tym przedstawiciele Rady Miasta oraz
Rady Jednostki Pomocniczej. Pierwsza część spotkania
polegała
na wprowadzeniu
uczestników
w podstawowe zagadnienia dotyczące procedury
planistycznej oraz planu konsultacji prowadzonych dla
Murcek.
Po
przedstawieniu
podstawowych
informacji
o procedurze formalnej kolejną część spotkania
stanowiło omówienie lokalnych uwarunkowań
i wytycznych,
które
będą
miały
wpływ
na przyjmowane w projekcie planu miejscowego
rozwiązania.
Celem przedstawienia kluczowych zagadnień było
usprawnienie dyskusji nad potrzebami dzielnicy
i ułatwienie precyzyjnego formułowania wniosków,
co stanowiło dalszą, zasadniczą część spotkania.

Utworzona została również strona internetowa
www.plandlamurcek.katowice.eu,
na
której
publikowane będą między innymi informacje
o planowanych spotkaniach i aktualnym etapie
sporządzania projektu.
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Projektanci byli do dyspozycji mieszkańców
odpowiednio
w sobotę
6 października
w godzinach 10-18 na rynku w Murckach (Plac
Kasprowicza), w środę 17 października
w godzinach 10-18 w Miejskiej Bibliotece
Publicznej przy ul. Samsonowicza 27 oraz
we wtorek 23 października w godzinach 10-19
w Miejskim
Domu
Kultury
przy
ul. Kołodzieja 42.
Największym zainteresowaniem cieszył się
punkt uruchomiony na rynku. Oprócz przyjęcia
wniosków projektanci starali się zainteresować
przechodniów rozmową o potrzebach dzielnicy,
włączając w ten sposób w działania
planistyczne coraz większe grono.
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SKŁADANE WNIOSKI
I PROPONOWANY ZAKRES DZIAŁAŃ
Poniższy wykaz zawiera informacje o wnioskach, które wpłynęły w formalnej procedurze
ich składania oraz zgłoszonych w trakcie spotkań.
MPZP
Symbol
oznacza, że zagadnienie będzie analizowane na etapie sporządzania projektu
planu miejscowego. W przypadku, gdy plan miejscowy nie reguluje sprawy tego typu – na przykład
jest zbyt szczegółowa czy dotyczy realizacji przez miasto konkretnych inwestycji – dodano nazwę
jednostki urzędu, do której informacja o sprawie lub potrzebie zostanie skierowana.
Zagadnienie poruszane w trakcie konsultacji

Zakres podejmowanych działań

OGÓLNE
1. Murcki – zapomniana dzielnica miasta,
brak inwestycji

MPZP

+ Wydział Rozwoju Miasta

2. Zachowanie charakteru dzielnicy, której
atutami są zieleń i kameralność

MPZP

KOMUNIKACJA
3. Odciążenie ronda Książąt Pszczyńskich
i ul. Kołodzieja poprzez realizację innego
połączenia dzielnic południowych z DK86
4. Propozycja
przedłużenia
ul. Samsonowicza do ul. Tartacznej
5. Uwzględnienie
stanu
istniejącego
i struktury własności przy ustalaniu granic
pasa drogowego ulicy Zubera
6. Możliwość realizacji drogi rowerowej
na nasypie
łączącym
Kostuchnę
z Murckami
7. Możliwość
realizacji
połączenia
rowerowego z Tychami
8. Przywrócenie
funkcjonalności
linii
kolejowej z ewentualnym przeniesieniem
przystanku kolejowego bliżej osiedla
(np. na przedłużeniu Samsonowicza)
Wykorzystanie starych torów kolejowych
kopalni Murcki na Ochojec i Muchowiec
9. Możliwość
uruchomienia
linii
tramwajowej w ciągu ul. Cegielnia Murcki
i jej połączeń
10. Ciągi piesze między osiedlami Mruczka
i Bohdanowicza – brak oświetlenia,
nieodpowiednia nawierzchnia

MPZP
MPZP
MPZP

MPZP

+ Wydział Transportu
+ Wydział Rozwoju Miasta

MPZP

+ Wydział Transportu
+ Wydział Rozwoju Miasta

MPZP

+ Wydział Transportu
+ Wydział Rozwoju Miasta

MPZP

+ Wydział Transportu
+ Wydział Rozwoju Miasta

Miejski Zarząd Ulic i Mostów

13

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU DZIELNICY MURCKI
W KATOWICACH

Mini-przewodnik i raport z etapu zbierania wniosków
11. Połączenie pieszo-jezdne ul. Mruczka
MPZP
z ul. Kołodzieja koło szpitala, ul. Mruczka
i ul.
Tartacznej,
Bielskiej
przy
przedsiębiorstwie Vector
12. Utrudnienia na osiedlu przy ul. Kubisty –
+ Miejski Zarząd Ulic i Mostów
MPZP
tylko jedna droga wyjazdu, do tego bez
chodnika
13. Wniosek o realizację drogi wzdłuż
MPZP
ogrodzenia
szpitala
(możliwość
zmniejszenia liczby przejazdów przez
rynek i poprawy dojazdu dla karetek)
14. Realizacja parkingu dla pacjentów szpitala
Miejski Zarząd Ulic i Mostów
wzdłuż ogrodzenia szpitala od strony
ul. Mruczka prostopadle do jej osi
ZIELEŃ I PRZESTRZENIE PUBLICZNE, BEZPIECZEŃSTWO
15. Brak terenów rekreacyjnych
16. Potrzeba otwarcia komisariatu na terenie
dzielnicy (bezpieczeństwo publiczne)
17. Możliwość zagospodarowania terenu
za Szkołą
im. J. Iwaszkiewicza
(za
ogrodem sensoryczno-botanicznym)
18. Wykorzystanie hałdy na cele rekreacyjne
19. Zachowanie
istniejących
ogródków
działkowych na zapleczu zabudowy przy
ul. Laskowskiego (strona zachodnia) jako
istotnego
elementu
dziedzictwa
kulturowego dzielnicy
MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNE
20. Urozmaicenie zakresu dostępnych usług:
handel, gastronomia, rozrywka
Proponowane lokalizacje:
a) teren po szybie Stanisław,
b) teren po gospodarstwie leśnym przy
ul. Goetla/Bielskiej naprzeciw szkoły,
c) w rejonie Dolinki Murckowskiej,
d) za kościołem przy ul. Solskiego,
e) ogólnie tereny ogródków działkowych
zarządzanych przez spółkę mieszkaniową
i miasto
21. Uruchomienie
nowych
terenów
inwestycyjnych (mieszkaniowych) w celu
zaktywizowania dzielnicy
Proponowane lokalizacje:
a) w rejonie ul. Ks. Kubisty i Piernikarczyka
(do nasypu kolejowego),
b) ogólnie tereny ogródków działkowych
zarządzanych przez spółkę mieszkaniową

MPZP

+ Wydział Rozwoju Miasta

Wydział Zarządzania Kryzysowego
MPZP

MPZP

+ Wydział Rozwoju Miasta

MPZP

MPZP

MPZP
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c)
d)
e)

f)
g)

i miasto,
teren po gospodarstwie leśnym przy
ul. Goetla/Bielskiej,
teren po szybie Stanisław,
przy
ul.
Leśników
na
terenie
przeznaczonym w obowiązującym mpzp
na cele zabudowy usługowej,
na zapleczu zabudowy po zachodniej
stronie ul. Wolności,
wewnątrz kwartału ulic Samsonowicza,
Wojtalewicza, Mruczka, Laskowskiego

22. Zmiana zapisów obowiązującego planu
miejscowego w rejonie ulic Mruczka
i Kołodzieja:
weryfikacja
przyjętych
wskaźników i parametrów, ustaleń
dotyczących
przeznaczenia
terenów
i ustalenie układu komunikacyjnego
23. Budowa wielofunkcyjnej sali sportowej

MPZP

+ Wydział Rozwoju Miasta
MPZP

24. Budowa wodnego placu zabaw

+ Wydział Rozwoju Miasta
MPZP

25. Budowa basenu

+ Wydział Rozwoju Miasta
MPZP

26. Przeznaczenie terenu za Szkołą im.
J. Iwaszkiewicza
(za
ogrodem
sensoryczno-botanicznym)
na
cele
usługowe, w tym przedszkole lub żłobek
ZABYTKI
27. Zły stan techniczny łaźni łańcuszkowej
28. Możliwość
dofinansowania
remontowych przy zabytkach
ŚRODOWISKO

prac

29. Duże natężenie hałasu przy trasie DK86
(przedszkole, park, domy)
30. Uwzględnienie dawnego przebiegu Rowu
Murckowskiego
przez
tereny
od ul. Sokołowskiego i ul. Tartacznej
(podmokły grunt)
INFRASTRUKTURA
31. Brak sieci ciepłowniczej, brak realizacji
przyłączeń – problemy z jakością
powietrza w sezonie grzewczym
32. Problemy z siecią elektroenergetyczną
(zaopatrzeniem w prąd), przerwy
w dostawach

MPZP

Biuro Konserwatora Zabytków
Biuro Konserwatora Zabytków

MPZP

+
Wydział
Środowiska

Kształtowania

MPZP

Wydział Rozwoju Miasta
Wydział Kształtowania Środowiska
konieczność zgłoszenia do dysponenta sieci
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WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH
KONSULTACJI I WYTYCZNE
PLANISTYCZNE
Przestrzenna izolacja od sąsiednich dzielnic i brak widocznych oznak rozwoju – nowych inwestycji
obserwowanych licznie w pozostałych południowych częściach Katowic – wzmagają wśród
mieszkańców postrzeganie Murcek jako zapomnianej części miasta. Wyróżniający się charakter
dzielnicy definiowany przez zabytkową (choć miejscami zdegradowaną) zabudowę w zachowanym,
historycznym układzie może przywodzić na myśl stagnację i zatrzymanie w czasie.
Na pierwszym otwartym spotkaniu konsultacyjnym spotkały się dwa poglądy. Jeden z nich uznał
to zapomnienie za poważną wadę i blokadę dla wszelkich aktywności: zamieszkania, bycia
konsumentem, spędzania wolnego czasu i podejmowania przedsięwzięć. Z drugiej strony
wyodrębnienie przestrzenne i małomiasteczkowy charakter postrzegane są przez część mieszkańców
jako unikalny walor dzielnicy z ludzką skalą.

1
2
3

Wśród biorących udział w spotkaniach, szczególnie w punkcie konsultacyjnym zorganizowanym
na rynku, nie brakowało pomysłów na inwestycje mogące nadać Murckom nową funkcjonalność
i pole do przyszłego rozwoju. Mieszkańcy wskazali potencjalne tereny inwestycyjne, które na etapie
sporządzania koncepcji planu miejscowego zostaną ocenione pod kątem przydatności i możliwości
ich zagospodarowania na poszczególne cele, w tym np. mieszkaniowe, handlowe, zieleni urządzonej,
a także do realizacji inwestycji sportowo-rekreacyjnych (wielokrotnie pojawiającej się w rozmowach
wielofunkcyjnej sali, basenu).
Zbiór postulatów wykazał potrzebę zmian w zakresie zasad obsługi komunikacyjnej w skali
ponaddzielnicowej i mniejszej, dotyczącej usprawnienia połączeń lokalnych. Mieszkańcy borykają się
znacznym natężeniem ruchu z kierunku Kostuchny do drogi krajowej nr 86 (w ciągu ulicy Kołodzieja,
a w przeciwną stronę również na ul. Bielskiej). Niezbędna jest analiza propozycji rozwiązań tego
problemu zawartych w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Katowice” – II edycja z 2012 r., wśród których najistotniejsze dla wyprowadzenia ruchu
tranzytowego z dzielnicy jest proponowane połączenie ul. Kołodzieja z DK86 za terenem hałdy
murckowskiej.

W skali lokalnej potrzebne jest wskazanie przebiegu ciągów komunikacyjnych, które mogłyby ułatwić
przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi miejscami docelowymi w dzielnicy. Wnioskowane
usprawnienia dotykają kształtowania bezpiecznego i szybkiego systemu komunikacji pieszej
i rowerowej na trasach pomiędzy osiedlami, do przystanków autobusowych, szpitala, domu kultury
czy cmentarza przy ul. Kołodzieja. W projekcie planu miejscowego należy więc zabezpieczyć jak
najliczniej proponowane przejścia i przejazdy, tak by utrzymać wysoki poziom dostępności osiedla.
Dodatkowo zasygnalizowane zostały potrzeby dotyczące uregulowania stanu prawnego dróg,
do czego służyć będą ustalenia przyjętego ostatecznie przez radę miasta planu.
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4

Połączenia Murcek z pozostałymi dzielnicami miasta upatruje się w możliwości przywrócenia
funkcjonowania linii kolejowej dla przewozów pasażerskich oraz realizacji stacji w miejscu bliższym
terenów zamieszkanych niż dotychczasowa (na przykład przy przedłużeniu ulicy Samsonowicza).

Prowadzenie
polityki komunikacyjnej
oraz
wskazywanie
dopuszczalnych
sposobów
zagospodarowania i zabudowy terenów będzie uzależnione od licznych uwarunkowań, w tym także
środowiskowych. Opracowana zostanie prognoza oddziaływania proponowanych rozwiązań
na środowisko, z której wynikać mogą dodatkowe zalecenia dotyczące przebiegu i sposobu realizacji
inwestycji.
Wynikający z konsultacji strategiczny kierunek działania to umożliwienie realizacji nowych inwestycji
– publicznych i komercyjnych z troską o wyjątkowy krajobraz kulturowy dzielnicy.

ZAPOWIEDŹ DALSZYCH DZIAŁAŃ
Po opracowaniu pierwszej koncepcji planu dla Murcek projekt zostanie opublikowany na stronie
www.plandlamurcek.katowice.eu. Na internetowej miejskiej platformie konsultacyjnej można będzie
zostawiać komentarze, opinie i pytania.
Głównym elementem konsultacji będzie drugie otwarte spotkanie przeznaczone dla wszystkich
zainteresowanych zorganizowane na terenie dzielnicy w godzinach popołudniowych, w trakcie
którego zaprezentowana zostanie propozycja rozwiązań projektowych.
Informacje o terminach udostępnienia koncepcji planu i spotkania będą publikowane na stronach
internetowych www.katowice.eu oraz dedykowanej www.plandlamurcek.katowice.eu.
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PORADNIK
 Sporządzając plan miejscowy, Prezydent Miasta wykonuje nadane mu ustawowo
władztwo planistyczne. Zgodnie z przepisami plan miejscowy określa, w jaki sposób można
korzystać z prawa własności nieruchomości, nawet prywatnych. Do projektowanych zasad
warto wnosić uwagi, wnioski i zadawać pytania, tak by wpłynąć na zmianę projektu
lub zrozumieć cel, jaki przyświecał projektantom
 Na ustalenia planu mają wpływ liczne uwarunkowania, dokumenty i akty prawne,
z których wynikają ograniczenia w korzystaniu z terenów i budynków. Warto poświęcić
chwilę, by się z nimi zapoznać, szczególnie jeśli są nie po naszej myśli
 Projekt planu powstaje w ramach ustawowo określonej procedury. Warto śledzić postęp
prac, aby w porę złożyć swoje uwagi
 Aktywny udział w procedurze planistycznej daje szanse na wypracowanie rozwiązań
dla problemów dzielnicy. Projektanci planu, mimo starań, nie znają tych problemów
tak dobrze jak mieszkańcy – konieczna jest rozmowa i wspólne działanie
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