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CZĘŚĆ I
WPROWADZENIE
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1. WPROWADZENIE

1.1. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE OPRACOWANIA
Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska zostało zatwierdzone uchwałą nr 882/XLVIII/2009 Rady Miejskiej w Rudzie
Śląskiej z dnia 31 sierpnia 2009r. Studium to zostało sporządzone zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Po wpłynięciu licznych wniosków o zmianę studium oraz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego przez mieszkańców i lokalnych przedsiębiorców jak
również nowych koncepcji rozwoju miasta Rada Miejska w Rudzie Śląskiej podjęła uchwałę
Nr PR.007.81.2012 w dniu 29 marca 2012r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska. Uchwała Rady Miasta o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium podjęta
została na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1
i 3 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80 poz. 717 z późn. zm.).
1.2. ZAKRES MERYTORYCZNY I TOK SPORZĄDZNIA STUDIUM
Projekt studium sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie - zgodnie
z ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Teren
opracowania obejmuje miasto Ruda Śląska w jego granicach administracyjnych.
Podstawą do sporządzenia przedmiotowego studium jest wcześniej wspomniana ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zgodnie z którą studium wymaga
uwzględnienia wszystkich uwarunkowań wynikających z:
-

dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

-

stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony,

-

stanu środowiska, w tym rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego,

-

stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

-

warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,

-

zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia,

-

potrzeb i możliwości rozwoju gminy,
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-

stanu prawnego gruntów,

-

występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych,

-

występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych,

-

występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz zasobów wód podziemnych,

-

występowania
odrębnych,

-

stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, oraz gospodarki
odpadami,

-

zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych.

terenów

górniczych

wyznaczonych

na

podstawie

przepisów

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w studium
określa się w szczególności:
-

kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,

-

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym
tereny wyłączone spod zabudowy,

-

obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody,
krajobrazu kulturowego i uzdrowisk,

-

obszary i zasady dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

-

kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

-

obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
lokalnym,

-

obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego
województwa i ustaleniami programów, o których mowa w art. 48 ust. 1 w/w ustawy,

-

obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym
obszary wymagające przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, a także
obszary rozmieszczenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz obszary
przestrzeni publicznej,

-

kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,

-

obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi i osuwana się mas ziemnych,

-

obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny,
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-

obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące na nich
ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady
(Dz. U. z 2002r. Nr 41 poz. 412 oraz nr 113 poz. 984 i nr 153 poz. 1271),

-

obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,

-

granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,

-

inne obszary problemowe, w zależności
zagospodarowania występujących w gminie.

od

uwarunkowań

i

potrzeb

Niektóre z wyżej wymienionych zagadnień nie dotyczą miasta Ruda Śląska, wobec czego
przedmiotowe studium ich nie zawiera.
Sporządzona w roku 2010, w trybie art. 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta Ruda Śląska
wykazała, iż przez niespełna 4 lat obowiązywania studium spełniło swój cel – realizacja
polityki przestrzennej w nim zawarta przyczyniła się do intensywnego rozwoju miasta.
Zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju niezbędne jest dokonanie zmian w polityce
przestrzennej miasta uwzględniając nową rzeczywistość zarządzania przestrzenią
gospodarczą województwa śląskiego. Intensywny, szybki rozwój komunikacji (autostrada A4,
droga DTŚ) spowodował i będzie powodował zwiększone zapotrzebowanie na tereny
inwestycyjne związane z handlem, usługami, produkcją oraz zabudową mieszkaniową.
W niniejszym dokumencie uwzględniono:
-

zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wynikające m. in. z realizacji inwestycji
po roku 2009,

-

zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z lokalizacji głównych
ciągów układu komunikacyjnego,

-

zmiany w zapotrzebowaniu na tereny dla zabudowy jedno i wielorodzinnej,

-

zmiany wynikające z ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

-

zmiany wynikające z aktualnej prognozy demograficznej dla miasta,

-

zmiany wynikające ze zmieniającego się otoczenia prawnego,

-

ustalenia wynikające z lokalnych programów rozwoju,

-

zmiany wynikające z analizy złożonych wniosków o zmianę obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska oraz
wniosków do studium (rozmieszczenie wniosków do studium przedstawia plansza
nr 1 - Analiza wniosków).
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1.3.

CEL STUDIUM

Celem studium jest sformułowanie ustaleń wynikających z przeprowadzonych analiz
społecznych, gospodarczych, środowiskowych i innych. Podjęcie decyzji o przystąpieniu do
sporządzania studium podyktowane było również dostosowaniem się do wymogów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w części dotyczącej wymaganego zakresu
studium.
Aktualizacja ustaleń studium wynika ze zmian wprowadzonych w innych ustawach oraz ma
na celu uwzględnienie długofalowych kierunków rozwoju miasta przedstawionych w Strategii
Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015r. oraz
uwzględnienie wniosków z przeprowadzonej w 20010r. Analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta Ruda Śląska.
Decyzja o podjęciu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium wynikała
także ze stanowiska społeczności lokalnej zainteresowanej zmianami w zagospodarowaniu
przestrzennym miasta. Do aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska (Uchwała Nr 1066/LXI/2006 z dnia 22 czerwca 2006r.)
wpłynęło dużo wniosków o zmianę planu, co często wiąże się z koniecznością aktualizacji
studium.

1.4.

ZAŁOŻENIA STUDIUM

Podstawowym założeniem studium jest rozpoznanie i scharakteryzowanie wszelkich
uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych miasta Ruda Śląska. Analiza istniejących
uwarunkowań pozwoli na określenie długoterminowych kierunków rozwoju miasta.
Zasadniczym elementem rozpoznania uwarunkowań, a następnie kierunków rozwoju jest
zapoznanie się z lokalnymi programami rozwoju.
Lokalne programy rozwoju:
-

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004 – 2015,

-

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007 – 2015,

-

Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku
2015,

-

Powiatowy Program Ochrony Środowiska,

-

Założenia do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze miasta Ruda Śląska,

-

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2011 – 2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o.
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w Rudzie Śląskiej,
-

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata
2012 – 2016,

-

Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,

Założeniem studium są działania komplementarne z wyżej wymienionymi programami i ich
priorytetami. Kompleksowe podejście do zagadnienia rozwoju miasta pomoże
w sformułowaniu długofalowych kierunków zagospodarowania przestrzennego.

1.5.

KONSTRUKCJA DOKUMENTU STUDIUM

Przedmiotowy dokument studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska składa się z trzech zasadniczych części:
-

część I – Wprowadzenie,

-

część II – Uwarunkowania,

-

część III – Kierunki.

Część I
- Wprowadzenie - obejmuje charakterystykę elementów wejściowych do
sporządzania studium. Określono tutaj otoczenie prawne dokumentu, jego zakres
merytoryczny, cel oraz podstawowe założenia.
Część II – Uwarunkowania – zawiera wnikliwą analizę i charakterystykę uwarunkowań
wewnętrznych i zewnętrznych miasta. W tej części skrupulatnie przedstawione zostały
wszystkie elementy funkcjonalno – przestrzenne miasta. Występują tutaj elementy opisowe,
tabelaryczne, zestawienia, wykresy, porównania. Kwintesencją części II są plansze graficzne
uwarunkowań.
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego są to czynniki wpływające na politykę
przestrzenną, które w większości są niezależne od władz miasta. Zawarte w części II
uwarunkowania mają istotne znaczenie dla sposobu prowadzenia polityki przestrzennej.
Uwarunkowania wynikają z obecnego i przewidywanego występowania obiektywnych
zjawisk takich jak: stan środowiska, stan prawny gruntów, zainwestowanie terenu.
W uwarunkowaniach uwzględniono również lokalne działania władz miasta oraz zadania
publiczne o znaczeniu ponadlokalnym.
Część III – Kierunki – wskazuje główne kierunki polityki przestrzennej, a co za tym idzie
kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta.
Wyznaczone kierunki są wypadkową przedstawionych w części II Uwarunkowań. Kierunki
zagospodarowania przestrzennego to najważniejsza – właściwa część studium. Poza
częścią opisową zostały one przedstawione w formie graficznej.
Część III opracowania ma służyć podejmowaniu działań związanych z przekształceniem
struktury funkcjonalno – przestrzennej oraz sposobów ich realizacji.
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Studium nie jest aktem prawa miejscowego toteż w treści dokumentu pojawiają się treści
informacyjne, wyjaśnienia, uzasadnienia, opisy metod postępowania i inne.
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CZĘŚĆ II
UWARUNKOWANIA
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2. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

2.1.

PODSTAWOWE DANE O MIEŚCIE

Ruda Śląska o korzeniach sięgających XIII wieku jest miastem na prawach powiatu liczącym
142tys. mieszkańców i posiadającym 77,7km² powierzchni, co daje bardzo wysoką gęstość
zaludnienia - prawie 1832 osób/km². Miasto położone jest w centrum aglomeracji górnośląskiej,
35km od międzynarodowego lotniska w Pyrzowicach. Jest atrakcyjnym miejscem do
podejmowania działalności gospodarczej.
Dodatkowym atutem jest przebiegająca południowymi dzielnicami miasta autostrada A-4 oraz
przebiegająca przez północne dzielnice Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ), dzięki czemu Ruda
Śląska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem dostępności komunikacyjnej miast
w Polsce. Wzdłuż przebiegu głównych tras komunikacyjnych tworzą się strefy szczególnej
aktywności gospodarczej.
Ruda Śląska graniczy z Katowicami, Chorzowem, Zabrzem, Świętochłowicami, Mikołowem,
Bytomiem oraz Gierałtowicami. Sprawne połączenie z sąsiednimi miejscowościami zapewnia
komunikacja kolejowa, autobusowa i tramwajowa. W mieście znajdują się dwa dworce kolejowe:
Ruda i Chebzie położone na linii kolejowej Wrocław – Kraków.
Charakterystyczną cechą miasta jest jego odrębność dzielnicowa. Rudę Śląską tworzy
jedenaście dzielnic: Ruda, Godula, Orzegów, Bykowina, Halemba, Kochłowice, Chebzie, Nowy
Bytom, Wirek, Bielszowice, Czarny Las. Dzięki sprawnie działającej infrastrukturze technicznej
dzielnice funkcjonują jako jeden organizm miejski.
Ruda Śląska pomimo dużych zmian restrukturyzacyjnych w ostatnich latach postrzegana jest
nadal jako miasto typowo górnicze. Cztery kopalnie węgla kamiennego, huta oraz blisko 20tys.
osób pracujących w przemyśle ciężkim, to elementy budujące obraz miasta. Jednakże od
kilkunastu lat rozpoczął się proces aktywnego wspierania przez samorząd lokalny małych
i średnich przedsiębiorstw. Rozwijają się coraz to nowe dziedziny produkcji i usług, które stają się
alternatywnym źródłem zatrudnienia dla mieszkańców oraz motorem napędowym rozwoju miasta
zmniejszając sukcesywnie stan bezrobocia. Do aktualnie najważniejszych przedsiębiorstw
w mieście należą: Kopalnia Węgla Kamiennego Halemba-Wirek, Kopalnia Węgla Kamiennego
„Bielszowice”, Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój”, Kopalnia Węgla Kamiennego Wujek
Katowicki Holding Węglowy S.A., Przedsiębiorstwo Odmetanowienia Kopalń „Zachód” Sp. z o.o.,
Huta Pokój, Południowy Koncern Energetyczny S.A., Carbo Energia w skład której wchodzą:
Elektrociepłownia Mikołaj, Ciepłownia Nowy Wirek, Ciepłownia Bielszowice, Ciepłownia Wanda,
Ciepłownia Halemba; Zespół Ciepłowni Przemysłowych. Pomimo zmian restrukturyzacyjnych
w ostatnich latach przemysł nadal odgrywa ważną rolę w gminnej gospodarce. Głębokie
przemiany strukturalne i własnościowe powodują pojawianie się nowych problemów takich jak
problem bezrobocia oraz konieczność przekwalifikowania dużej liczby pracowników.
Ostatnie lata były dla miasta okresem ważnych inwestycji komunikacyjnych (autostrada A4,
Drogowa Trasa Średnicowa) oraz inwestycji ekologicznych zarówno w przemyśle jak
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i w gospodarce komunalnej. Do najważniejszych osiągnięć ostatniego czasu należy zaliczyć
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, budowę ekologicznego zakładu segregacji i termicznej
utylizacji odpadów komunalnych i przemysłowych oraz uporządkowanie gospodarki ściekowej.
To ostatnie jest realizacją projektu polegającego na: zamknięciu i rekultywacji czterech starych
oczyszczalni ścieków: Halemba I, Halemba II, Ruda Południowa, Mickiewicza, budowie
oczyszczalni ścieków Halemba Centrum, modernizacji oczyszczalni ścieków Orzegów, budowie
kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Halemba – Centrum”, budowie kanalizacji w zlewni
oczyszczalni „Barbara”, budowie kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Orzegów”.
Ruda Śląska jest jednym z najbardziej zazielenionych miast Aglomeracji Górnośląskiej z dużym
kompleksem leśnym w południowej części miasta. Na obszarach zdegradowanych działalnością
przemysłową tworzy się tereny zielone ze szczególnym uwzględnieniem zieleni parkowej.
Tworzone są pasy zieleni izolacyjnej wzdłuż tras komunikacyjnych oraz wokół obiektów
uciążliwych dla środowiska. Dzięki tym przedsięwzięciom zwiększa się powierzchnia terenów
zielonych, rekreacyjnych i leśnych. Lasy, parki, skwery i zieleńce zajmują obecnie prawie jedną
czwartą obszaru Rudy Śląskiej. W trosce o poprawę czystości powietrza podjęto działania w celu
zmniejszania tzw. niskiej emisji. Na obszarze miasta zlikwidowano lokalne kotłownie osiedlowe.
Jednakże duży problem stanowi zanieczyszczenie powietrza przez indywidualne piece grzewcze.
Ruda Śląska ma interesujące kompleksy sportowo – rekreacyjne realizowane zarówno przez
instytucje samorządowe, w tym Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji jak i przez blisko 50
stowarzyszeń sportowych. W mieście jest 17 kościołów rzymsko – katolickich i jeden ewangelicko
– augsburski. Ciekawą ofertę kulturalną proponują miejskie placówki: Muzeum Miejskie, Miejska
Biblioteka Publiczna, Centrum Kultury i Amfiteatr. Miasto prowadzi ożywioną działalność
promocyjną oraz aktywną współpracę z samorządami lokalnymi bliźniaczych miast: Llevice
(Słowacja), Papenburg (Niemcy), Vibo Valentino (Włochy).
Należy wspomnieć, iż Ruda Śląska jest miastem bardzo charakterystycznym, w którym
spuściznę architektury tworzą nieruchomości poprzemysłowe – jako pozostałość rozwijającego
się przez wieki przemysłu ciężkiego (górnictwo, hutnictwo). Z drugiej strony spotykamy w mieście
nowe osiedla mieszkaniowe. Architektura miasta to architektura regionalna, posiadająca swoją
tożsamość oraz tradycję śląską.

2.2.

DOTYCHCZASOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU OBJĘTEGO STUDIUM

W strukturze miasta wyróżnia się następujące jednostki urbanistyczne stanowiące dzielnice
miasta powstałe w przeszłości z samodzielnych miejscowości:


Ruda – funkcja mieszkaniowa, produkcyjno – usługowa, rolnicza,



Godula – funkcja mieszkaniowa, produkcyjna,



Orzegów – funkcja mieszkaniowa, produkcyjna,



Nowy Bytom – funkcja mieszkaniowa, produkcyjna, usługi ogólnomiejskie,



Wirek – funkcja mieszkaniowa, usługowa,
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Bykowina – funkcja mieszkaniowa,



Bielszowice – funkcja mieszkaniowa, produkcyjna, rolnicza,



Halemba – funkcja produkcyjna, mieszkaniowa, rekreacyjna,



Kochłowice – funkcja mieszkaniowa, produkcyjna, rekreacyjna, rolnicza,



Chebzie – funkcja mieszkaniowa, usługowa,



Czarny Las – funkcja mieszkaniowa, usługowa.
Tab. 2.2.a Użytkowanie terenów (stan na rok 2013)
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj zagospodarowania
Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Tereny wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych
Tereny sportu i rekreacji
Usługi pozostałe

9.
10.
11.
12.

Tereny zabudowy zagrodowej,
obsługa rolnicza, ogrodnicza,
hodowlana i leśna
Tereny rolnicze
Tereny obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów
Tereny zakładów górniczych
Tereny lasów i zadrzewień
Tereny zieleni urządzonej
Tereny zieleni nieurządzonej

13.
14.

Tereny ogrodów działkowych
Tereny cmentarzy

15.
16.
17.
18.

Tereny wód powierzchniowych
Tereny komunikacji samochodowej
Tereny garaży
Tereny parkingów

19.
20.

Tereny kolejowe
Tereny urządzeń i obiektów
infrastruktury technicznej
Tereny odpadów przemysłowych
pozostałe

7.
8.

21.
22.

Pow. w ha

% pow. ogółem

558,76

7,2

549,24

7,1

12,50

0,2

68,28
282,16
27,78

0,9
3,6
0,4

804,00
359,31

10,3
4,6

263,32
2187,16
106,12
1307,43
400,68
39,17
106,49
11,38
55,28
11,98
207,21
29,59

3,4
28,1
1,4
16,9
5,1
0,5
1,4
0,1
0,7
0,1
2,7
0,4

199,20
185,83

2,6
2,4

Źródło: Inwentaryzacja miasta Ruda Śląska, opracowanie w programie MapInfo Proffessional

W strukturze użytkowania terenów wyróżnia się spory udział terenów produkcyjnych,
składowych i magazynowych – 4,6%. Znaczacy jest udział terenów rolniczych, który wynosi
– 10,3%. Wśród terenów zabudowy mieszkaniowej większą część stanowią tereny
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zabudowy wielorodzinnej o wysokiej intensywności zabudowy, na które w przeważającej
mierze składają się tereny osiedli bloków o kubaturze powyżej 4 kondygnacji. Łącznie tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej stanowią 7,2% powierzchni miasta. Powierzchnia
lasów i zadrzewień stanowi duży udział, bo aż 28,1%. Natomiast niski jest udział zieleni
urządzonej (parki, skwery, zieleńce) i wynosi 1,4%. Część terenów to tereny byłego
składowania odpadów pohutniczych i pogórniczych, które uległy mniej lub bardziej
planowanej i zamierzonej rekultywacji.
Stan ładu przestrzennego
Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) ład przestrzenny to „takie
ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia
w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne,
społeczno – gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno – estetyczne”.
Struktura przestrzenna Rudy Śląskiej charakteryzuje się przemieszaniem funkcji, w tym
funkcji mieszkaniowych i gospodarczych. Jej cechą charakterystyczną i zarazem nie
pozbawioną wartości jest występowanie różnych form osadniczych, począwszy od zabudowy
wiejskiej poprzez osiedla robotnicze, zabudowę śródmiejską (z końca XIX i początku XXw.),
osiedla z lat 50 - tych ubiegłego wieku po „blokowiska” z lat 70-tych i 80-tych.
Główne założenia zagospodarowania przestrzennego miasta wiążą się z przebudową układu
komunikacyjnego:


budowa fragmentu drogi N-S łączącej węzeł Wirek autostrady A4 z Drogową Trasą
Średnicową oraz siecią dróg miejskich,



modernizacja drogi wojewódzkiej nr 925,



podniesienie rangi dworca Ruda – Chebzie poprzez jego modernizację,



stworzenie pasażu pieszego w centrum Nowego Bytomia (ul. Niedurnego),



modernizacja oraz przebudowa miejskiego układu drogowego,



realizacja ogólnomiejskich oraz dzielnicowych centrów usługowych,



wzbogacanie bazy ekonomicznej miasta i rozwój sektora przedsiębiorstw poprzez
zagospodarowanie terenów strategicznych miasta, czyli terenów wzdłuż węzła
autostrady A4, wzdłuż trasy DTŚ oraz utworzonego na pograniczu Rudy Śląskiej
i Świętochłowic Śląskiego Parku Przemysłowego,



rewitalizacja Śródmieścia,



ograniczenie rozpraszania zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej ponad niezbędne
i planowane zamierzenia,



ochrona wartości przyrodniczych i kulturowych miasta,
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rozwój ośrodków sportowo – rekreacyjnych oraz szlaków i ścieżek rowerowych.

Graficzne rozmieszczenie zainwestowania terenu miasta Ruda Śląska zostało
przedstawione na planszy nr 2 – Uwarunkowania wynikające z dotychczasowego
zainwestowania terenu.

2.2.1. RUDA
Dzielnica miasta Ruda Śląska – Ruda położona jest w północno – zachodniej części miasta.
Jest ona najstarszą dzielnicą miasta. Pod względem funkcjonalno-przestrzennym dzielnicę
podzielić można na dwie części - północną i południową przedzielone Drogową Trasą
Średnicową. W północnej części dzielnicy dominuje funkcja mieszkaniowa wielorodzinna.
Zabudowa jednorodzinna występuje w mniejszym stopniu, a większe skupiska zabudowy
jednorodzinnej zlokalizowane są przy ulicach: Gierałtowskiego i Storczyków. Część północna
dzielnicy obfituje w funkcje usługowe zarówno usługi publiczne jak i komercyjne. Tereny
przemysłowe i produkcyjne znajdują się po wschodniej stronie dzielnicy. Po stronie
zachodniej dominują tereny otwarte: łąki, pola, zadrzewienia, nieużytki.
Część południowa dzielnicy (poniżej trasy DTŚ) charakteryzuje się mniejszym stopniem
zurbanizowania. Zlokalizowany jest tutaj głównie przemysł oraz produkcja. Pomiędzy
terenami przemysłowymi i produkcyjnymi występują tereny otwarte. W tej części dzielnicy
zabudowa mieszkaniowa stanowi marginalny charakter.
Przez północną część dzielnicy przepływa rzeka Bytomka. Dzielnicę przecinają
równoleżnikowo tereny kolejowe. Wśród terenów rekreacyjnych i wypoczynkowych dzielnicy
należy wymienić: Park im. J. Sobieskiego, Park im. Kozioła, Klub Sportowy Slavia wraz
z Halą Sportową Slavia oraz ogrody działkowe: ROD XXX – lecia, ROD Nowa Jutrzenka,
ROD Janasa, ROD Dzierżonia.
2.2.2. ORZEGÓW
Dzielnica Orzegów leży w północnej części miasta Ruda Śląska i należy do jednej
z mniejszych dzielnic. Podstawową funkcją dzielnicy jest funkcja mieszkaniowa
wielorodzinna typu osiedlowego (m.in. os. Powstańców). Jedyny w dzielnicy większy zespół
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej występuje przy ulicach: Jaracza i Wysokiej.
Orzegów ma silnie zaakcentowane centrum dzielnicy z licznymi usługami komercyjnymi
i publicznymi (usługi zdrowia, oświaty, sakralne). Zdecydowanie mniejsze zurbanizowanie
wykazuje północna część dzielnicy, gdzie przepływa rzeka Bytomka. Z rzeką związane są
tereny otwarte. Dzielnicę przecinają biegnące południkowo i równoleżnikowo tereny
kolejowe. Do obiektów i terenów rekreacyjno – wypoczynkowych dzielnicy należą: Park
Młodzieży, MOSiR, Hala Sportowa Slavia oraz ogrody działkowe ROD Tęcza. W obrębie
dzielnicy znajduje się niewielka ilość terenów produkcyjnych i przemysłowych.
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2.2.3. GODULA
Dzielnica Godula znajduje się w północno – wschodniej części Rudy Śląskiej i zajmuje
niewielką powierzchnię miasta. Pod względem funkcjonalnym w dzielnicy wyróżnić można
3 części:


północną, w której dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,



środkową o funkcji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami,



południową o charakterze produkcyjno – przemysłowym.

Układ przestrzenny dzielnicy jest bardzo czytelny – główną oś komunikacyjną stanowi
ul. K. Goduli. W środkowej części dzielnicy wśród zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
(os. Podlas) zlokalizowane są liczne usługi komercyjne i publiczne. Tu też znajdują się
tereny rekreacyjno – wypoczynkowe m. in. park im. Mickiewicza, ROD Wypoczynek. Przy
zachodniej stronie dzielnicy przebiega linia kolejowa.

2.2.4. CHEBZIE
Chebzie to dzielnica Rudy Śląskiej znajdująca się we wschodniej części miasta.
Powierzchniowo jest to niewielka dzielnica, której podstawową funkcją jest funkcja
komunikacyjna. W centrum dzielnicy znajdują się główne szlaki komunikacyjne miasta –
drogowe (m. in. trasa DTŚ) i kolejowe (dworzec Ruda Chebzie). W dzielnicy występuje
zabudowa wielorodzinna o wartościach zabytkowych i kulturowych. Jedynym miejscem
wypoczynku w dzielnicy jest park Pawła znajdujący się w jej części północnej.

2.2.5. NOWY BYTOM
Najważniejszą dzielnicą miasta Ruda Śląska jest Nowy Bytom położony we wschodniej
części miasta. W Nowym Bytomiu mieści się centrum administracyjne, gdzie znajduje się
siedziba Urzędu Miasta. Centrum dzielnicy stanowi zabytkowa zabudowa wielorodzinna,
wśród której znajdują się liczne usługi publiczne oraz komercyjne. Zabudowa zlokalizowana
przy głównych ciągach komunikacyjnych – ul. Niedurnego, ul. Chorzowska, ul. Czarnoleśna
ma charakter mieszkaniowo – usługowy. W północnej części dzielnicy znajdują się tereny
przemysłowo – produkcyjne m. in. głowny zakład KWK Pokój oraz teren byłego Zakładu
Zgoda. W części zachodniej dzielnicy przeważają tereny otwarte – nieużytki i zadrzewienia.
W części wschodniej przy granicy z miastem Świętochłowice występują stawy
technologiczne (obiekty huty pokój). Zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dzielnicy
reprezentują dwa zespoły zabudowy przy ul. Mieszka I oraz przy ulicach: Konstytucji
i Żelaznej. Rekreacja, sport i wypoczynek dzielnicy skupia się wokół parku przy
ul. Czarnoleśnej, paku przy ul. Parkowej, parku przy ul. Hallera, terenów sportowych przy
ul. Ratowników oraz terenów rodzinnych ogrodów działkowych - ROD Ziemia Bytomska,
ROD Szarotka, ROD Stokrotka, ROD Liponia.
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2.2.6. BIELSZOWICE
Dzielnica Bielszowice znajduje się w zachodniej części miasta Ruda Śląska. W dzielnicy
wyraźnie uwidacznia się centrum w miejscu krzyżowania się głównych ciągów
komunikacyjnych: ul. Ks. Niedzieli, ul. Kokota, ul. Halembskiej. W środkowej części dzielnicy
przeważa zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Większe zespoły zabudowy
wielorodzinnej znajdują się przy ulicach: Niedzieli, Bielszowickiej i Kokota. W centrum
dzielnicy znajdują się liczne usługi publiczne oraz komercyjne. Obrzeża dzielnicy: północne,
zachodnie oraz południowe stanowią tereny otwarte - łąki, pastwiska, zadrzewienia, lasy.
Przez środek dzielnicy przepływa Potok Bielszowicki (Kochłówka). Równoleżnikowo
dzielnicę przecinają tory kolejowe oraz autostrada A4. Na południe od autostrady znajdują
się tereny leśne. Tereny przemysłowe (m. in. KWK Bielszowice) znajdują się w centrum
dzielnicy. Do terenów rekreacyjno – wypoczynkowych dzielnicy zaliczyć można: park
Strzelnica, park przy ul. Nad Dołami oraz rodzinne ogrody działkowe: ROD Biała Róża, ROD
Powstaniec. Charakterystycznym elementem dzielnicy jest zabytkowa zabudowa
mieszkaniowa – zespoły domków fińskich przy ulicach: gen. Bema, Jedności, Pionierów,
Narutowicza.

2.2.7. CZARNY LAS
To najmłodsza i najmniejsza dzielnica Rudy Śląskiej, która została wyodrębniona decyzją
Rady Miasta Ruda Śląska w dniu 12 stycznia 2006r. Dzielnicę przecina oś komunikacyjna –
ul. 1 Maja. W dzielnicy dominuje funkcja mieszkaniowa wielorodzinna. Zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna występuje sporadycznie. W dzielnicy występują usługi
publiczne oraz komercyjne.

2.2.8. WIREK
Dzielnica Wirek znajduje się w centralnej części miasta Ruda Śląska. Podstawową funkcją
dzielnicy jest funkcja usługowa. Centrum dzielnicy tworzy swoiste centrum usługowe miasta
o znaczeniu ponadlokalnym (m. in. Centrum Handlowo – Usługowo – Rozrywkowe Plaza).
W dzielnicy dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zabudowa jednorodzinna
występuje w południowej oraz w zachodniej części dzielnicy (przy ul. Jankowskiego
i ul. Sygietyńskiego). W północnej części dzielnicy zlokalizowane są tereny produkcyjno przemysłowe (m. in. KWK Pokój). Dzielnica jest silnie zurbanizowana. Tereny otwarte
znajdują się w jej południowej części i są związane z przepływającym równoleżnikowo
Potokiem Bielszowickim (Kochłówką). Poniżej rzeki biegną tereny kolejowe oraz autostrada
A4 wraz z „węzłem wireckim”. Sport, rekreacja i wypoczynek w Wirku ogranicza się do Klubu
Sportowego Wawel oraz terenów ogródków działkowych ROD Irys.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

26

2.2.9. BYKOWINA
Bykowina to dzielnica Rudy Śląskiej położona w środkowo – wschodniej części miasta.
Dominującą funkcją dzielnicy jest zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna w skład której
wchodzą budynki przy ul. 11 Listopada, Siekiela oraz os. Górnośląskiej. W obrębie dzielnicy
występuje jeden większy zespół zabudowy jednorodzinnej przy ulicach: Sikorek, Słowików,
Kanarków. Wśród zabudowy mieszkaniowej znajdują się liczne usługi komercyjne oraz
publiczne (zdrowia, oświaty, kultury). W północnej części Bykowiny występują tereny
otwarte. Do obiektów i terenów rekreacyjno – wypoczynkowych zaliczyć można osiedlowe
skwery zieleni oraz tereny ogrodów działkowych ROD Sielanka. Przez dzielnicę przepływa
Potok Bielszowicki (Kochłówka).

2.2.10. HALEMBA
Halemba znajduje się w południowej części Rudy Śląskiej i jest jedną z największych dzielnic
miasta. W dzielnicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna kształtująca się
wzdłuż ciągów komunikacyjnych. Zabudowa wielorodzinna występuje głównie w centralnej
części przy ul. Solidarności i ul. Kłodnickiej. Usługi rozproszone są równomiernie po całej
dzielnicy jednak największe ich zagęszczenie występuje na osiedlach zabudowy
wielorodzinnej. Charakterystyczny ciąg usług wytworzył się wzdłuż ul. Kłodnickiej.
W centralnej części znajduje się Elektrownia Halemba oraz KWK Halemba. Dzielnicę
przecina równoleżnikowo rzeka Kłodnica. Charakterystyczną cechą jest duża ilość terenów
zielonych głównie lasów znajdujących się na północnych, południowych i wschodnich
obrzeżach.
2.2.11. KOCHŁOWICE
W południowo – wschodniej części miasta Ruda Śląska znajduje się dzielnica Kochłowice.
Kochłowice posiadają silnie zurbanizowane centrum powstałe w miejscu krzyżowania się
głównych szlaków komunikacyjnych: ul. Wyzwolenia, ul. Kochłowickiej, ul. Piłsudskiego,
ul. Oświęcimskiej, ul. Radoszowskiej, ul. Tunkla. W dzielnicy występuje zabudowa
mieszkaniowa jedno i wielorodzinna wśród której znajdują się liczne usługi. Północną część
dzielnicy stanowią tereny przemysłowe (m.in. KWK Halemba – Wirek). Dzielnicę przecina
autostrada A4 oraz tereny kolejowe. Na południe od autostrady teren wykazuje mniejsze
zurbanizowanie. Wzdłuż ul. Piłsudskiego występuje zabudowa jednorodzinna. W części
południowo – wschodniej znajduje się KWK Wujek Ruch Śląsk. Południową część stanowią
tereny leśne w obrębie których znajdują się liczne zbiorniki wodne. W północnej części
Kochłowic znajdują się ogrody działkowe: ROD Hutnik, ROD im. M. Curie-Skłodowskiej,
ROD Renata I i II. Przy ul. Tunkla znajduje się Klub Sportowy Urania. Przez dzielnice
przepływa rzeka Kłodnica.
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2.3.

STRUKTURA FUNKCJONALNO - PRZESTRZENNA

Obowiązującymi dokumentami planistycznymi na terenie miasta Ruda Śląska na dzień
sporządzania studium jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda
Śląska zatwierdzony Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
22.06.2006r. oraz zmiany ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Ruda Śląska (granice ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
przedstawia plansza nr 6 - Uwarunkowania wynikające z planów obowiązujących).

2.3.1. TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

2.3.1.1.

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Zabudowa jednorodzinna w Rudzie Śląskiej dominuje w dzielnicach południowych miasta:
Bielszowicach, Halembie, Kochłowicach. Ze względu na charakter, zabudowę jednorodzinną
podzielić można na zwartą i rozproszoną. Cechą zabudowy zwartej jest jej koncentracja oraz
w miarę jednolity charakter zabudowy. Rzadko pojawiają się tutaj luki w zabudowie pierzei –
wolne działki. W dzielnicach północnych i środkowych miasta, gdzie zabudowa
jednorodzinna stanowi mniejszy udział procentowy, ma ona charakter zabudowy zwartej
tworzącej większe zespoły (osiedla) domów. W dzielnicy Ruda przykładem zabudowy
zwartej jest zabudowa przy ulicach: Gierałtowskiego, Porębskiej, Storczyków. W Orzegowie
przykład zwartej zabudowy stanowią domki przy ulicach: Jaracza i Wysockiej, a w dzielnicy
Godula przy ulicach: Leszczynowej, Jesionowej, Ciołkowskiego. W Nowym Bytomiu również
znajduje się zabudowa zwarta, której przykładem są domki przy ul. Mieszka I.
W południowych dzielnicach Rudy Śląskiej spotykamy obydwa rodzaje zabudowy
jednorodzinnej: rozproszoną i zwartą. Przykładem typowej zwartej zabudowy jest tutaj
zabudowa przy ulicach: Sportowców, Poligonowej, Admiralskiej oraz przy ul. Kokota (domki
fińskie) w Bielszowicach; przy ulicach: Kolberga, Karłowicza, Miliaszewskiego, Ogińskiego,
Noskowskiego w Wirku; przy ulicach: Słowików, Kanarków, Skowronków w Bykowinie; przy
ulicach: J. Śląskiej, Armii Krajowej, Sokolskiej, Staropolskiej w Halembie; przy ul. Barbary
w Kochłowicach.
Zabudowa rozproszona występuje głównie w południowych dzielnicach Rudy Śląskiej.
Zabudowa tego typu nie koncentruje się w obrebie danego obszaru tylko rozciąga się wzdłuż
ciągów komunikacyjnych pozostawiając pomiędzy sobą puste przestrzenie oraz nie
zagospodarowane wnętrza kwartałów zabudowy. Zabudowa typu rozproszonego sprawia
wrażenie zabudowy kształtującej się.
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2.3.1.2.

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Na terenie objętym studium można wyodrębnić dwa rodzaje zabudowy wielorodzinnej:
-

zabudowa wielorodzinna osiedlowa, charakteryzująca się wiekszą intensywnością
zabudowy oraz wiekszą liczbą kondygnacji w budynkach,

-

zabudowa wielorodzinna przyuliczna charakteryzująca się mniejszą intensywnością
zabudowy oraz mniejszą liczbą kondygnacji w budynkach.

Największe skupiska zabudowy wielorodzinnej osiedlowej występują w północnych
dzielnicach Rudy Śląskiej, m. in.:
-

w dzielnicy Ruda – zabudowa przy ulicach: Gierałtowskiego i Kędzierzyńskiej,
ul. Chryzantem, ul. Magnolii, ul. Narcyzów,

-

w Orzegowie – zabudowa przy ulicach: Kopalnia Karol i Ziętka,

-

w Goduli – zabudowa przy ul. Joanny, ul. Podlas, ul. Lipińskiej,

-

w Bielszowicach – zabudowa przy ul. Bielszowickiej,

-

w Wirku – zabudowa przy ul. Głównej, ul. Obrońców Westerplatte, ul. Górnośląskiej,

-

w Bykowinie – osiedle Górnośląskie,

-

w Halembie – os. Halemba II, osiedle Awaryjne,

-

w Kochłowicach – zabudowa przy ul. Kamiennej, ul. Brzozowej.

Zabudowę wielorodzinną osiedlową stanowią obiekty o wysokości 3 – 12 kondygnacji
o jednolitym charakterze. Drugi rodzaj zabudowy wielorodzinnej stanowi zabudowa
mieszkaniowa o wysokości 2 - 5 kondygnacji, która w większości posiada walory zabytkowe
i kulturowe. Często zabudowa ta występuje w formie zwartych pierzei ulic w centrach dzielnic
miasta, bądź jako uporządkowane zespoły budynków.

2.3.2.

TERENY USŁUGOWE

Usługi występujące na terenie objętym Studium podzielić można ze względu na ich charakter
na rozproszone i skoncentrowane oraz ze względu na ich rodzaj na usługi handlu, zdrowia,
kultury, turystyki, oświaty, administracji, usługi sakralne oraz sport i rekreację.
Usługi skoncentrowane powstają w miejscu skupienia większej ilości usług o różnym profilu.
Prawie każda z dzielnic miasta posiada większe lub mniejsze skupisko usług tworzące
swoiste centrum dzielnicy. W niektórych dzielnicach największa koncentracja usług
występuje wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
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W dzielnicy Ruda usługi koncentrują się wzdłuż głównych ulic: Piastowskiej i Wolności.
Usługi podstawowe takie jak: oświaty, zdrowia, kultury są bezpośrednio związane
z gęstością zaludnienia, dlatego występują wśród osiedli zabudowy wielorodzinnej.
W Orzegowie usługi koncentrują się przy ul. Hlonda i Orzegowskiej tworząc centrum.
Obiektem charakterystycznym, będącym dominantą w centrum dzielnicy jest kościół p.w. Św.
Michała Archanioła.
W dzielnicy Godula ciężko jest wyodrębnić centrum usługowe. Tutaj wyznacznikiem dla
lokalizacji usług jest główna oś komunikacyjna dzielnicy – ul. Karola Goduli przy której
znajduje się m. in. Supermarket Tesco, Szpital Miejski Nr 2, Kościół p.w. Ścięcia Św. Jana
Chrzciciela i inne. Usługi podstawowe zdrowia i oświaty występują wewnątrz osiedli
mieszkaniowych.
Chebzie, jako jedyna dzielnica nie posiada miejsca koncentracji usług. Usługi tu występujące
nie skupiają się w jednym miejscu ani wzdłuż żadnego z ciągów komunikacyjnych.
Doskonale wyeksponowane jest centrum usługowe Nowego Bytomia. Kwartał zabudowy
pomiędzy ulicami: Hallera, Czarnoleśną, Niedurnego obfituje w usługi – głównie
administracyjne. Powstało tutaj centrum administracyjne miasta z siedzibą Urzędu Miasta,
Urzędu Stanu Cywilnego oraz ZUS-em. W kwartale tym wśród zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej znajdują się liczne usługi w parterach budynków oraz usługi w obiektach
wolnostojących. Centrum Nowego Bytomia to nie tylko centrum dzielnicy, ale centrum Rudy
Śląskiej.
W najmłodszej z dzielnic – Czarnym Lesie nie uwidacznia się miejsce koncentracji usług.
Funkcja usługowa ma tutaj marginalny charakter i ogranicza się do podstawowych usług
oświaty, zdrowia, kultury. Ze względu na niewielką powierzchnię dzielnicy ilość usług też jest
niewielka.
Za centrum usługowe Bielszowic uznać można miejsce krzyżowania się głównych ciągów
komunikacyjnych dzielnicy: ul. Kokota, ul. Ks. Niedzieli, ul. Bielszowickiej i ul. Halembskiej.
Znajdują się tutaj m. in. usługi kultury (kościół p.w. św. Marii Magdaleny, filia MOK) usługi
oświaty, zdrowia, administracji i handlu. Ze względu na sporą ilość zabudowy jednorodzinnej
w dzielnicy występują drobne usługi handlu, rzemiosła, gastronomii znajdujące się pomiędzy
zabudową.
Wirek podobnie jak Nowy Bytom posiada bardzo zaakcentowane centrum, które tworzy się
pomiędzy ulicami: Obrońców Westerplatte, 1 Maja, Katowicką, Odrodzenia. Centrum
w Wirku ma rangę centrum usługowo – rekreacyjnego w skali miejskiej. Koncentrują się tutaj
m. in. usługi takie jak: Centrum Handlowo – Usługowo - Rozrywkowe Plaza, Klub Sportowy
Wawel oraz inne usługi oświaty, handlu, zdrowia, gastronomii, administracji.
Bykowina nie posiada centrum usługowego. Ze względu na fakt, iż w dzielnicy przeważa
zabudowa wielorodzinna, zabudowa usługowa – głównie usługi podstawowe – zlokalizowane
są wewnątrz osiedli mieszkaniowych.
W dzielnicy Halemba usługi koncentrują się w miejscu krzyżowania się głównych ciągów
komunikacyjnych: ul. 1 Maja, ul. Kłodnickiej, ul. Halembskiej. Znajdują się tutaj usługi kultury
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(kościół p.w. MB Różańcowej), handlu (targowisko), zdrowia, administracji, oświaty (Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3) oraz tereny sportu i rekreacji (Klub Sportowy Grunwald).
Tereny usługowe w Halembie występują również wśród zabudowy osiedlowej, a drobne
usługi handlu, rzemiosła, gastronomii wśród zabudowy jednorodzinnej.
Kochłowice to kolejny przykład swoistego centrum usługowego dzielnicy. W miejscu
krzyżowania się głównych ciągów komunikacyjnych: ul. Wyzwolenia, ul. Radoszowskiej,
ul. Oświęcimskiej, ul. Kochłowickiej, ul. Piłsudskiego, ul. Tunkla skupiają się usługi kultury
(sanktuarium p.w. Matki Boskiej Lourdes, kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej), oświaty (ZSP
nr 3), handlu, zdrowia, gastronomii.
Odrębny rodzaj usług – usługi o charakterze rozproszonym zlokalizowane są pomiędzy
zabudową jednorodzinną lub w parterach budynków wielorodzinnych. Często pojawiają się
przy trasach komunikacyjnych. Są to najczęściej drobne usługi handlu, rzemiosła, warsztaty
samochodowe i inne. Częstotliwość ich występowania zależy od stopnia zaludnienia
dzielnicy.
Jak wyżej wspomniano podziału usług można dokonać również ze względu na ich rodzaj.
Najczęściej występującymi usługami na terenie opracowania są usługi handlu począwszy
od
małych
osiedlowych
sklepików,
a
skończywszy
na
supermarketach.
Wielkopowierzchniowe obiekty handlowe lokalizowane są w miejscach o dużym
zagęszczeniu zabudowy oraz o dobrym dostępie komunikacyjnym. Tego typu handel musi
mieć zapewnioną większą powierzchnię terenu nie tylko pod sam obiekt, ale również pod
konieczną infrastrukturę m. in. miejsca parkingowe, place postojowe. Supermarkety mają
w swoim założeniu obsługę klientów nie tylko lokalnych, ale przede wszystkim mieszkańców
całego miasta. Drobny handel, rzemiosło, warsztaty samochodowe potrzebują mniejszą
powierzchnię toteż takie usługi lokalizowane są między zabudową mieszkaniową. Ponadto
tego typu usługi nastawione są na lokalną klientelę.
Usługi oświaty na terenie miasta Ruda Śląska reprezentowane są przez następujące
placówki:
Przedszkola:


Miejskie Przedszkole nr 4 ul. Pokoju 22 – Nowy Bytom,



Miejskie Przedszkole nr 7 im. Barbórki ul. Wolności 43 – Ruda,



Miejskie Przedszkole nr 8 ul. Maya 5 – Ruda,



Miejskie Przedszkole nr 9 im. Wesołej Rodzinki ul. Modrzejewskiej 10 – Godula,



Miejskie Przedszkole nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Solskiego 5 – Godula,



Miejskie Przedszkole nr 14 ul. Węglowa 8 – Chebzie,



Miejskie Przedszkole nr 17 ul. Niedurnego 63 – Nowy Bytom,



Miejskie Przedszkole nr 18 ul. Kazimierza 4 – Nowy Bytom,
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Miejskie Przedszkole nr 19 ul. Kubiny 15 – Wirek,



Miejskie Przedszkole nr 20 ul. 1-Maja 286 – Wirek,



Miejskie Przedszkole nr 21 ul. Licealna 7 – Wirek,



Miejskie Przedszkole nr 24 ul. Energetyków 9 – Halemba,



Miejskie Przedszkole nr 25 ul. Skargi 117 – Halemba,



Miejskie Przedszkole nr 28 ul. Główna 40 – Bielszowice,



Miejskie Przedszkole nr 30 ul. Kokota 174 – Bielszowice,



Miejskie Przedszkole nr 31 ul. Plebiscytowa 9 – Bykowina,



Miejskie Przedszkole nr 32 ul. Ks. Tunkla 96 – Kochłowice,



Miejskie Przedszkole nr 34 ul. Kamienna 26 – Kochłowice,



Miejskie Przedszkole nr 35 ul. Zamenhofa 3 – Halemba,



Miejskie Przedszkole nr 37 ul. Obr.Westerplatte 8 – Wirek,



Miejskie Przedszkole nr 38 im. Słonecznej Krainy ul. Astrów 5 – Ruda,



Miejskie Przedszkole nr 39 im. Bajkolandii ul. Sokolska 6 – Halemba,



Miejskie Przedszkole nr 40 ul. Norwida 12 – Ruda,



Miejskie Przedszkole nr 42 ul. Brzozowa 2 – Kochłowice,



Miejskie Przedszkole nr 43 ul. Drozdów 6 – Bykowina,



Miejskie Przedszkole nr 44 im. Koniczynki ul. Bytomska 3 – Godula,



Miejskie Przedszkole nr 45 ul. Chrobrego 6 – Bykowina,



Miejskie Przedszkole nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi ul. Szramka 3 – Bykowina,



Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety.

Szkoły podstawowe:


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki ul. Hallera 12 – Nowy Bytom,



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Wyplera ul. Gwarecka 2 – Bykowina,



Szkoła Podstawowa nr 3 im. Joanny Schaffgotsch-Gryzik ul. Norwida 10 – Ruda,



Szkoła Podstawowa nr 4 im. Józefa Lompy ul. Tołstoja 1 – Nowy Bytom,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

32



Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Bytomska 8 – Orzegów,



Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza ul. 1-Maja 173 – Wirek,



Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana Kawalca ul. Główna 1 – Wirek,



Szkoła Podstawowa nr 13 im. Alfreda Szklarskiego ul. Ks. Niedzieli 61 – Bielszowice,



Szkoła Podstawowa nr 14 ul. Główna 40 – Bielszowice,



Szkoła Podst. nr 15 Sportowa z Klasami Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków
ul. Energetyków 15 – Halemba,



Szkoła Podstawowa nr 16 im. Janusza Korczaka ul. Kukułcza 4 – Bykowina,



Szkoła Podstawowa nr 18 im. Ks. Konstantego Damrota ul. Łukasiewicza 7 –
Kochłowice,



Szkoła Podstawowa nr 20 im. Marii Konopnickiej z odd. Przedszkolnymi ul.
Wyzwolenia 11 – Kochłowice,



Szkoła Podstawowa nr 21 im. Biskupa Wilhelma Pluty ul. Tunkla 125 – Kochłowice,



Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy ul. 11-Listopada 15 – Bykowina,



Szkoła Podstawowa nr 24 im. Powstańców Śląskich ul. Ks. Lexa 3 – Halemba,



Szkoła Podstawowa nr 30 im. Karola Miarki ul. Chryzantem 10 – Ruda,



Szkoła Podstawowa nr 36 im. Juliusza Słowackiego ul. Bytomska 45 – Orzegów,



Szkoła Podstawowa nr 40 im. Pawła Goduli ul. Joanny 13 – Godula,



Szkoła Podstawowa nr 41 im. Józefa Wieczorka ul. Gierałtowskiego 15 – Ruda.

Gimnazja


Gimnazjum nr 2 im. Wincentego Janasa ul. Sprusa 4 – Ruda,



Gimnazjum nr 3 im. Karola Miarki ul. Chryzantem 10 – Ruda,



Gimnazjum nr 5 im. Powstańców Śląskich ul. Bytomska 1 – Godula,



Gimnazjum nr 6 im. Wojciecha Korfantego ul. Gwarecka 2 – Bykowina,



Gimnazjum nr 7 im. Noblistów Polskich ul. Westerplatte 2a – Wirek,



Gimnazjum nr 8 im. Stanisława Ligonia ul. Ks. Lexa 14 – Halemba,



Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II ul. Zamenhofa 12 – Halemba,
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Gimnazjum nr 11 im. Jana Stefana Dworaka ul. Ratowników 15 – N. Bytom,



Gimnazjum nr 14 im. Jana Karskiego ul. Szkolna 22 – Bielszowice.

Zespoły Szkół:


Zespół Szkół Nr 1 ul. Niedurnego 125 – Chebzie,



Zespół Szkół Nr 2 Specjalnych ul. Magazynowa 35 – Ruda,



Zespół Szkół Nr 3 Specjalnych im. Świętego Łukasza ul. Sygietyńskiego 6 – Wirek,



Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ul. Bielszowicka 112a – Bielszowice,



Zespół Szkół Nr 5 ul. Jankowskiego 2 – Wirek,



Zespół Szkolny Przedszkolny Nr 2 ul. Kaczmarka 9 – Halemba,



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 ul. Hallera 6 – Nowy Bytom,



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 ul. Gliniana 2 – Czarny Las,



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Jadwigi Markowej ul. Planty Kowalskiego
3 – Nowy Bytom,



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 im. Mikołaja Kopernika ul. Kałusa 3 – Wirek,



Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7 Specjalnych ul. Bujoczka 2 – Ruda,



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Adama Mickiewicza ul. Mickiewicza 15
– Ruda,



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Gustawa Morcinka ul. Jankowskiego 22
– Wirek,



Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 im. Jana Pawła II ul. Oświęcimska 90
– Kochłowice,



Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Herberta Clarka Hoovera ul. Orzegowska
25 – Orzegów,



Zespół Szkół Muzycznych I i II Stopnia ul. Niedurnego 36 .

Pozostałe


Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Orzegowska 25,



Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Zawodowego ul. Hallera 6,



Wyższa Szkoła Handlowa w Rudzie Śląskiej.
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Usługi zdrowia i opieki społecznej w Rudzie Śląskiej zapewniają mieszkańcom miasta
szeroki zakres usług z zakresu świadczeń zdrowotnych. Z najważniejszych tego typu usług
należy wymienić:
Żłobki


Żłobek Miejski ul. 1-go Maja 286 – Wirek



Żłobek Miejski ul. Piaseczna 2 – Orzegów



Żłobek Miejski „MISIAKOWO” ul. Kościelna 35 - Ruda

Szpitale


Szpital Miejski nr 1 przy ul. 1 Maja wraz z Oddziałem przy ul. Głównej,



Szpital Miejski nr 2 przy ul. Lipa wraz z Oddziałem Chorób Płuc i Gruźlicy.

Przychodnie i ośrodki zdrowia


Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Niedurnego 50d - Nowy Bytom,



Przychodnia Specjalistyczna SP ZOZ ul. Szpaków 33 – Bykowina,



Poradnia Rehabilitacyjna z siedzibą przy ul. Podlas 34 – Godula,



Poradnia Medycyny Szkolnej SP ZOZ ul. Radoszowska 163 – Kochłowice,



Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Ks. Niedzieli 51 – Bielszowice,



Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Pokoju 4 – Nowy Bytom,



Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Siekiela 13 – Bykowina,



Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Gierałtowskiego 29 – Ruda,



Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Makuszyńskiego 7 – Halemba,



Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Lipa 3 – Godula,



Przychodnia Rejonowa SP ZOZ ul. Sztolniowa 6 – Bykowina,



Ośrodek Terapii Uzależnień i Pomocy Psychologicznej SP ZOZ ul. Ballestremów 16 –
Ruda,

Ponadto na terenie miasta funkcjonuje dużo niepublicznych ośrodków opieki zdrowotnej.
Do nich należą m. in.:


Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji Unia Bracka,



Przychodnia przy KWK Bielszowice,
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Przychodnia przy KWK Polska – Wirek,



Przychodnia przy KWK Halemba,



Przychodnia przy KWK Pokój,



Przychodnia przy KWK Wujek Ruch Śląsk,

Opieka społeczna


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Markowej 20 – Nowy Bytom,



Dzienny Dom Pomocy Społecznej ul. Markowej 20a – Nowy Bytom,



Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych ul. Stwosza 1 – Bykowina,



Ośrodek Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Plebiscytowa 12 – Bykowina,



Dom Pomocy Społecznej „Senior” ul. Puszkina 7 – Orzegów,



Ośrodek Interwencji Kryzysowej ul. Ballestremów 16 – Ruda,



Placówka Wsparcia Dziennego ul. Bujoczka 12 – Ruda,

Wachlarz usług kultury na terenie miasta
Do najważniejszych usług kultury zaliczyć można:

Ruda

Śląska



Miejski Dom Kultury ul. Kokota 170 – Bielszowice,



Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka ul. Wolności 26,



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Hallera 14a,



Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty ul. Niedurnego 69,



Miejska Biblioteka Publiczna ul. Dąbrowskiego 18,



Kino Patria ul. Chorzowska 3,



Kino Cinema City ul. 1 Maja 310.

jest

dosyć

bogaty.

Usługi sakralne na terenie miasta Ruda Śląska świadczą następujące parafie:


Parafia Ewangelicko – Augsburska,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. Bożego Narodzenia,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej przy ul. 1- Maja,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej Różańcowej przy ul. Kościelnej,
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Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. Piusa X,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. Serca Pana Jezusa,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Boboli,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Ducha,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Józefa,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Michała Archanioła,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Pawła,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Wawrzyńca,



Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Świętej.

Usługi sportu i rekreacji w mieście świadczy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Ruda
Śląska, który dysponuje następującymi obiektami:


Aquadrom ul. Kłodnicka,



Basen kryty w dzielnicy Ruda ul. Chryzantem 10,



Basen kryty w Kochłowicach ul. Oświęcimska 90,



Basen kryty w Nowym Bytomiu ul. Pokoju 13,



Ośrodek Sportowo – Rekreacyjny w Nowym Bytomiu ul. Ratowników 2,,

2.3.3.

TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Do najważniejszych i największych terenów infrastruktury technicznej miasta należą:


Oczyszczalnia Ścieków Halemba Centrum,



Oczyszczalnia Ścieków Orzegów,



Oczyszczalnia Barbara,
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Elektrownia Halemba,



Carbo Energia wraz z ciepłowniami: Elektrociepłownia Mikołaj, Ciepłownia Nowy
Wirek, Ciepłownia Bielszowice, Ciepłownia Wanda, Ciepłownia Halemba.

Poza wymienionymi terenami w obrębie miasta występują następujące tereny obiektów
i urządzeń infrastruktury technicznej:


tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznych,



tereny obiektów i urządzeń gazownictwa,



tereny obiektów i urządzeń kanalizacji,



tereny obiektów i urządzeń wodociągowych,



tereny obiektów i urządzeń telekomunikacyjnych,



tereny obiektów i urządzeń ciepłowniczych.

2.3.4. TERENY KOMUNIKACJI
Podstawowy szkielet układu komunikacyjnego miasta stanowią:


Autostrada A4 przecinająca miasto w układzie wschód – zachód,



Drogowa Trasa Średnicowa (DTŚ) w układzie wschód – zachód.

Kolejny w hierarchii ważności element układu komunikacyjnego stanowią drogi wojewódzkie
biegnące ulicami: Goduli, Zabrzańską, 1 Maja. Z drogami wojewódzkimi łączą się drogi
powiatowe przyjmujące mniejsze natężenia ruchu. Do ważniejszych należą: ul. Piastowska,
ul. Wolności, ul. Niedurnego, ul. Kokota, ul. Czarnoleśna, ul. Chorzowska, ul. Katowicka,
ul. Tunkla, ul. Halembska, ul. Kłodnicka, ul. Kochłowicka. Od dróg powiatowych odchodzą
drogi gminne pełniące najczęściej funkcję dróg dojazdowych.
Droga wojewódzka nr 925 pozstająca w zarządzie miasta Ruda Śląska przebiegająca przez
miasto posiada długość 14,9km. Drogi powiatowe natomiast posiadają łączną długość
67,9km. Długość dróg miejskich wynosi 158km. Wielkim utrudnieniem w utrzymaniu dróg są
szkody górnicze powodujące załamania kanalizacji deszczowej, tworzenie się niecek
bezodpływowych, garbów, oraz zapadnięć jezdni i chodników.
Na terenie miasta Ruda Śląska występują tereny kolejowe. Miejska sieć kolejowa dla celów
przewozu ludności i towarów jest dobrze rozwinięta na kierunku wschód – zachód. Przez
miasto przebiega linia relacji Katowice – Gliwice stanowiąca fragment linii magistralnej
Katowice – Legnica (odcinek o dł. ok. 5km) z preferencją dla przejazdów pasażerskich, przy
której są dwa dworce kolejowe Chebzie i Ruda oraz linia relacji Gliwice – Katowice – Ligota
z preferencja przewozów towarowych, w tym materiałów niebezpiecznych i toksycznych
środków przemysłowych (odcinek o dł. 11km). Na terenie miasta znajduje się szereg
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odcinków linii kolejowych zakładowych obecnie nie eksploatowanych częściowo lub
w całości, w tym dojazdy do bocznic kolejowych kopalni, hut i innych zakładów.
Komunikacja miejska jest reprezentowana przez linie autobusowe i tramwajowe.
2.3.5. TERENY PRODUKCYJNO – USUGOWE
Ruda Śląska jest miastem o charakterze przemysłowym gdzie obraz gospodarczy miasta
ukształtowało rozwijające się od ponad dwustu lat górnictwo węgla kamiennego oraz
hutnictwo. Dzisiaj gospodarka miasta rozwija się w kilku kierunkach. Dużego znaczenia
nabierają zakłady produkcyjne w dziedzinie obróbki metali, automatyki przemysłowej
przemysłu spożywczego i materiałów izolacyjnych.
Tereny przemysłowe i produkcyjno – usługowe występują niemalże w każdej z dzielnic
miasta. Największe powierzchniowo tereny przemysłowe znajdują się w dzielnicach: Ruda
i Nowy Bytom.
Odrębnym rodzajem terenów przemysłowych są tereny zakładów górniczych występujące
w dzielnicach: Nowy Bytom, Bielszowice, Wirek, Kochłowice, Halemba. W związku
z upadającym stopniowo przemysłem górniczym znajdują się w mieście tereny
poprzemysłowe wymagające wtórnego zagospodarowania. Miasto oferuje nieruchomości
z przeznaczeniem na lofty – mieszkania w poindustrialnych murach. Są to nieruchomości
o specyficznym charakterze budynków poprzemysłowych. Do nieczynnych obiektów
poindustrialnych należą m. in.: dawna fabryka margaryny, budynki wchodzące w skład
zespołu dworca PKP, wieża węglowa, wieża wodna.

2.3.6. TERENY OTWARTE
Tereny otwarte to tereny nie posiadające śladów trwałego zainwestowania. Są to tereny
biologicznie aktywne. Wśród terenów otwartych występujących na terenie miasta
wyróżniamy:


lasy i zadrzewienia,



zieleń urządzoną: parki, skwery, zieleńce,



ogródki działkowe,



tereny rolnicze: łąki, sady, pastwiska.

Większy, zwarty obszar terenów otwartych miasta stanowią tereny leśne znajdujące się
w południowej części miasta. Stanowią one swoisty korytarz ekologiczny przebiegający
równoleżnikowo przez miasto.
Lasy rudzkie to dominacja drzew z gatunku: sosna, dąb, brzoza. Drzewostan lasów rudzkich
zaliczany jest do pierwszych trzech klas wieku (do lat sześćdziesięciu). Lasy na terenie
miasta oprócz części południowej występują także w części środkowej.
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Do terenów zieleni urządzonej zaliczamy:


park im. A. Kozioła,



park im. Jana III Sobieskiego,



park im. A. Mickiewicza,



park Młodzieży,



park Paweł,



park przy ul. Parkowej,



park przy ul. Gen. Hallera,



park Strzelnica,



zieleńce,



zieleń przyuliczną,



Rodzinne Ogrody Działkowe (26 zespołów),



cmentarze,



sady i ogrody przydomowe,



pozostałe miejskie tereny zielone.

Pozostałe tereny otwarte – tereny rolnicze, tereny upraw ogrodniczych, łąki, pastwiska,
tereny trwałych użytków zielonych oraz wody stanowią mniejszy odsetek powierzchni miasta.
Występują one głównie na obrzeżach Rudy Śląskiej, głównie w części zachodniej, bądź są
bezpośrednio związane z ciekami ( rzeka Bytomka, Potok Bielszowicki, Kłonica).
2.3.7. ROLNICZA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA
Tereny użytkowane rolniczo, na które składają się tereny upraw polowych, łąki, pastwiska, ze
względu na przemysłowy charakter Rudy Śląskiej stanowią niewielki odsetek powierzchni
miasta. Rolnicze użytkowanie często ogranicza się do gospodarki ogrodniczej, co wynika
z silnego zanieczyszczenia gleb.
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3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z POLITYKI REGIONALNEJ

3.1.

WSKAZANIA POLITYKI REGIONALNEJ

Wskazania polityki regionalnej miasta Ruda Śląska określają następujące dokumenty:


Plan zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego przyjęty Uchwałą
Nr 11/21/2004 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004r.,



Strategia rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020 przyjęta Uchwałą
Nr II/37/6/2005 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 4 lipca 2005r.,



Strategia wewnętrznego i zintegrowanego rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015r.,



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Ruda Śląska przyjęty
Uchwałą Nr 1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r. oraz
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.

Pozostałe opracowania zawierające lokalne plany i programy rozwoju, które winny zostać
uwzględnione w przedmiotowym studium:


Plan Rozwoju Lokalnego Miasta Ruda Śląska na lata 2004 – 2015,



Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda Śląska na lata 2007 – 2015,



Powiatowy Program Ochrony Środowiska,



Założenia do planu zagospodarowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
na obszarze miasta Ruda Śląska,



Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych na lata 2011 – 2013 będących w posiadaniu PWiK Sp. z o.o.
w Rudzie Śląskiej,



Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Ruda Śląska na lata
2012 – 2016,



Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.

W planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego miasto Ruda Śląska
zaliczone zostało do następujących obszarów problemowych:


restrukturyzacji przemysłu, suburbanizacji oraz aktywności procesów „starzenia się
społeczeństwa”,



wysoko zurbanizowanych i wymagających doinwestowania w zakresie infrastruktury
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społecznej,


przekształceń
geośrodowiska
i eksploatacją kopalin,



koncentracji nadmiernych zanieczyszczeń oraz obszarów o największym i wysokim
stopniu konfliktowości komponentów środowiska i obecnego użytkowania.

spowodowanych

działalnością

przemysłową

Określone w planie zagospodarowania przestrzennego Województwa Śląskiego kierunki
polityki przestrzennej mające jednocześnie odbicie w przestrzeni miasta Ruda Śląska to
m.in. :


lokalizacja miasta w strefie aktywności gospodarczej jako ośrodek ponadlokalny
Aglomeracji Górnośląskiej (dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa),



lokalizacja w strefie wzrastającej koncentracji potencjału gospodarczego i umacnianie
związków między ośrodkami (wzmacnianie funkcji węzłów sieci osadniczej),



ochrona walorów przyrodniczych objętych ochroną prawną zasobów środowiska
(wody podziemne, złoża surowców mineralnych, gleby chronione), krajobrazu
kulturowego (historycznego okręgu przemysłowego), ochrona i wzmacnianie systemu
obszarów i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych, w tym utrzymanie powiązań
ekologicznych i przeciwdziałanie degradacji struktury ekologicznej w dolinie rzeki
Kłodnica,



tworzenie obszarów stanowiących miejsca uprawy roślin dla celów dydaktycznych,



lokalizacja w strefie zurbanizowanej, predysponowanej do utrzymania funkcji
mieszkaniowo – usługowo – przemysłowej oraz ochrony terenów otwartych
tworzących powiązania z regionalnym systemem przyrodniczym (ochrona
i wzmocnienie systemu obszarów i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych),



budowa dróg: m. in. usprawnienie połączeń Międzynarodowego Portu Lotniczego
Katowice z miastami Aglomeracji Górnośląskiej poprzez budowę nowych połączeń
i zmiany organizacji,



segregacja ruchu samochodowego tranzytowego i lokalnego z wyprowadzeniem
przejazdów tranzytowych poza teren o gęstej zabudowie,



budowa obwodnic miejscowości w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich,



tworzenie alternatywnych połączeń wewnątrzaglomeracyjnych: m. in. budowa drogi
N-S łączącej węzeł Wirek autostrady A4 z południowymi dzielnicami Bytomia,



modernizacja linii kolejowych objętych umową AGC (ważniejsze linie kolejowe
transportu kombinowanego) dostosowanego do prędkości 120km/h dla pociągów
towarowych (częściowo wykorzystując odcinki linii AGC): C-E30 (Wrocław) – Gliwice
– Ruda Kochłowice – Katowice – Muchowiec – Mysłowice - Jaworzno Szczakowa –
(Kraków),
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tworzenie regionalnych obiektów gospodarki odpadami komunalnymi – zakładów
odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania oraz rozbudowa i modernizacja składowisk
(rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury).

Zadania o znaczeniu ponadlokalnym uwzględnione w dokumentach przyjętych przez Sejm
Rzeczpospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego Ministra lub Sejmik Województwa:


modernizacja linii tramwajowych – zadanie rządowe (Strategia rozwoju Województwa
Śląskiego na lata 2000 – 2015 przyjęta Uchwałą Nr 1/24/2000 Sejmiku Województwa
Śląskiego z 2000r.),



budowa regionalnych obiektów gospodarki odpadami (Plan gospodarki odpadami dla
województwa śląskiego przyjęty Uchwałą Nr II.11/1/2003 Sejmiku Śląskiego z dnia 25
sierpnia 2003r).

Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, uwzględnione w dokumentach
przyjętych przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego Ministra:


kompleksowa przebudowa tramwajowej infrastruktury technicznej aglomeracji
katowickiej (Kontrakt dla województwa śląskiego na rok 2004 zawarty dnia 29
kwietnia 2004r. w Warszawie).

Wnioski i rekomendacje do polityki przestrzennej Państwa:


uznanie Aglomeracji Górnośląskiej za metropolię „Silesia” o znaczeniu europejskim,
stanowiącą policentryczną stolicę skonsolidowanego Śląskiego Obszaru
Metropolitarnego,



uwzględnienie systemów obszarów chronionych województwa śląskiego w systemie
krajowym.

Wnioski do polityki przestrzennej samorządów lokalnych:


wskazanie lokalizacji dla parków przemysłowych z wykorzystaniem terenów
poprzemysłowych,



wyznaczenie stref aktywności gospodarczej,



porządkowanie gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami,



utworzenie centrów konferencyjnych o znaczeniu międzynarodowym,



wprowadzanie prawnych form ochrony przyrody w zasięgu projektowanego systemu
ochrony przyrody,



tworzenie parków kulturowych w celu ochrony krajobrazów kulturowych oraz
zachowania
wyróżniających
się
krajobrazowo
terenów
z
zabytkami
charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej m. in. miasto
Ruda Śląska jako skansen i krajowe muzeum górnictwa węgla kamiennego.
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We wskazanych najważniejszych celach i kierunkach polityki przestrzennej województwa
w odniesieniu do miasta Ruda Śląska mamy:
Cel I: Dynamizacja i restrukturyzacja przestrzeni województwa
Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest stworzenie przestrzennych warunków dla
dynamizowania gospodarczego rozwoju województwa i podniesienia jego konkurencyjności
oraz wspierania strukturalnie słabszych obszarów. Przyjęto że oczekiwany rezultat będzie do
osiągnięcia poprzez działania podejmowane
na następujących kierunkach polityki
przestrzennej:
1.

Wspieranie tworzenia warunków przestrzennych
innowacji gospodarczej i transferu technologii,

2.

Rozwój i wspieraniae restrukturyzacji wybranych dziedzin usług publicznych,

3.

Przeciwdziałanie największym zagrożeniom i poprawa bezpieczeństwa publicznego,

4.

Wykreowanie zintegrowanego regionalnego produktu turystycznego,

5.

Rozwój infrastruktury
inwestowania,

6.

Rozwijanie potencjału wewnętrznego obszarów zagrożonych marginalizacją.

technicznej

i

rozwoju

transportowej

przedsiębiorczości,

poprawiającej

warunki

Cel II: Wzmocnienie funkcji węzłów sieci osadniczej
Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest prawidłowe funkcjonowanie procesu
suburbanizacji zwiększające atrakcyjność śląskich miast i aglomeracji oraz konkurencyjność
Skonsolidowanego Śląskiego Obszaru Metropolitarnego w stosunku do innych metropolii
w kraju i Europie. Przyjęto że oczekiwany rezultat będzie do osiągnięcia poprzez działania
podejmowane na następujących kierunkach polityki przestrzennej:
1.

Promowanie zwartych terenów miasta efektywnie wykorzystujących teren,

2.

Kształtowanie struktur przestrzennych sprzyjających tworzeniu alternatywnych
sposobów transportu w stosunku do samochodu i bardziej przyjaznych środowisku,

3.

Wspieranie rozwoju funkcji metropolitalnych,

4.

Rewitalizacja miejskich dzielnic.

Cel III: Ochrona zasobów środowiska, wzmacnianie systemu obszarów chronionych
i wielofunkcyjny rozwój terenów otwartych
Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest prawidłowe funkcjonowanie
systemu
ekologicznego województwa przyczyniające się do poprawy warunków życia mieszkańców
i wzrostu konkurencyjności województwa. Przyjęto że oczekiwany rezultat będzie do
osiągnięcia
poprzez działania podejmowane na następujących kierunkach polityki
przestrzennej:
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1.

Ochrona zasobów środowiska,

2.

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

3.

Przekształcenie terenów intensywnego rolnictwa,

4.

Wzmocnienie ekonomicznej siły i żywotności strukturalnie słabych obszarów
wiejskich.

Cel IV: Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury
Oczekiwanym rezultatem osiągania celów są ukształtowane funkcjonalnie systemy
infrastruktury technicznej i transportowej ograniczające zagrożenia dla środowiska i zdrowia
ludzi, tym samym przyczyniające się do zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia środowiska
i poprawy bezpieczeństwa warunków inwestowania integracji województwa oraz wzrostu
jego europejskiej konkurencyjności. Przyjęto, że oczekiwane rezultaty będą do osiągnięcia
poprzez działania podejmowane na następujących kierunkach polityki przestrzennej:
1.

Wspieranie rozwoju infrastruktury komunikacyjnej o znaczeniu ponadregionalnym
i regionalnym,

2.

Promowanie rozwoju pasażerskiego transportu zbiorowego,

3.

Promowanie rozwoju zintegrowanych systemów transportu kombinowanego,

4.

Wspieranie rozwoju infrastruktury technicznej.

Cel V: Stymulowanie innowacji w regionalnym systemie zarządzania przestrzenią
Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest ład przestrzenny i wysokie poczucie
u mieszkańców województwa związku z ich terytorium. Przyjęto, że oczekiwany rezultat
będzie do osiągnięcia poprzez działania podejmowane na następujących kierunkach polityki
przestrzennej:
1.

Wykreowanie i rozwój obszarów metropolitarnych,

2.

Promowanie innowacyjnych instrumentów zarządzania przestrzenią.

Cel VI: Rozwój współpracy międzyregionalnej w zakresie planowania przestrzennego
Oczekiwanym rezultatem osiągania celu jest wyeliminowanie zbędnych problemów
i konfliktów w zagospodarowaniu przestrzennym w obszarach przygranicznych i stykowych
z innymi województwami oraz integracja województwa z przestrzenią europejską. Przyjęto,
że oczekiwany rezultat będzie do osiągnięcia poprzez działania podejmowane na
następujących kierunkach polityki przestrzennej:
1.

Rozwijanie współpracy transgranicznej w obszarach stykowych,

2.

Rozwijanie współpracy międzyregionalnej w obszarze makroregionu,
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3.

Rozwijanie współpracy ponadnarodowej.

3.2. ZAMIERZENIA
GMIN
PRZESTRZENNEGO

SĄSIEDNICH

W

ZAKRESIE

PLANOWANIA

Przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska brano pod
uwagę ustalenia obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
oraz studiów uwarunkowań gmin sąsiednich.
Z miastem Ruda Śląska sąsiadują:


miasto Katowice,



miasto Bytom,



miasto Zabrze,



miasto Chorzów,



miasto Świętochłowice,



miasto Mikołów,



gmina Gierałtowice.

Miasto Katowice posiada II edycję studium przyjętą uchwałą nr XXI/483/12 z dnia 25
kwietnia 2012r. Zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej określonymi w studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, teren
przyległy położony jest w granicach Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych
(ESOCH) o randze regionalnej, lokalnej oraz częściowo w granicach projektowanego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, projektowanego Użytku Ekologicznego wzdłuż rzeki
Kłodnicy. Tereny przylegające do granicy administracyjnej z miastem Ruda Śląska stanowią
w większości istniejące kompleksy leśne, które nie posiadają obowiązującego planu
miejscowego. Miasto podjęło uchwałę nr XXXVI/754/09 Rady Miasta Katowice z dnia z dnia
26 stycznia 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego fragmenty terenów górniczych
Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek”, położonego
w rejonie ul. Panewnickiej w Katowicach
Miasto Zabrze posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego – Uchwała Nr XII/126/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 04 lipca 2011r.
Ponadto dla terenów miasta, sąsiadujących z miastem Ruda Śląska obowiązuje:


Uchwała Nr XIV/119/03 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 7 lipca 2003r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta
Zabrze w zakresie ustaleń dotyczących przebiegu i rozwiązań Drogowej Trasy
Średnicowej i terenów położonych w Zabrzu – Zaborzu
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Uchwała Nr XXVIII/404/12 Rady Miasta Zabrze z dnia 17 września 2012r. w sprawie
miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego miasta Zabrze dla terenów
położonych w rejonie Drogowej Trasy Średnicowej, ul. Bielszowickiej i potoku
Czarniawka.

Miasto Bytom posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Bytom zatwierdzone Uchwałą nr X/120/13 Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 25 lutego 2013r. Dal terenów sąsiadujących z miastem Ruda Śląska, miasto Bytom
posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego cześci obszaru Bobrek
uchwalony uchwałą nr X/119/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 lutego 2013r..
Miasto Świętochłowice posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Świętochłowice zatwierdzone Uchwałą
Nr LVII/422/10 z dnia 3 listopada 2010r. Na granicy Świętochłowic z Rudą Śląską
obowiązują dwa miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:


Uchwała Nr IV/29/03 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 19 lutego 2003r.
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
obejmującego obszar fragmentu miasta Świętochłowice, dla terenów położonych na
północ od ul. Chorzowskiej pomiędzy działkami o numerach 57/3, 61/6, 66/20, 123/2,
124/2, 148/2, liniami rozgraniczającymi planowanych ulic tranzytowych oraz
istniejącym nasypem,



Uchwała Nr X/91/2003 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 października
2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru południowej części dzielnicy Lipiny i części Piaśnik w granicach
wyznaczonych przez pas Drogowej Trasy Średnicowej, granice administracyjne
miasta (od zachodu), ulice: Chorzowską, Mickiewicza i odcinek łączący DTŚ z ulicą
Mickiewicza,



Uchwała Nr XXXI/238/2005 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28 lutego
2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenów położonych pomiędzy: południową i zachodnią granica miasta,
ul. Ceramiczmną, ul. Wojska Polskiego, ul. Śląską z poszerzeniem w rejonie
ul. L. Tunkla, Śląskiej, Wojska Polskiego,



Uchwała Nr XXII/266/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 8 sierpnia 2012r.
w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru położonego pomiędzy granicą administracjną miasta oraz ulicami: Drogowa
Trasa Średnicow, Bytomska, Krasckiego, Mickiewicza, Chorzowska.

Miasto Chorzów posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Chorzów przyjęte uchwałą nr LI/978/10 Rady
Miasta Chorzów z dnia 26 sierpnia 2010r., oraz obowiązujący miejscowy plan ogólny
zagospodarowania przestrzennego miasta Chorzów – Uchwała Nr XXII/430/2004 Rady
Miasta Chorzów z dnia 1 lipca 2004r.
Miasto Mikołów posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów przyjęte Uchwałą Nr XX/247/99 Rady
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Miejskiej Mikołowa z dnia 14 grudnia 1999r. Obecnie trwają prace projektowe nad nowym
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Mikołów.
W sąsiedztwie granicy Mikołowa z z Rudą Śląską obowiązuje miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Mikołowa dla obszaru w granicach
wyznaczonych ul. Buczka – ul. Gliwicką – ul. Przelotową – potokiem Jasienica – granicą
miasta – Uchwała Nr XXII/289/2000 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 18 stycznia 2000r.
Gmina Gierałtowice posiada obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego przyjęte Uchwałą Nr XX/101/2000 Rady Gminy
Gierałtowice z dnia 29 czerwca 2000r. Obecnie trwaja prace projektowe nad nowym studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gierałtowice. Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru całej gminy zaostał przyjęty Uchwałą
Nr XXXIII/194/05 Rady Gminy Gierałtowice z dnia 28 kwietnia 2005r.
3.3. WSKAZANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI NA TERENIE MIASTA INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM ORAZ INNYCH
INWESTYCJI
MAJĄCYCH
WPŁYW
NA
ZMIANĘ
KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Na przyszły kształt kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
największy wpływ ma budowa drogi N-S łączącej węzeł Wirek autostrady A4 z południowymi
dzielnicami Bytomia. Przedmiotowa inwestycja stanowić będzie impuls rozwojowy dla całego
miasta. W przyszłości droga N–S przyczyni się w sposób znaczący do poprawy dostępności
komunikacyjnej Rudy Śląskiej w kierunku północ – południe.
W wyniku realizacji inwestycji nastąpi wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów Rudy
Śląskiej na funkcje przemysłowo – usługowe (przy projektowanej drodze N-S) oraz
mieszkaniowe (na niezagospodarowanych peryferiach miasta). Następstwem tego procesu
będzie wzrost wartości nieruchomości w mieście.
3.4. STAN PRAWNY GRUNTÓW MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Istotnym narzędziem w polityce gminy jest władanie gruntami. Grunty gminne stanowią
podstawowy instrument racjonalnego zarządzania przestrzenią, gdyż prawo obrotu
nieruchomościami stanowiącymi własność gminy jest prawem podstawowym. Polityka gminy
w obrocie nieruchomościami pozwala na osiągnięcie pożądanych efektów ekonomicznych
i przestrzennych.
Według stanu na rok 2013 grunty będące we władaniu gminy stanowiły 35,7% powierzchni
miasta i wynosiły ogółem 2778ha.
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Tab.3.4.a Władanie gruntami (2013r.)
Rodzaj władania

Pow. w ha

% pow.
ogółem

Grunty Skarbu Państwa z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie

2171

27,9

1471
28
2445

18,9
0,3
31,5

333
5

4,2
0,1

1154
3
61
0
20
0
0
0
65
7756

14,8
0,1
0,7
0
0,2
0
0
0
0,7

wieczyste
Grunty Skarbu Państwa przekazane w użytkowanie wieczyste
Grunty spółek Skarbu Państwa
Grunty Gminne i związków międzygminnych z wyłączeniem gruntów przekazanych w
użytkowanie
Grunty gmin i związków międzygminnych przekazane w użytkowanie wieczyste
Grunty będące własnością samorządowych os. prawnych oraz grunty, których wł. są
nieznani
Grunty osób fizycznych
Grunty spółdzielni
Grunty kościołów i związków wyznaniowych
Wspólnoty gruntowe
Grunty powiatów z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie
Grunty powiatów przekazane w użytkowanie wieczyste
Grunty województw z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie
Grunty województw przekazane w użytkowanie wieczyste
Grunty będące przedmiotem własności i władania osób nie wymienionych wyżej

OGÓŁEM:

Źródło: Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej
Z analizy władania gruntami w Rudzie Śląskiej wynika, iż duży procent gruntów, bo aż 35,7%
jest we władaniu gminy. Jest to sytuacja bardzo korzystna dla miasta, ponieważ ma ono
większą kontrolę nad jego kierunkiem rozwoju. Grunty Skarbu Państwa stanowią 47,1%.
Gruntów osób fizycznych jest niewiele – 14,8%.
Graficzne rozmieszczenie gruntów Skarbu Państwa, gminy oraz gruntów będących
własnością osób fizycznych obrazuje plansza nr 3 – Uwarunkowania wynikające z analizy
własności gruntów.

3.5.

OBIEKTY I TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ODRĘBNYCH

Tereny zamknięte
W granicach miasta Ruda Śląska występują tereny zamknięte w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt
11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 647
z późn. zm.).
Zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne przez tereny
zamknięte rozumie się tereny o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność
i bezpieczeństwo państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów
centralnych.
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Na terenie miasta Ruda Ślaska zlokalizowane są tereny zamknięte które zostały
ustalone decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12.08.2011r. zmieniającą decyzję
w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów
zamkniętych wraz z załącznikiem do decyzji Tom XII – dla województwa Śląskiego
(Dziennik Urzędowy Ministra Infrastruktury nr 10 poz. 48 z dnia 13 września 2011r.),
a także decyzją nr 8 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
16.05.2012r. zmieniającą decyzję w sprawie ustalenia terenów przez które przebiegają
linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.
Zgodnie z ww. decyzjami w Rudzie Śląskiej występują tereny zamknięte, które zostały
oznaczone graficznie na planszy nr 9 - Tereny zamknięte.
Obszary i tereny górnicze
Zgodnie z art. 6 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. prawo geologiczne i górnicze
(Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) obszar górniczy jest to przestrzeń,
w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny, odziemnego
bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz
prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji. Natomiast stosownie
do art. 6,ust.1 pkt 15 ww. ustawy teren górniczy to przestrzeń objęta przewidywanymi
szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego.
Zgodnie z powyższym na obszarze miasta Ruda Śląska występują następujące tereny
górnicze:


dla kopalni KW S.A Oddział KWK „Halemba – Wirek”, Ruch Wirek teren górniczy
Kochłowice – Świętochłowice - Chorzów,



dla kopalni KW S.A Oddział KWK „Halemba – Wirek”, Ruch Halemba teren górniczy
Halemba I/II,



dla kopalni KW S.A. Oddział KWK „Pokój” teren górniczy Ruda Śląska - Wirek,



dla kopalni KW S.A. Oddział KWK „Bielszowice” teren górniczy Bielszowice,



dla kopalni KW S.A. Oddział KWK „Sośnica – Makoszowy” teren górniczy Makoszowy
II,



dla kopalni KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” tereny górniczy Ruda Śląska –
Radoszowy, Ruda Śląska – Radaszowy II iRuda Śląska Panewniki II,

Eksploatacja złoża odbywa się w granicach ustalonych koncesjami następujących obszarów
górniczych:


Kompania Węglowa S.A. KWK Halemba – Wirek, Ruch Halemba: OG Halemba I, OG
Halemba II,



Kompania Węglowa S.A. KWK Halemba – Wirek, Ruch Wirek: OG Kochłowice, OG
Świętochłowice I,
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Kompania Węglowa S.A. KWK Pokój: OG Wirek I,OG Ruda Śląska,



Kompania Węglowa S.A. KWK Bielszowice: OG Bielszowice III, OG Zabrze I,



Kompania Węglowa S.A. KWK Sośnica - Makoszowy: OG Makoszowy,



Katowicki Holding Węglowy S.A. KWK Wujek – Ruch Śląsk: OG Ruda Śląska
Radoszowy, OG Ligota (część) OG Ruda Śląska Panewniki II.

Ochrona środowiska przyrodniczego
Na terenie miasta Ruda Śląska brak jest rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych,
użytków ekologicznych, terenów przeznaczonych do ochrony w programach ECONET PL,
NATURA 2000. Obiekt objęty ochroną na podstawie przepisów ustawy o ochronie przyrody
to pomnik przyrody nieożywionej ustanowiony w dniu 22.10.1960r. Jest to głaz narzutowy
pochodzenia skandynawskiego znajdujący się u podstawy murowanej kaplicy przy
skrzyżowaniu ulic Kościelnej i Wolności w dzielnicy Ruda. Głaz ma obwód około 4m.
Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.
627 z późn. zm.) pomnik przyrody jest to pojedynczy twór przyrody żywej i nieożywionej lub
ich skupienia o szczególnej wartości naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej
oraz odznaczający się indywidualnymi cechami odróżniającymi go wśród innych tworów.
Dodatkowo, Uchwałą nr 814/XLIII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 14.05.2009r. oraz
Uchwałą nr PR.0007.213.2012 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 września 2012r.
ustanowiono pomniki przyrody żywej, obejmujące łącznie 10 sztuk drzew rosnących na
terenie miasta Ruda Śląska.
Ochroną objęte są również lasy Rudy Śląskiej, gdyż zgodnie z Zarządzeniem nr 146 Ministra
Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 3 października 1994r., lasy
zlokalizowane na terenie Rudy Śląskiej zaliczono do lasów ochronnych. Dla lasów rudzkich
przyjęto następujące kategorie ochronności:


lasy masowego wypoczynku, których zadaniem jest umożliwienie odpowiedniego
wypoczynku sobotnio – niedzielnego ludności miejskiej,



lasy strefy zieleni wysokiej, których funkcją jest ochrona ludności przed szkodliwym
wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych i hałasem.

Lasy zajmują powierzchnię 1640ha, co stanowi ok. 20% Rudy Śląskiej. Większa część lasów
jest własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Katowice, obręb Panewnik,
leśnictwo Śmiłowice, Reta, Panewniki, Makoszowy. Na terenie lasów rudzkich wymienić
można 12 typów siedliskowych lasów zróżnicowanych pod względem rodzaju, zasobności
gleb oraz warunków wilgotnościowych. Gatunkiem dominującym w lasach rudzkich jest
sosna – 33,8% udziału, dąb – 28,3% udziału, brzoza – 25,8% udziału. Charakterystyczną
cechą tych lasów jest struktura wiekowa drzewostanu, który zaliczany jest do pierwszych
trzech klas.
Ochroną objęte są też tereny zieleni przy zabytkach kultury na podstawie ustawy o ochronie
dóbr kultury.
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Ochrona zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
W mieście Ruda Śląska występują zabytki chronione poprzez wpis do rejestru zabytków,
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków oraz
obszary (strefy ochrony
konserwatorskiej) chronione na podstawie zapisów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.

4.

4.1.

UWARUNKOWANIA
WYNIKAJĄCE
Z
POSZCZEGÓLNYCH
ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ODRĘBNYCH

LUDNOŚĆ I DEMOGRAFIA

Według najnowszych danych statystycznych w końcu grudnia 2012r. w Rudzie Śląskiej
mieszkało 142 346 osób, co sytuowało ją na 8 miejscu pod względem liczebności wśród
miast województwa śląskiego.
W ostatnich latach zauważa się tendencję spadkową w liczbie mieszkańców, a przyczyną
tego zjawiska jest zmniejszający się przyrost naturalny oraz ujemne saldo migracji.
W porównaniu do roku 1997 liczba ludności miasta zmniejszyła się o 19 964 osoby.
Poprzednie dekady (lata 70-te i 80-te) ubiegłego wieku charakteryzowały się wysokim
tempem przyrostu ludności. Zgodnie z danymi Narodowych Spisów Powszechnych w 1978r.
ludność miasta wynosiła 154 996 mieszkańców, w 1988r. liczba ludności osiągnęła już 168
495 osób. Na dodatnie zmiany zaludnienia miasta w latach 70/80 wpłynął zarówno dodatni
przyrost naturalny jak i napływ ludności związany z zapotrzebowaniem przemysłu na siłę
roboczą oraz stosunkowa łatwość w otrzymaniu mieszkania.
Trendy te uległy zahamowaniu, a następnie odwróceniu na przełomie lat 80/90. Wtedy to
równolegle z ubytkiem miejsc pracy zaznaczył się wyraźny spadek zaludnienia wyrażający
się ujemnym saldem migracji. Największy odpływ ludności w ostatniej dekadzie zanotowano
w 1999 r. i wyniósł on wtedy 2483 osoby.
Na aktualne zmniejszanie się liczby ludności wpływa nadal ujemne saldo przyrostu
naturalnego tj. nadwyżka liczby zgonów nad urodzeniami. W ostatnim 10-leciu najniższy
przyrost naturalny odnotowano w 2005r. i wynosił on minus 250 osób.
Tab. 4.1.a
Rok

Zmiany demograficzne ludności miasta
Gęstość
Liczba
Przyrost Urodzenia
zaludnienia
mieszkańców
naturalny
żywe

Zgony

Saldo
migracji

1997

162 310

2 098

-197

1 460

1 657

-1156

1998

158 957

2 055

-16

1 457

1 473

-2325

1999

156 851

2019

-228

1 379

1 607

-2483

2000

152 524

1963

-207

1 401

1 608

-2319
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2001

151 102

1947

-195

1 392

1 587

-970

2002

149 409

1926

-263

1 306

1 569

-1068

2003

147 695

1912

-245

1 297

1 542

-1061

2004

146 124

1900

-85

1 415

1 500

-707

2005

146 582

1889

-249

1 319

1 568

-587

2006

145 471

1871

-238

1376

1614

-882

2007

144584

1861

-203

1422

1625

-717

2008

143930

1852

-18

1597

1615

-590

2009

143394

1845

-72

1569

1641

-581

2010

143566

1848

-39

1561

1600

-405

2011

143024

1841

-118

1449

1567

-425

2012

142 346

1832

-111

1497

1608

-552

Źródło:

Urząd Statystyczny w Katowicach

Wykres 4.1b Zmiany zaludnienia Rudy Śląskiej w latach 1978-2006
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Miasto należy do najgęściej zaludnionych miast w województwie. W 2006r. w Rudzie Śląskiej
na 1 km2 przypadało 1832 osób.
Zróżnicowanie gęstości zaludnienia odnotowano także w odniesieniu do poszczególnych
dzielnic. Proces ten związany jest z charakterem funkcjonalno - przestrzennym dzielnicy,
a także wiekiem, typem oraz intensywnością zabudowy mieszkaniowej.
Gęstość zaludnienia w poszczególnych dzielnicach kształtowała się następująco:
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Tab. 4.1.c

Gęstość zaludnienia w poszczególnych dzielnicach w 2006 r.
Powierzchnia

Mieszkańcy

Gęstość zaludnienia

Dzielnica

w km

Ruda

11,9

23 134

1 944

Godula

1,8

12 151

6 751

Orzegów

2,5

8 439

3 376

Bykowina

1,6

18 267

11 417

Halemba

19,6

26 080

1 331

Kochłowice

17,5

12 738

728

Chebzie

1,7

1 101

648

Nowy Bytom

4,6

12 058

2 621

Wirek

5,9

20 595

3 491

Bielszowice

10,6

9 505

897

2

2

osoby/km

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska

Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach jest bardzo zróżnicowana. Dzielnice
o największym potencjale demograficznym to Halemba (26,1 tys. mieszkańców), Ruda (23,1
tys.), Wirek (20,6 tys.) i Bykowina (18,3 tys.). Mieszkańcy tych dzielnic stanowią 61%
zaludnienia miasta. Największy spadek ludności w latach poprzednich nastąpił w dzielnicach:
Nowy Bytom (-20,4%), Bukowina (-17,1%) i Ruda (-12,2%). Najmniejszy spadek ludności
nastąpił w dzielnicach Chebzie (-4,8%), Wirek (-6,1%) i Bielszowice (-7,6%).
Największą gęstością zaludnienia charakteryzuje się Bykowina (11 417 osoby na km 2) i jest
ona około 6,2 razy wyższa od średniej dla miasta. Natomiast najniższa gęstość zaludnienia
występuje w Chebziu, gdzie jest prawie 3-krotnie niższa niż średnia całego miasta.
Tab. 4.1.d

Liczba mieszkańców w poszczególnych dzielnicach (zameldowania

stałe)
Dzielnica

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Halemba

28 801

28 387

27 630

26 989

26 993

26795

26 600

26 430

26 257

26080

Ruda

26 337

25 635

25 063

24 707

24 380

24 057

23 633

23 410

23 257

23134

Wirek

21 940

21 489

21 172

20 577

20 119

19 907

19 799

19 505

19 149

20595

Bykowina

22 028

21 370

20 820

20 231

19 730

19 373

19 031

18 709

18 420

18267

Kochłowice

13 951

13 640

13 409

13 302

13 212

13 074

12 921

12 856

12 730

12738

Godula

13 252

12 804

12 526

12 097

12 390

12 283

12 104

12 010

11 995

12151

Nowy

15 158

14 956

14 558

14 339

14 261

14 059

13 987

13 810

13 585

12058

Bytom
Bielszowic
e
Orzegów

10 285

10 208

10 155

10 024

9 970

9 885

9 695

9 576

9 470

9505

9 401

9 341

9 265

9 107

8 890

8 801

8 760

8 656

8 513

8439

Chebzie

1 157

1 137

1124

1 151

1 157

1 175

1 165

1 162

1 153

1101

Razem

162 310

158 967

155 722 152 524 151 102 149 409 147 695 146 124 144 529

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

144068

54

Źródło: Urząd Miasta Ruda Śląska

W Rudzie Śląskiej podobnie jak i w całym województwie w ogólnej liczbie ludności utrzymuje
się większy udział osób płci żeńskiej. Współczynnik feminizacji obliczany jako liczba kobiet
przypadająca na 100 mężczyzn w ostatniej dekadzie nieznacznie wzrastał. Spadek liczby
mężczyzn w ciągu ostatniego dziesięciolecia szacuje się na 11,3% natomiast spadek liczby
kobiet na 8,9%.
Wielkość współczynnika feminizacji zależna jest od wieku. Wśród nieletnich w wieku do 17
lat wyraźnie dominują chłopcy których jest o niespełna 1 tysiąc więcej niż dziewcząt. Wśród
starszej populacji zmniejsza się udział mężczyzn, a liczebność obu płci wyrównuje się w
wieku 40-45 lat. Współczynnik feminizacji jest wtedy bliski 100. Wśród ludności starszej
odnotowuje się znaczny ubytek mężczyzn. W wieku powyżej 60 lat liczba kobiet jest prawie
dwukrotnie większa od liczby mężczyzn.
Tab. 4.1.e
Ludność

Zmiany w liczbie ludności miasta Ruda Śląska w latach 1997-2006
Ogółem w

Kobiety

Mężcz

Wiek

Wiek

Wiek

tym:

(K)

yźni

przedprodukcyjn

produkcyjny

poprodukcyjny

(M)

y (0-17lat)
M:

K:

M:18-64

K:18-59

M:65lat i

K:60lat i

lat

lat

więcej

więcej

1997

163 014

83 204

79 810

20 823

19 919

53 512

49 485

5 475

13 800

1998

159 665

81 786

77 879

19 944

19 014

52 320

48 922

5 615

13 850

1999

156 851

80 520

76 331

19 024

18 203

51 661

48 505

5 646

13 812

2000

152 280

77 910

74 370

17 899

17 232

50 958

46 705

5 573

13 673

2001

151 039

77 294

73 745

17143

16470

50 862

46 637

5 740

141187

2002

149 659

76 550

73 129

16 359

15 678

50 754

46 517

6 016

14 335

2003

148 659

75 921

72 440

15 718

14 883

50 477

46 470

6 245

14 568

2004

147 403

75 448

71 955

15 291

14 293

50 223

46 348

6 531

14 807

2005

146 582

75 093

71 489

14 678

13 812

49 940

46 373

6 871

14 908

2006

145 471

74 611

70 880

14 325

13 392

49 342

46 264

7 193

14 955

2007

144 584

74 168

70 416

13 909

12 986

49 119

45 987

7 388

15 195

2008

143 930

73 851

70 079

13 696

12 748

48 829

45 617

7 554

15 486

2009

143 394

73 591

69 803

13 497

12 550

48 730

45 163

7 576

15 878

2010

142950

73 479

69 471

13 300

12 501

48 638

44 696

7 533

16 282

2011

143 024

73 540

69 484

12 992

12 196

48 808

44 432

7 684

16 912

2012

142 346

73 304

69 042

12 811

12 189

48 367

43 766

7 864

17 349

W strukturze wieku mieszkańców miasta występują również istotne zmiany. Znacznie
obniżyła się liczba mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym, przy umiarkowanym
zmniejszaniu grupy osób w wieku produkcyjnym oraz wzroście liczby mieszkańców w wieku
poprodukcyjnym.
Szczególnie niekorzystne jest zjawisko gwałtownego zmniejszania się liczby dzieci
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i młodzieży. W 2012r. udział tej grupy w ogólnej liczbie ludności obniżył się do 17,6 %.
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało w 1997r. 58,3 osób w wieku
nieprodukcyjnym, w 2006r. tylko 52,2 osoby, a w 2012r. liczba osób w wieku
nieprodukcyjnym zwiększyła się do 54,5 osób na 100 osób w wieku produkcyjnym.
Według prognoz długoterminowych (publikowanych przez urząd statystyczny) proces ten
będzie postepował tak dalej i już w roku 2020 na 100 osób w wieku produkcyjnym
przypadnie aż 69,4 osób w wieku nieprodukcyjnym głównie na skutek wycofywania się
z aktywności zawodowej roczników z pierwszego powojennego wyżu (lata 40/50).
Wykres 4.1.f Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na 100 osób
w wieku produkcyjnym
80
70
60
50
40
30
20
10
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2015 2020 2025 2030 2035

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach i GUS

Tab. 4.1.g Prognoza ludności Rudy Śląskiej na lata 2010-2030 (w tys.)
Ludność:

2015

2020

2025

2030

2035

Ogółem:

139,149

135,762

131,847

127,054

121,944

Kobiety

71,769

70,223

68,343

65,949

63,327

Mężczyźni

67,38

65,539

63,504

61,105

58,617

Źródło: GUS „Prognoza ludności na lata 2005-2030”
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Wykres 4.1.h Zmiany liczby ludności

Rudy Śląskiej wg wieku od 2000 r. z perspektywą

do 2020 r.
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Tab. 4.1.h Prognoza ludności dla Rudy Śląskiej pod kątem rynku pracy
Ludność
Wiek przedprodukcyjny
Wiek produkcyjny
ogółem
Wiek produkcyjny
mobilny
Wiek produkcyjny
niemobilny
Wiek
poprodukcyjny

Przedział

2015

2020

2025

2030

2035

0-17

24786

24589

23719

21474

19192

18-59/64

86990

80157

74887

72148

69564

18-44

53705

49905

44919

40106

36934

44-59/64

33285

30252

29968

32042

32630

60/65-i więcej

27373

31016

33241

33432

33188

wiekowy

Źródło: GUS „Prognoza ludności na lata 2015-2035”

Według prognoz publikowanych przez urząd statystyczny nadal utrzymywać się będzie
tendencja spadkowa ludności miasta dotycząca głównie liczby osób w wieku
przedprodukcyjnym (spadek o ok. 23%) i produkcyjnym (spadek o ok. 24,5%). Jedyną grupą,
której liczebność w okresie perspektywicznym wzrośnie to mieszkańcy w wieku
poprodukcyjnym. Przewiduje się wzrost liczebności tej grupy o ponad 31%. Wielkości te
dotyczą okresu lat 2012 - 2035.
Zjawisko to jest odzwierciedleniem ogólnych tendencji demograficznych kraju.
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4.2. PRACUJĄCY

Rynek pracy
Na standard życia mieszkańców Rudy Śląskiej zasadniczy wpływ mają dochody
mieszkańców i ich rodzin wynikające z sytuacji na rynku pracy.
Zgodnie z danymi publikowanymi przez urząd statystyczny przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w 2011r. w mieście wynosiło 3179 zł brutto przy czym wyższe
wynagrodzenie uzyskali pracownicy sektora publicznego (średnio 3432 zł) od zatrudnionych
w sektorze prywatnym (średnio 3023 zł). W tym czasie przeciętne miesięczne
wynagrodzenie w województwie śląskim było wyższe o ok. 615 zł.
W końcu grudnia 2011 roku w mieście pracowało 35103 osób. Największym pracodawcą
jest przemysł ciężki, w tym górnictwo węgla kamiennego, hutnictwo i przemysł energetyczny.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku Ruda Śląska dysponowała
znacznie większą niż obecnie ilością miejsc pracy (1985r. – 68953 zatrudnionych w obrębie
miasta), a udział przemysłu i budownictwa w globalnym zatrudnieniu przekraczał 70%.
Z końcem lat 80-tych rozpoczął się powolny lecz systematyczny spadek zatrudnienia
obejmujący głównie przemysł wydobywczy. Udział górnictwa węgla kamiennego
w zatrudnieniu na przestrzeni lat zmniejszył się z ok. 62% w 1989r. do 47,5% w 1993r. i 45%
w 2002r. Z 32 tys. zatrudnionych w 1990r. w tej branży na koniec 1999r. pozostało 22 tys.
pracowników. Na początku 2002r. już tylko 18 tys. Na koniec 2011 roku w przemyśle
i budownictwie pracowało około 18938 osób.
Ważną rolę stabilizatora na lokalnym rynku pracy odgrywa sektor małych i średnich firm,
które wchłaniają część pracowników z restrukturyzowanych przedsiębiorstw. W ostatnich
latach wzrasta liczba zarejestrowanych w Rudzie Śląskiej spółek.
Tab.

4.2.a Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze regon wg

wybranych sekcji w 2011r.
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w
Wyszczególnienie

rejestrze regon wg wybranych sekcji
Ogółem

Ogółem w tym:

9579

Rolnictwo, łowiectwo i leśnictwo

44

Przemysł

829

Budownictwo

1004

Handel, naprawa pojazdów
samochodowych,
Transport i gospodarka

3146
812
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magazynowa
Zakwaterowania i gastronomia

287

Informacja i komunikacja

226

Działalność finansowa i

393

ubezpieczeniowa
Obsługa rynku

428

Działalność profesjonalna,

663

naukowa, techniczna
Administrowanie i działalność

212

wspierająca
Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach

W strukturze podmiotów gospodarczych działających na terenie Rudy Śląskiej zdecydowanie
ilościowo dominują firmy związane z przemysłem i budownictwem oraz handlem.
Od 1998r. obserwowany jest sukcesywny spadek zatrudnienia. Proces ten zachodził
szczególnie gwałtownie w latach 1998 - 2001. Wpływ na taką sytuację miały przede
wszystkim głębokie zmiany restrukturyzacyjne w górnictwie i hutnictwie.
Tab. 4.2.c Zatrudnienie w gospodarce miasta Ruda Śląska w latach 1996-2011
% ogółem
Usługi
Rok

Pracujący

Usługi

nierynkowe

Przemysł i

rynkowe

(edukacja,

Rolnictwo

budownictwa

Handel,

ochrona

i leśnictwo

transport

zdrowia,
pozostałe)

1996

49849

70,1

9,7

20,2

*

1997

50472

70,0

10,1

19,9

*

1998

49554

69,2

9,1

21,7

*

1999

45387

69,3

8,6

22,1

*

2000

41538

67,9

8,9

23,2

0,2

2001

40068

65,2

10,5

24,3

*

2002

39612

63,3

21,7

14,8

0,2

2003

38795

61,7

22,6

15,6

0,1

2004

37672

60,7

21,8

17,1

0,4

2005

37040

58,8

22,8

18,1

0,3

2006

36503

57,0

24,0

18,9

0,1

2011

35103

53,9

20,2

25,8

0,1

Źródło: Urząd statystyczny w Katowicach
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W ostatnich latach obserwuje się rosnący udział sektora usług w gospodarce miasta lecz
jego udział jest stale niższy od średniej krajowej.
Tab. 4.2.d Pracujący wg sektorów gospodarki
ogółem

Rok
Sektor publiczny

Sektor prywatny

2000

28153

13385

2006

22216

14287

2011

20052

15051

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach

Aktualna sytuacja na rudzkim rynku pracy wynika z nadal mocnej obecności sektora
publicznego w strukturze gospodarczej, co związane jest z dominującymi w dalszym ciągu
branżami górnictwa węgla kamiennego i hutnictwa. Jednakże w ostatnich latach obserwuje
się spadek liczby pracujących w tym sektorze na rzecz zatrudnienia w sektorze prywatnym.
Wykres 4.2.e Zmiany liczby pracujących wg sektorów własności

30000
25000
20000

2000

15000

2006

10000

2011

5000
0

Sektor publiczny

Sektor prywatny

Dla pobudzenia gospodarki i rozwoju przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej powołano Rudzką
Agencją Rozwoju „Inwestor” mającą na celu wspieranie rozwoju małych i średnich firm oraz
Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości wspierający głównie firmy innowacyjne w początkowym
okresie ich działalności.
Ruda Śląska wraz ze Świętochłowicami utworzyła Śląski Park Przemysłowy, który zarządza
terenami po zlikwidowanych kopalniach o łącznej powierzchni 1090 ha (z czego teren
o powierzchni 809 ha znajduje się w mieście Ruda Śląska) położonymi wzdłuż DTŚ.
Zadaniem Parku jest stworzenie atrakcyjnego obszaru prowadzenia działalności
gospodarczej i inwestowania.
Bezrobocie
Jednym z najtrudniejszych problemów społeczno - gospodarczych wynikających z niedoboru
miejsc pracy jest bezrobocie.
W 2012r. w Rudzie Śląskiej zjawiskiem tym dotkniętych zostało 4242 osób. Zdecydowaną
większość wśród bezrobotnych (59,2%) stanowiły kobiety
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

60

Stopa bezrobocia wynosząca w 2012r. 9,0% Rudy Śląskiej była niższa od średniej dla
województwa śląskiego osiągającej wielkość 11,1% i całego kraju wynoszaca 13,4%.
Tab. 4.2.h Bezrobotni zarejestrowani wg płci
Wyszcze

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

7290

8758

9346

8205

7469

6611

5115

3196

2366

3441

3923

3828

4242

kobiety

4331

5035

5201

4579

4354

3898

3292

2105

1483

1981

2320

2345

2512

mężczyźni

2959

3723

4145

3626

3115

2713

1823

1091

883

1460

1603

1483

1730

gólnienie
Bezrobotni
ogółem
w tym:

Źródło: BIP – Powiatowy Urząd Pracy

Wykres 4.2.i Struktura bezrobotnych wg płci
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Począwszy od 2002r. do 2008r. bezrobocie spadło z liczby 7290 do 2366 bezrobotnych. Od
2008 roku liczba bezrobotnych zaczęła jednak wzrastać i pod koniec 2012 roku wyniosła
4242 bezrobotnych.
Trudnym problemem jest długość pozostawania bezrobotnych bez pracy. Wśród
bezrobotnych dominują osoby poszukujące pracy do pół roku – 2815 co stanowi 66,4%
ogółu bezrobotnych, 16,7% bezrobotnych stanowią osoby szukające pracy powyżej jednego
roku.
Tab. 4.2.j Bezrobotni zarejestrowani wg wieku
Wyszczególnienie

2000

2006

2012

Bezrobotni ogółem

7290

5115

4242

24 lata i mniej

2638

1119

908

25-34

1598

1393

1332

35-44

1802

1004

820

W tym w wieku:
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45-54

1120

1294

771

55 lat i więcej

132

305

411

Źródło: BIP – Powiatowy Urząd Pracy

Wykres 4.2.k Zmiany w strukturze bezrobotnych wg wieku
100%

132

305

411

1294

771

1120
80%
1802

Wiek bezrobotnych:

60%

55-64
45-54

820

1004

35-44
25-34

1598
40%

20%

1393

1332

1119

908

2006

2012

18-24

2638

0%
2000

Pod względem wykształcenia największą grupę bezrobotnych stanowią osoby
z wykształceniem podstawowym i zasadniczym. Grupa ta w 2006r. stanowiła 71,8% ogółu
bezrobotnych.
Tab. 4.2.l Bezrobotni zarejestrowani wg poziomu wykształcenia

Wyższe
409

Policealne

Średnie

Zasadnicze

Gimnazjalne podstawowe

i śr. zawodowe

ogólnokształ.

zawodowe

i niepełne podstawowe

852

350

1244

1387

Źródło: BIP – Powiatowy Urząd Pracy
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Wykres 4.2.m Struktura bezrobotnych wg wykształcenia

Policealne
20,1%

Gimnazjalnym
podstawowym i
niepełnym
podstawowym
32,7%

wyższe
9,6%
średnie
8,3%

Zasadnicze
zawodowe
29,3%

Skutkiem bezrobocia jest pogorszenie standardu życia osób pozostających bez pracy oraz
poczucie zagrożenia utratą pracy ludzi już zatrudnionych. Zjawisko to wpływa również na
budżet miasta generując duże koszty świadczeń socjalnych. Skutkami braku zatrudnienia
jest intensyfikacja zjawisk niepożądanych takich jak alkoholizm, narkomania, samobójstwa,
a także wzrost przestępczości.
4.3. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

4.3.1. POŁOŻENIE GEOGRAFICZNO – PRZYRODNICZE
Teren objęty studium, położony jest w obrębie Wyżyny Katowickiej wchodzącej w skład
makroregionu Wyżyny Śląskiej, należącego do podprowincji Wyżyny Śląsko– Krakowskiej
(podział fizyczno – geograficzny, Konradzki, 1988r.), a według regionalizacji geobotanicznej
Polski (Szafer, 1977r.), znajduje się w obrębie poddziału A 4 – Pas Wyżyn Środkowych,
krainy 15a – Wyżyna Śląska, Okręg Zachodni.
4.3.2. UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI TERENU – GEOMORFOLOGIA
Według podziału na jednostki geomorfologiczne (Klimaszewski, 1972r.) teren objęty studium
leży na Płaskowyżu Bytomsko – Katowickim. Rzeźba terenu jest urozmaicona, z łagodnymi
wzniesieniami (garbami) rozdzielonymi plejstoceńskimi dolinami cieków: Kłodnicy, Potoku
Bielszowickiego (Kochłówki), Bytomki i ich dopływami. Teren obniża się ze wschodu na
zachód. Najniższymi punktami terenu są doliny rzek ok. 230m n.p.m., a najwyższymi są
spłaszczone garby 300 – 321m n.p.m. Deniwelacje terenu osiągają maksymalnie około
100m n.p.m., jednak na znacznym obszarze nie przekraczają 20 – 25m. Spadki terenu są na
ogół średnie i wynoszą 3 -5%, rzadko 0 - 2% lub powyżej 8%.
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W skład Płaskowyżu Bytomsko – Katowickiego (teren studium), wchodzą następujące
jednostki geomorfologiczne:
Dolina Górnej Bytomki – to przed czwartorzędowa rynna erozyjna, wyżłobiona w triasowych
skałach w swym górnym odcinku oraz w karbońskich w środkowym, pokryta glinami
i piaskami plejstoceńskimi o średniej miąższości 40m., o przebiegu równoleżnikowym.
Rzędne terenu kształtują się następująco: na wschodzie 253,1m n.p.m., na zachodzie 246m
n.p.m.
Dolina Czarniawki – o przebiegu SEE na NWW i wysokościach bezwzględnych: 295,7 –
262,7m n.p.m.
Wzgórza Chorzowskie (Wzgórza Zabrza, Obniżenie Górnej Rawy) – to wzgórza zbudowane
z utworów karbońskich, pokryte cienką piaszczysto - gliniastą pokrywą plejstoceńską,
otoczone nieckami wyścielonymi piaskami i glinami plejstoceńskimi, łagodnie zapadają
w kierunku północnym oraz południowym.
Obniżenie Kochłówki – to rynna erozyjna o przebiegu równoleżnikowym, wytworzona
w piaskowcach i łupkach karbońskich (warstwy orzeskie), wyścielona osadami
plejstoceńskimi. Rzędne terenu osiągają wysokości: na wschodzie 273,5m n.p.m., na
zachodzie 231,5m n.p.m.
Wzgórza Kochłowickie – to wał o przebiegu równoleżnikowym, zbudowany z łupków
i piaskowców karbońskich, rozczłonkowany przed czwartorzędowymi dolinami w izolowane
wzgórza, które łagodnie zapadają w stronę obniżenia Potoku Bielszowickiego (po obu
stronach) oraz na południe w stronę Rowu Kłodnicy.
Rów Kłodnicy – to rów pochodzenia tektonicznego, który powstał w utworach karbońskich
i został przykryty utworami mioceńskimi (piaski, piaskowce, iły, wapienie, gipsy) oraz
plejstoceńskimi (iły, żwiry, piaski, gliny morenowe), oddziela Wzgórza Kochłowickie od Garbu
Mikołowskiego, o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego. Rzędne terenu osiągają
wysokości: na wschodzie 262,2m n.p.m., na zachodzie 231,8m n.p.m.
Rzeźbę terenu uzupełniają antropogeniczne przekształcenia terenu które powstały w skutek
osiadania terenu powodowanego działalnością górniczą, eksploatacją kopalin pospolitych
oraz nadpoziomowym składowaniem odpadów przemysłowych (stawy, zapadliska i zwały,
liczne nasypy i wykopy).

4.3.3. WARUNKI GEOLOGICZNE
Obszar studium położony jest w obrębie niecki górnośląskiej, wschodniej części struktury
śląsko – morawskiej, od wschodu graniczącej z ze strefą kulmową – środkowa gałąź
struktury śląsko – morawskiej, od północy i północnego – wschodu z monokliną krakowsko –
częstochowską, a od południa i południowego – wschodu
z nasunięciem Karpat
zewnętrznych. Nieckę górnośląską tworzą skały górnokarbońskie występujące na
powierzchni (wychodnie), lub pod pokrywą osadów młodszych – triasowych,
trzeciorzędowych, czwartorzędowych.
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4.3.3.1. LITOLOGIA I STRATYGRAFIA
W budowie geologicznej analizowanego obszaru udział biorą następujące utwory:
1.

karbońskie
a) warstwy brzeżne – namur A
- warstwy gruszowskie,
- warstwy jaklowieckie,
- warstwy porębskie,
b) warstwy siodłowe – namur B-C,
c) warstwy łękowe:
- warstwy rudzkie – westwal A
- warstwy orzeskie – westwal B

2.

trias

3.

trzeciorzęd

4.

czwartorzęd
- plejstocen
- holocen.

KARBON – na całym obszarze opracowania pokryty osadami młodszymi, jedynie lokalnie
odsłaniają się na powierzchni (wychodnie). Są to wychodnie pokładów idąc od północy na
południe: 418, 416, 413/2, 413/1, 412, 409, 407/2, 407/1, 406, 405, 403/1, 402, 401, 364,
360, 359. Warstwy karbońskie zalicza się do westfalu i namuru. Podział stratygaficzny,
oparty głównie na tektonice i szczątkach makroflory i fauny występującej w pokładach węgla,
wyróżnia warstwy brzeżne, warstwy siodłowe i warstwy łękowe.
Warstwy gruszowskie – wykształcone są w postaci iłowców, mułowców i piaskowców
z pokładami węgla (816), zalegają na głębokości 880 – 1150m poniżej powierzchni terenu.
Warstwy jaklowieckie – wykształcone są w postaci ławic iłowców, mułowców i piaskowców
z pokładami węgla 705, 706, 721, 723, zalegają na głębokości ok. 800 – 850m.
Warstwy porębskie – wykształcone są jako łupki ilaste, łupki piaszczyste
z przewarstwieniami piaskowców i zlepieńców, pokłady węgla występują rzadko, są cienkie
(od 604 do 627), a najgrubsze to 615 i 620, ulegają wyklinowaniu lub ścienianiu, głębokość
zalegania warstw jest zróżnicowana od 260m w części północnej do około 1200m
w południowej części miasta Ruda Śląska, a miąższość warstw waha się od 280 do 465m.
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Udokumentowano jedynie pokłady 608, 615, 617 i 620. Węglonośność warstw porębskich
jest niewielka i wynosi zaledwie do 2%.
Warstwy siodłowe – wykształcone są jako piaskowce, mułowce z przewarstwieniami iłowców
i łupków ilastych. Piaskowce są średnio i gruboziarniste miejscami zlepieńcowate. Warstwy
siodłowe charakteryzują się stałym zaleganiem, dużą grubością od 59 do 195m i wysoką
jakością węgla (węglozasobność ok. 20%, miąższość pokładów: 502 – 5,4m, 510 – od 5 do
6,2m). Udokumentowano pokłady 502/501, 504, 506, 507, 510.
Warstwy rudzkie – ze względu na skład litologiczny wyróżnia się warstwy górnorudzkie (do
pokładu 407) i dolnorudzkie (do stropu pokładu 502/501). Warstwy górnorudzkie
wykształcone są jako iłowce i mułowce oraz podrzędnie piaskowce. Iłowce i mułowce są
szare lub ciemnoszare. Pokłady węgla występujące w tej serii charakteryzują się dużą
zmiennością występowania i niewielkimi grubościami (od 0,8 do 1,8m za wyjątkiem pokładu
405 o średniej grubości ok. 6m). Warstwy dolnorudzkie wykształcone są jako piaskowce
drobno, średnio i gruboziarniste stanowiące do 60% profilu litologicznego
z przewarstwieniami iłowców i mułowców szarych, ciemnoszarych. Pokłady występujące
w tych warstwach cechuje duża zmienność grubości i jakości (węglozasobność od 2,66% do
4,9%), obserwuje się gwałtowne ich ścienienia, wyklinowania i rozszczepienia. Całkowita
miąższość warstw rudzkich waha się od 0m – północna część analizowanego obszaru do
800m – dzielnica Halemba.
Warstwy orzeskie - występują jedynie na południu omawianego obszaru, wykształcone są
jako naprzemianległe ławice iłowców, mułowców z przewarstwieniami piaskowców,
miąższość maleje z południa na północ, osiągając 600m na południu (KWK „Halemba”), a na
północ od uskoku Kłodnickiego, w skutek erozji, miąższość maleje od 300 do 0m.,
wyróżniono niewielkiej grubości (0,1 – 1,0m) pokłady węgla kamiennego (358/1, 361/1,
364/1, 364/3). W ramach pokładów warstw orzeskich w części południowej obserwuje się
liczne przerosty które powodują rozszczepienia pokładów i ich wycienienia.
TRIAS – warstwy rozpoznane zostały stwierdzone otworami wiertniczymi w południowej
części miasta Ruda Śląska, na południe od uskoku Kłodnickiego oraz w północnej części
w rejonie dawnego szybu „Jerzy” kopalni „Karol” – płat o niewielkim rozprzestrzenieniu –
zlokalizowane w dzielnicy Orzegów przy granicy ze zlikwidowaną kopalnią „Śląsk – Matylda”.
Miąższość triasu wynosi od 10 do 64,4m. Utwory triasu dolnego z rejonu na południu KWK
„Bielszowice” oraz z dzielnic: Orzegów i Godula, stanowią iły, piaski, żwiry i margle wieku pstry piaskowiec i ret. Warstwy z rejonu uskoku Kłodnickiego wykształcone są w postaci iłów
pstrych, piasków drobno i średnioziarnistych, słabo zwięzłych piaskowców, margli, wapieni
krystalicznych, wapieni dolomitycznych i dolomitów wieku - wapień muszlowy (trias
środkowy).
TRZECIORZĘD – występuje w południowej części obszaru Rudy Śląskiej, wykształcone są
w postaci szarych i szaro – zielonych iłów, iłów marglistych, iło – łupków zawierające wkładki
piasków, żwirów, warstewki tufitów oraz poziom łupków gipsowych z przerostami gipsów
krystalicznych wieku – mioceńskiego. Miąższość utworów trzeciorzędowych jest zmienna 0 –
130m - KWK „Bielszowice”, 208m - KWK „Halemba”, 20 - 60m – była KWK „Śląsk”.
CZWARTORZĘD – występuje na całym analizowanym obszarze za wyjątkiem lokalnych
odsłonięć utworów karbonu. Osady czwartorzędu związane są z akumulacją wodno –
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lodowcową i lodowcową – plejstocen oraz ze współczesną akumulacją rzeczną – holocen.
Plejstocen to osady morenowe, zlodowacenia środkowo - polskiego (morena denna) –
nieciągłe, soczewkowo zalegające warstwy iłu, gliny (silnie piaszczystej, miejscami
wapnistej, zawierającej otoczaki i odłamki piaskowców, wapieni, granitów i kwarcytów),
piasku (piaski szare, drobno i średnioziarniste) i żwiru. Holocen tworzą osady aluwialne akumulacja współczesnych rzek - piaski drobnoziarniste i pylaste oraz muł. Miąższość
czwartorzędu
jest
zmienna,
ściśle
związana
z
ukształtowaniem
podłoża
przedczwartorzedowego. Największe miąższości stwierdza się w dolinach rzek (Kłodnicy,
Bytomki, Potoku Bielszowickiego, Czarniawki) oraz zagłębieniach podłoża, zaś najmniejsze
w miejscach wypiętrzeń gdzie cienieją znacznie lub wyklinowują się. Wartości miąższości
czwartorzędu:


w rejonie rzeki Bytomki - do 60m,



przy południowej granicy KWK „Centrum – Szombierki” z OG „Wawel” - 7m,



północna część KWK „Bielszowice” - 3,5m,



teren byłej KWK „Polska – Wirek” 0 – 95m,



północna część obszaru byłej KWK „Śląsk” – 0,0m, a w południowej części obszaru
byłej KWK „Śląsk” – 77m,



w części północnej i środkowej KWK „Pokój” nie przekracza 25m,



rejon szybu Północny II KWK „Halemba” - maksymalnie 88m,



w partii Kłodnickiej KWK „Halemba” - od 40 do 107m.

4.3.3.2. TEKTONIKA
Teren miasta Rudy Śląska znajduje się w obrębie głównej jednostki strukturalnej - siodła
(antykliny) głównego, która składa się z południowego i północnego skłonu (skrzydła) oraz
południowo - zachodniego skłonu (skrzydła) kopuły Chorzowa i północno - wschodniego
skłonu (skrzydła) kopuły Zabrza oraz niecki Rudy. Złoże w obrębie siodła ma budowę
monoklinarną o zmiennych kierunkach rozciągłości warstw: WWN - EES, NW - SE, SW - NE,
N - S. Upad warstw kształtuje się w granicach od 5° do 20° w kierunku W (północ Rudy
Śląskiej - była kopalnia „Karol”, kopalnia „Halemba”), SW (centrum Rudy Śląskiej - kopalnia
„Pokój”) oraz SE (kopalnia „Halemba”).
Złożoną strukturę siodła głównego stanowi gęsta sieć uskoków powstałych w wyniku
procesów tektonicznych (ruchy górotwórcze – waryscyjskie, starokimeryjskie). Tektonikę
uzupełniają drugorzędne nasunięcia oraz zaburzenia sedymentacyjne w postaci ścienień,
rozszczepień oraz wyklinowań pokładów.
Uskok Saara: o przebiegu równoleżnikowym, zlokalizowany na terenie kopalń „Bielszowice”,
„Pokój”. Na terenie kopalni „Pokój” rozdziela się na dwa równoległe uskoki - Saara północna
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i Saara południowa. Zrzut uskoku w rejonie kopalni „Bielszowice” wynosi 100 - 210m.
W rejonie byłej kopalni „Karol” uskok Saara północna, zrzuca warstwy na 65m a w rejonie
szybiku P-3 do 110m. Zrzut uskoku Saara południowa wzrasta z 30m na wschodzie do 80m
na zachodzie. Uskok Saara północna w kierunku wschodnim rozdziela się wachlarzowato na
trzy uskoki o zrzutach: 5m, 40m i 35m. W rejonie kopalni „Bielszowice” uskokowi Saara
towarzyszą uskoki o kierunku prostopadłym.
Uskok Kłodnicki: o przebiegu równoleżnikowym, zlokalizowany na południu obszaru
studium. Zrzut uskoku w zachodniej części jego przebiegu (rejon KWK „Bielszowice”) wynosi
100 – 150m, w rejonie kopalni „Halemba” waha się od 260 do 460m. Skrzydło zrzucone
uskoku „pocięte” jest szeregiem uskoków o zrzutach nie przekraczających 20m. Na
zachodzie uskok Kłodnicki rozszczepia się, tworząc dwa uskoki o zrzutach od 100 do 130m.
Północny uskok o przebiegu diagonalnym NW – SE nosi nazwę Dorotka.
Uskok Halembski: o przebiegu południkowym, zlokalizowany w południowej części
omawianego terenu (rejon KWK „Halemba”). Uskok ten zrzuca warstwy na zachód, w rejonie
uskoku Kłodnickiego zrzut wynosi 120m, na południu 90m.
Uskok główny I: o przebiegu południkowym, zlokalizowany na terenie kopalń: „Pokój” oraz
„Halemba” o biegu na północy (KWK „Pokój”) SSW – NNE, a na południu NS (KWK
„Halemba”) zrzuca warstwy w kierunku zachodnim, a wysokość zrzutu waha się od 20 do
50m. W rejonie kopalni „Pokój” rozwidla się na dwa, a w niektórych pokładach na trzy lub
cztery uskoki o biegach S – N, SSE – NNW i SE – NW.
Uskok główny II: o przebiegu równoległym do uskoku głównego I, zrzuca warstwy
w kierunku zachodnim a wartość zrzutu waha się w rejonie północnym od 0 do 30m,
a na południu od 25 do 40m. W rejonie kopalni „Pokój” uskok ulega rozwidleniu na uskok
główny II zachodni i uskok główny II wschodni.
Uskok główny III: to zaburzenie tektoniczne o kierunku przebiegu NE - SW. Warstwy
zrzucone są w kierunku południowo – wschodnim (KWK „Pokój”) i wschodnim (KWK
„Halemba”), a wysokość zrzutu jest zmienna: w rejonie kopalni „Halemba” wynosi 30 – 45m,
w północnej części kopalni „Pokój” 35m, przy granicy z kopalnią „Polska” 0m.
Uskok V: odchyla się w kierunku NE – SW od uskoku Kłodnickiego. Uskok ten zrzuca
warstwy w kierunku południowo – wschodnim na: 20m - południe KWK „Halemba”, 70m
centrum KWK „Halemba”, 0 – 7m w rejonie KWK „Pokój”. Na terenie kopalni „Halemba”,
w południowej części złoża występuje uskok równoległy Va o podobnym zrzucie co uskok V.
Uskok VI i VIa: to zaburzenia tektoniczne o kierunku przebiegu południkowym, o zrzucie od
40 do 150m w kierunku wschodnim,
Uskok VII: to zaburzenia tektoniczne o kierunku przebiegu południkowym, o zrzucie od 40
do 150m w kierunku zachodnim,
Uskok Katarzyna: występuje w północnej części obszaru analizy (zlikwidowany rejon
„Wawel” kopalni „Pokój”) o bardzo zmiennym kierunku biegu o wielkości zrzutu od 40 do
60m.
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4.3.4. JAKOŚĆ POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO
Miasto Ruda Śląska leży na terenie strefy Agromeracja Górnośląskiej PL2401 gdzie
głównymi źródłami zanieczyszczeń są:


emisje przemysłowe, powstające w trakcie procesów
odprowadzane emitorami o średniej i dużej wysokości:





lokalne zakłady przemysłowe,



zakłady przemysłowe zlokalizowane w miastach ościennych,

technologicznych,

emisje ze spalania na cele ciepłownicze w lokalnych kotłowniach oraz lokalnych
i indywidualnych kotłowniach:





skupiska budynków z indywidualnym ogrzewaniem,



emisja komunikacyjna,



cieki powierzchniowe,

składowiska odpadów:





zwałowiska,



odpady komunalne,

transport drogowy i kolejowy.

Ocenę stanu powietrza atmosferycznego przeprowadzono w oparciu o dane od 2009 do
2012 roku pochodzące z opracowania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Katowicach. Ocena Przeprowadzona jest w wyodrębnionych strefach na terenie
województwa śląskiego zaliczanych do odpowiednich klas od A do C, od klasy najbardziej do
najmniej korzystnej ze względu na stopień oddziaływania zanieczyszczeń na stan zdrowia
ludzkiego – kryterium ochrony zdrowia. W raporcie WIOŚ przeprowadzono ocenę stanu
powietrza atmosferycznego w wyodrębnionych strefach. Najbliższa stacja pomiarowa
znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 318.
Symbol klasy wynikowej dal poszczególnych zanieczyszczeń dla
obszaru całej strefy

Ogólna
klasa
strefy

SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO As B(a)P Cd Ni O3 PM
2,5
Rok
2009

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

A

-

C

Rok
2010

A

A

C

A

A

A

A

C

A

A

A

C

C
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Rok
2011

A

C

C

A

A

A

A

C

A

A

A

C

C

Rok
2012

A

C

C

A

A

A

A

C

A

A

A

C

C

Z danych zamieszczonych w ww. tabeli wynika że powietrze atmosferyczne w Agromeracji
Górnoślaskiej możemy zaliczyć do klasy C. Ma to związek z przekroczeniem wartości
dopuszczalnych stężeń dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu oraz
pyłu zawieszonego PM2,5. Głównymi przyczynami wystapienia przekroczeń jest emisja
zwiazana z ruchem pojazdów oraz z indywidualnymi systemami grzewczymi.
Wielkość (wzrost czy też spadek) stężenia zanieczyszczeń na terenie miasta Ruda Śląska
uzależniona jest od warunków meteorologicznych:






wiatry:


unoszenie cząstek pyłowych i iłowych z powierzchni zwałowisk co wpływa na
zapylenie okolicznych terenów,



„wywiewanie” zanieczyszczeń,



cisze wietrzne powodują spotęgowanie stężeń (w szczególności terenach
dolinnych),



zjawiska samozapłonu i samozagrzewania odpadów powęglowych będące
wynikiem reakcji zawartego w nich pirytu z tlenem atmosferycznym. Ewentualne
pożary emitowane mogą być toksyczne gazy (tlenek węgla i dwutlenek węgla,
dwutlenek siarki, związki azotu).

słońce:


wspomaga procesy chemiczne i biochemiczne zachodzące na zwałowiskach,



wysusza ich powierzchnię powodując wzrost pylenia,

opady:


„oczyszczenie” powietrza atmosferycznego,



wspomaganie procesów utlenienia pirytu i powstanie kwasu siarkowego.


Wpływ substancji objętych Programem na środowisko i zdrowie ludzi
Pył zawieszony PM10
Pył zawieszony jest mieszaniną bardzo drobnych cząstek stałych i ciekłych, które mogą
pochodzićz emisji bezpośredniej (pył pierwotny) lub też powstają w wyniku reakcji między
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substancjami znajdującymi się w atmosferze (pył wtórny). Prekursorami pyłów wtórnych są
przede wszystkim tlenki siarki, tlenki azotu i amoniak. Pył zawieszony może zawierać
substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (m.in.
benzo(a)piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany. Źródła pyłu zawieszonego w powietrzu
można podzielić na antropogeniczne i naturalne. Wśród antropogenicznych wymienić należy:
źródła przemysłowe (energetyczne spalanie paliw i źródła technologiczne), transport
samochodowy oraz spalanie paliw w sektorze bytowo-gospodarczym. Źródła naturalne to
przede wszystkim pylenie traw, erozja gleb, wietrzenie skał oraz aerozol morski. Skład pyłu
można określić poprzez badania składu chemicznego pyłu. Czynnikiem sprzyjającym
szkodliwemu oddziaływaniu pyłu na zdrowie jest przede wszystkim wielkość cząstek. W pyle
zawieszonym całkowitym (TSP), ze względu na wielkość cząstek, wyróżnia się frakcje
o ziarnach: powyżej 10 μm oraz poniżej 10 μm (pył zawieszony PM10). Z badań
epidemiologicznych prowadzonych w Aglomeracji Górnośląskiej wynika, iż wzrost stężenia
zanieczyszczeń pyłowych PM10 o 10 μg/m3 powoduje kilkuprocentowy wzrost zachorowań
na choroby górnych dróg układu oddechowego, w tym astmy. W skład frakcji PM10 wchodzi
frakcja o średnicy ziaren poniżej 2,5 μm (pył zawieszony PM2,5). Według najnowszych
raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) frakcja PM2,5 uważana jest za wywołującą
poważne konsekwencje zdrowotne, ponieważ ziarna o tak niewielkich średnicach mają
zdolność łatwego wnikania do pęcherzyków płucnych, a stąd do układu krążenia. Największe
zawartości frakcji PM2,5 w TSP w Polsce występują w przypadku procesów produkcyjnych
(ok. 54%), oraz w sektorze komunalno-bytowym (ok. 35%). Analizując udział frakcji pyłu
PM2,5 w pyle PM10 warto zwrócić uwagę, że jest on największy przy transporcie drogowym,
gdzie stanowi ok. 90%. Znaczna część emisji pyłu z transportu drogowego pochodzi
z procesów innych niż spalanie paliw, do których zaliczyć można np. ścieranie opon
i hamulców oraz ścieranie nawierzchni dróg.
Jak wynika z raportów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), długotrwałe narażenie na
działanie pyłu zawieszonego PM2,5 skutkuje skróceniem średniej długości życia. Szacuje
się, że życie przeciętnego mieszkańca Unii Europejskiej jest krótsze z tego powodu o ponad
8 miesięcy. Jest to równoznaczne z 3,6 milionami lat życia traconych każdego roku
w przeliczeniu na wszystkich mieszkańców UE. Życie przeciętnego Polaka, w stosunku do
mieszkańca UE, jest krótsze o kolejne 2 miesiące z uwagi na występujące w naszym kraju
większe zanieczyszczenie pyłem aniżeli wynosi średnia dla krajów Unii. Krótkotrwała
ekspozycja na wysokie stężenia pyłu PM2,5 jest równie niebezpieczna, powodując wzrost
liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego i krążenia oraz wzrost ryzyka nagłych
przypadków wymagających hospitalizacji.
Powyższe fakty znalazły swoje odzwierciedlenie w dyrektywie w sprawie jakości powietrza
i czystszego powietrza dla Europy (dyrektywa CAFE) – zadecydowano o włączeniu pyłu
PM2,5 do pakietu podstawowych zanieczyszczeń mierzonych w ramach monitoringu
prowadzonego przez państwa członkowskie, a także wyznaczono bardzo ambitne i trudne do
osiągnięcia cele względem redukcji tego zanieczyszczenia. Pyły oddziałują szkodliwie nie
tylko na zdrowie ludzkie, ale także na roślinność, gleby i wodę.
Benzo(a)piren
Benzo(a)piren jest głównym przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów
aromatycznych (WWA), których źródłem mogą być silniki spalinowe, spalarnie śmieci, liczne
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procesy przemysłowe (np. produkcja koksu), pożary lasów, dym tytoniowy, a także wszelkie
procesy rozkładu termicznego związków organicznych przebiegające przy niewystarczającej
ilości tlenu. Nośnikiem benzo(a)piranu w powietrzu jest pył, dlatego jego szkodliwe
oddziaływanie jest ściśle związane z oddziaływaniem pyłu oraz jego specyficznymi
właściwościami fizycznymi i chemicznymi.
Benzo(a)piren oddziałuje szkodliwie nie tylko na zdrowie ludzkie ale także na roślinność,
gleby i wodę. Wykazuje on małą toksyczność ostrą, zaś dużą toksyczność przewlekłą, co
związane jest z jego zdolnością kumulacji w organizmie. Podobnie, jak inne WWA, jest
kancerogenem chemicznym, a mechanizm jego działania jest genotoksyczny, co oznacza,
że reaguje z DNA, przy czym działa po aktywacji metabolicznej. W wyniku przemian
metabolicznych benzo(a)piranu w organizmie człowieka dochodzi do powstania
i gromadzenia hydroksypochodnych benzo(a)piranu o bardzo silnym działaniu rakotwórczym.
Przeciętny okres między pierwszym kontaktem z czynnikiem rakotwórczym a powstaniem
zmian nowotworowych wynosi ok. 15 lat, ale może być krótszy. Benzo(a)piren, podobnie jak
inne WWA wykazuje toksyczność układową, powodując uszkodzenie nadnerczy, układu
chłonnego, krwiotwórczego i oddechowego. Benzo(a)piren jest zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Jego stężenie jest normowane w każdym z tych komponentów:
w powietrzu normowane jest stężenie benzo(a)pirenu zawartego w pyle zawieszonym PM10
– norma - 1 ng/m3, w wodzie pitnej – norma – 10 ng/dm3, w glebie – norma – 0,02 mg/kg
(gleby klasy A), 0,03 mg/kg (gleby klasy B).
W powietrzu WWA ulegają, pod wpływem działania promieni słonecznych, zjawisku
fotoindukcji, które powoduje wzrost podatności do tworzenia się połączeń z materiałem
genetycznym – DNA.
Większe stężenia zanieczyszczeń oznaczają też wymierne, policzalne straty ekonomiczne,
spowodowane większą absencją pracowników. Wywołuje to straty w przedsiębiorstwach,
mniejsze wpływy z podatków, większe obciążenia budżetu państwa i samorządów oraz
zakładów opieki zdrowotnej.

4.3.5. KLIMAT AKUSTYCZNY
Zgodnie z art. 73 ust. 1 p. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska, uwzględnia się
ograniczenia wynikające z wyznaczenia obszarów cichych w aglomeracji oraz obszarów
cichych poza aglomeracją. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku, reguluje
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Dopuszczalne,
równoważne poziomy dźwięku A w decybelach (dB), w odniesieniu do terenów mogących
występować w mieście Ruda Śląska, wynoszą:
a) dla emisji pochodzącej z dróg lub linii kolejowych:


dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej
ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki i szpitali - 64
dB dla pory dnia i 59 dB dla pory nocnej,
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dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
zabudowy
zagrodowej,
terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych,
terenów
mieszkaniowo-usługowych – 68 dB dla pory dnia i 59 dB dla pory nocnej,



dla terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszkańców - 67 dB dla
pory dnia i 65 dB dla pory nocnej,

b) dla pozostałych obiektów i działalności, będących źródłem hałasu, dopuszczalne poziomy
dźwięku wynoszą:


dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów zabudowy związanej
ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki i szpitali - 50
dB dla pory dnia i 40 dB dla pory nocnej,



dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
zabudowy
zagrodowej,
terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych,
terenów
mieszkaniowo-usługowych – 55 dB dla pory dnia i 45 dB dla pory nocnej,



dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,
zabudowy
zagrodowej,
terenów
rekreacyjno-wypoczynkowych,
terenów
mieszkaniowo-usługowych oraz terenów w strefie śródmiejskiej miast, powyżej 100
tys. mieszkańców - 55 dB dla pory dnia i 45 dB w porze nocnej.

Zasięg oddziaływania źródeł emisji hałasu zależy od szeregu cech terenu, między innymi
rodzaj i ukształtowania powierzchni gruntu, prędkości i kierunek wiatru, temperatury
i wilgotności powietrza oraz występowania przegród urbanistycznych lub ekranów.
Naturalny klimat akustyczny w mieście uległ zmianom na skutek wzrostu hałasu
powstającego na szlakach drogowych (drogi tranzytowe główne) i kolejowych (linia
magistralna Katowice – Legnica, linia pierwszorzędna Katowice Ligota – Gliwice, linie
drugorzędne Ruda Wsch. – Gliwice Sośnica i Ruda Kochłowice – Zabrze Biskupice,
magistrala sieci torów kolejowych w dzielnicy Chebzie) oraz hałasu z zakładów
przemysłowych (kopalnie, huta, elektrownia i inne).
Miasto posiada „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Ruda Śląska na lata
2013-2018” i „Mapę akustyczną miasta Ruda Śląska” której sposób wyznaczenia jest zgodny
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012r. w sprawie ustalenia
wartości wskaźnika hałasu LDWN (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1109). Z analizy mapy akustycznej,
wynika, że na terenie miasta znajduja się obszary podlegające ochronie akustycznej na
skutek emisji hałasu samochodowego, w obrębie których zarejestrowano przekroczenia
obowiązujących wartości dopuszczalnych dla wskaźników L DWN oraz LN.
Lp.
1

Ulica
Ul. Karola Goduli

2

Ul. Karola Goduli

Przekroczenia Ldwn
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i

Przekroczenia LN
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia opiera
się miejscami o elewacje od
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opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach

3

Ul. Ryszarda Sprusa i
Orzegowska

4

Ul. Wolności

5

DTŚ + Zabrzańska +
Piotra Niedurnego

6

DTŚ + Zabrzańska +
Wolności

7

Ul. Piotra Niedurnego
+ Czarnoleśna +
Generała Józefa
Hallera
Ul. 1 Maja +
Obrońców
Westerplatte +
Edmunda kokota
Ul. Ksiedza Józefa
Niedzielo + Edmunda
Kokota

8

9

10

Ul. Edmunda Kokota
+ Zielona

11

Ul. Edmunda Kokota

12.

Ul. Radoszowska +
Oświęcimska

13

Ul. Księdza Ludwika

obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
Obszar przekroczenia nie
obejmujący zabudowy przy
ulicy
obszar przekroczenia sięga
do elewacji budynku. Przy
kilku budynkach wystąpiło
przekroczenie większe niż
10 dB
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
Obszar przekroczeń
obejmuje zabudowe
znajdujacą się przy ulicy
obszar przekroczenia sięga
do elewacji budynku. Przy
kilku budynkach wystąpiło
przekroczenie większe niż 10
dB
Obszar przekroczeń
obejmuje zabudowe
znajdujacą się przy ulicy
obszar przekroczenia sięga

strony ulicy. Przy kilku
budynkach wystąpiło
przekroczenie większe niż 5
dB
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do elewacji budynku. Przy
kilku budynkach wystąpiło
przekroczenie większe niż 10
dB
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
Obszar przekroczeń
obejmuje zabudowe
znajdujacą się przy ulicy

obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
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Tunkla +
Oświęcimska +
Wyzwolenia +
Piłsudskiego
Ul. Wyzwolenia +
Oświęcimska

do elewacji budynku. Przy
kilku budynkach wystąpiło
przekroczenie większe niż
10 dB
Obszar przekroczeń
obejmuje zabudowe
znajdujacą się przy ulicy

do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach

15

Ul. 1 Maja +
Wyzwolenia

16

Ul. 1 Maja + Nowy
Świat

17

Ul. Józefa
Pisudskiego

18

Ul. Kłodnicka

19

Ul. 1 Maja + Grodzka

20

Ul. 1 Maja + Piotra
Skargi

21

Ul. Katowicka

22

Ul. Księdza Ludwika
Tunkla

Obszar przekroczeń
obejmuje elewacje
budynków. Przy kilku
budynkach wystapiło
przekroczenie wieksze niż 10
dB
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach

Obszar przekroczeń
obejmuje elewacje
budynków. Przy kilku
budynkach wystapiło
przekroczenie wieksze niż 10
dB
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach
obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach

14

obszar przekroczenia sięga
do pierwszej linii zabudowy i
opiera się na najbliższych od
ulicy elewacjach

Analiza przedziałów przekroczeń wykazała, że w przedziale od 0,01 do 5dB na terenie
miasta zamieszkują 874 osoby, które są narażone na przekroczenie poziomu L DWN we
wskazanym przedziale oraz 707 osóby narażone na przekroczenie poziomu L N. Na
przekroczenie w przedziale od 5 do 10 dB narażone są 43 osoby w odniesieniu do
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wskaźnika LDWN i 25 osób biorąc pod uwagę wskaźnik L N. w przypadku przekroczeń w
przedziale od 10 do 15 db na przekroczenia narażona jest jedna osoba w odniesieniu do
wskaźnika LDWN.

4.3.6. WODY PODZIEMNE I WODY POWIERZCHNIOWE

4.3.6.1. WODY PODZIEMNE
Teren objęty studium znajduje się w subregionie górnośląskim wchodzącym w skład śląsko –
krakowskiego regionu hydrogeologicznego (Paczyński, 1995r.).
W profilu hydrogeologicznym omawianego obszaru można wyróżnić piętra wodonośne:
czwartorzędowe, trzeciorzędowe, triasowe i karbońskie.
Czwartorzędowe piętro wodonośne:
Występuje na całym terenie miasta Ruda Śląska, związane jest z występowaniem warstw
przepuszczalnych, piaszczysto – żwirowych, ma lokalny i nieciągły charakter. Zasilanie
odbywa się bezpośrednio poprzez infiltrację wód opadowych. Wyróżnia się dwa
czwartorzędowe poziomy wodonośne: I i II, w pradolinie Kłodnicy (największa miąższość
utworów czwartorzędowych) poziom ten składa się lokalnie z kilku warstw hydraulicznie
połączonych.
I - poziom wodonośny - związany jest z piaskami i pyłami leżących na glinach zwałowych,
a zwierciadło wody występuje na głębokości 0 - 5m.
II - poziom wodonośny - związany jest z piaskami i żwirami występującymi w obrębie dolin
rzecznych, a zwierciadło wody jest napięte i stabilizujące się na głębokościach 0,8 - 7,2m
ppt.
Wody czwartorzędowe charakteryzują się mineralizacją ogólną około 500 mg/dm 3,
zawartością chlorków do 250 mg/dm3 a siarczanów do 150 mg/dm3, w związku z powyższym
zalicza się je do wód słodkich.
Trzeciorzędowe piętro wodonośne:
Występuje na południu i południowym – wschodzie analizowanego obszaru, związane jest
z iłami, piaskami, łupkami gipsowymi, gipsami krystalicznymi wieku mioceńskiego,
a zasilanie odbywa się z dolnego poziomu wodonośnego czwartorzędu.
Triasowe piętro wodonośne:
Występuje na południu analizowanego terenu, związany jest ze spękanymi warstwami
wapieni i dolomitów oraz słabo zwięzłymi piaskowcami. Wyróżnia się dwa triasowe piętra
wodonośne: górne i dolne. Górne triasowe występuje na głębokości 120 – 150m p.p.t.
z wodami typu szczelinowego o napiętym zwierciadle stabilizującym się na głębokości
od 2 do 40,7m p.p.t. Dolne piętro triasowe o wodach typu porowego występuje na głębokości
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

76

150 – 170m p.p.t., o napiętym zwierciadle, stabilizującym się na głębokości od 1,2 do 6,5m
p.p.t.
Wody poziomu
do 790 mg/dm3.

triasowego

należą

do

wód

słodkich

o

mineralizacji

od

560

Karbońskie piętro wodonośne:
Piętro wodonośne związane jest z silnie spękanymi i słabo przepuszczalnymi piaskowcami,
gdzie zasilanie następuje poprzez infiltrację wód opadowych w rejonach o cienkim
nadkładzie karbonu lub bezpośrednio poprzez lokalne wychodnie. Piętro karbońskie dzieli
się na trzy podstawowe piętra wodonośne w poszczególnych warstwach stratygraficznych:
orzeskie, rudzkie i siodłowe.
Fragment obszaru studium (południowa i południowo –zachodnia część), zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 roku (Dz. U. Nr 232, poz 1953)
w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy, przyporządkowania zbiorników wód
podziemnych do właściwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarządów
gospodarki wodnej oraz podziałów obszarów dorzeczy na regiony wodne, zachodnia
i południowa część miasta oraz zgodnie z Mapą Głównych Zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony opracowanej w 1990 roku przez
Kleczkowskiego, znajduje się w granicach czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych – 331 – Dolina kopalna rzeki górna Kłonica.
Zbiornik ten charakteryzuje się zróżnicowaną wodonośnością i słabo napiętym zwierciadłem
wody. Zasilanie odbywa się głównie poprzez opady atmosferyczne. Zagrożenie zbiornika
wód podziemnych infiltracją zanieczyszczeń jest zróżnicowane: w zachodniej części
występuje niski stopień zagrożenia 25 – 100 lat pionowej migracji, w południowej części
zagrożenie jest zróżnicowane: od wysokiego (2 – 5 lat) po niski (25 – 100 lat). Na terenie
miasta Ruda Śląska nie występują obszary ochronne dla tychże wód.
Z „Programu Państwowego Monitoringu Środowiska dla Województwa Śląskiego na lata
2010-2012” wynika, iż na terenie miasta Ruda Śląska wyznaczono jeden punkt pomiarowy
służący do monitoringu wód podziemnych.
Dane na rok 2010
Nr
Punktu

Miejscowość

0018/R

Ruda Śląska

Rodzaj
punktu

Użytkowanie
punktu

W

Ujęcie na
potrzeby
bytowogospodarcze,

Głębokość
punktu
[m.p.p.t.]

Ujmowana warstwa wodonośna
Głębokość
do stropu
[m.p.p.t.]

Stratygrafia

41,8

Q

Rodzaj
wód

Użytkowanie
terenu

czynne

Analizując dane dotyczące klasyfikacji jakości wód podziemnych badanych od 2010 do
2012 roku opublikowanych przez WIOŚ zauważono, że klasyfikacji wód na terenie miasta
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Ruda Śląska dokonano w oparciu o dane w dwóch punktach. Informacje dotyczące jakości
wód w tych punktach przedstawia tabela poniżej.
Nr pkt.

Nazwa
punktu

JCWPd

0018/R

Ruda Śl.
Halemba

133

2715/K

Ruda
Śląska

133

Nr
GZWP

331

Stratygrafia
ujętej
warstwy

Klasa
jakości
2010

Klasa
jakości
2011

Klasa
jakości
2012

Q

III

III

III

Q

III

III

III

Wskaźniki odpowiadające poszczególnym
klasom jakości 2011 i 2012 roku
2011
II
Temp,
Ca,
SO4

III
O2,
Fe,
Mn,
NH4
O2,
Mn,
Ca

IV

Fe

V

2012
II III
O2,
Fe,
Mn,
NH4
O2,
Mn,
Ca

IV

V
Gliwice

Fe

Z danych zamieszczonych w w/w tabeli wynika, iż wody pobrane ze zbiornika w punkcie
Ruda Śląska Halemba w latach od 2010 do 2012 zostały zakwalifikowane do wód
umiarkowanej jakości. Podobnie zakwalifikowano wody podziemne pobrane w drugim
punkcjie pomiarowym.
Wody podziemne w północnej i środkowej części analizowanego terenu nie spełniają
żadnych kryteriów ilościowych i jakościowych by móc je zaliczyć do głównych zbiorników
wód podziemnych (GZWP).

4.3.6.2. WODY POWIERZCHNIOWE
Obszar Rudy Śląskiej położony jest na dziale wodnym pomiędzy Wisłą, a Odrą. Dorzecze
Odry tworzą cieki powierzchniowe - rzeki i potoki - położone na terenie dzielnic: Ruda,
Godula, Orzegów, Czarny Las, Bielszowice, Halemba, Kochłowice, Bykowina. Obszar
dorzecza rzeki Wisły położony jest we wschodniej części miasta, obejmuje dzielnice Nowy
Bytom, Chebzie.
Do dorzecza rzeki Odry zaliczamy Kłodnicę wraz z jej dopływami: Czarniawką, Bytomką,
Potokiem Bielszowickim (Kochłówką), Jamną oraz ciekami bezimiennymi (ciek 1, ciek 2 itp.).
Dorzecze rzeki Wisła tworzy zlewnia rzeki Rawa wraz z dopływem potokiem Nowobytomka.
Głównym ciekiem odwadniającym obszar miasta Ruda Śląska jest Kłodnica. Rzeka
przepływa przez miasto od 76 do 61km swojego biegu. Jest prawobrzeżnym dopływem Odry
przepływającym ze wschodu na zachód. Dolina Kłodnicy jest rowem tektonicznym – Rów
Kłodnicy – na terenie miasta Ruda Śląska ma przebieg równoleżnikowy, oddziela Wzgórza
Kochłowickie od Garbu Mikołowskiego. Dno doliny jest płaskie o szerokości 2 – 8m (max
100m), rozcięte silnie meandrującym korytem, które osiąga głębokość 1-1,5m. Średni
z wielolecia przepływ roczny wynosi 0,93 m3/s, średnie niskie przepływy wynoszą w sierpniu
i wrześniu 0,58 m3/s Kłodnica, a w marcu 0,73 m3/s. Natomiast średnie wysokie przepływy
wynoszą od 1,55 m3/s w listopadzie do 7,01 m3/s.
Na obszarze Rudy Śląskiej wody Kłodnicy są zanieczyszczone. Wysoki, nienaturalny jest
przepływ wody spowodowany przez udział wód obcych (ścieki komunalne, opadowe
i przemysłowe) oraz wypompowywanych wód dołowych z kopalń węgla kamiennego. Na
jakość wód rzeki Kłodnicy wpływają również zanieczyszczenia z miasta Katowice. Obszar
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Gliwice

zlewni jest silnie przekształcony przez szkody górnicze, na skutek osiadań w zapadliskach
i nieckach tworzą się zalewiska, postępuje proces zabagnienia, występują zaburzenia
spadków, w konsekwencji zmienia to rytm odpływu rzecznego, W krańcowych przypadkach
może nastąpić konieczność przepompowywania wody dopływów do rzeki.
Rzeka Bytomka położona w północnej części omawianego obszaru, jest prawobrzeżnym
dopływem Kłodnicy, przepływającym ze wschodu na zachód. Rzeka przepływa przez miasto
od 11 do 15,5km swojego biegu. Koryto rzeki jest częściowo uregulowane, a częściowo
płynie w sposób naturalny (meandruje) tworząc zakola i rozlewiska. Dno doliny rozciąga się
do 300m, zbocza doliny są strome, a przy wejściach do bocznych dolinek tworzyły się jary.
Jest odbiornikiem ścieków przemysłowych i komunalnych o maksymalnym przepływie 2,845
m3/s.
Potok Bielszowicki (Kochłówka) przepływa przez dzielnice Rudy Śląskiej: Kochłowice, Wirek,
Bielszowice. Jest on prawobrzeżnym dopływem rzeki Kłodnicy, przepływa przez teren miasta
(ok. 10km) równoleżnikowo w kierunku zachodnim, w szerokiej dolinie od 50 do 100m,
w uregulowanym korycie, którego głębokość sięga 3m. Przepływ średni wód wynosi 0,097
m3/s, a przepływ niski średni 0,037 m3/s, w rzeczywistości przepływ jest zwiększony
udziałem wód obcych (ścieki komunalne i przemysłowe) oraz wypompowywanych wód
dołowych z kopalń węgla kamiennego i wynosi: średni roczny przepływ wynosi 0,5 m 3/s,
średni niski 0,29 m3/s, a średni wysoki 2,2 m3/s. Potok prowadzi wody zanieczyszczone
ponadnormatywnie, jakość wód jest uzależniona od wielkości przepływu i zmienności składu
dopływających ścieków i wód dołowych.
Rzeka Czarniawka początkowo płynie równoleżnikowo, by zmienić kierunek na NE - SWW.
Obszarem źródłowym jest wykop byłej kolei piaskowej Maczki – Bór w rejonie ul. 1 Maja
w dzielnicy Ruda. Koryto Czarniawki jest uregulowane. Odprowadza wody deszczowe, ścieki
komunalne oraz przemysłowe w tym dołowe z kopalni „Bielszowice”. Charakterystyczne
przepływy pomierzone na terenie miasta Zabrze wynoszą:


przepływ średni – 0,049 m3/s,



średni niski 0,024 m3/s,



maksymalne natężenie przepływu - 0,868 m3/s.

Rzeka Jamna: zbiera wody
melioracyjnych. Przepływa z
przepływami sięgającymi 0,63
posiada naturalne koryto, a
i rozlewiska.

odprowadzane do jej koryta przez gęstą sieć rowów
kierunku południowego na północny z maksymalnymi
m3/s. Potok z wyjątkiem odcinka ujścia do rzeki Kłodnicy
szeroką, podmokłą doliną meandruje tworząc zakola

Potok Żabica: płynie wąskim – 1,5m – nieutwardzonym korytem z niewielkimi meandrami.
Odprowadza wody z terenów niezabudowanych oraz z drenażu składowisk Elektrowni
„Halemba”, a średnie przepływy kształtują się na poziomie 0,023 m 3/s.
Rzeka Rawa: źródła w zbiorniku wodnym „Marcin" w dzielnicy Chebzie, w granicach Rudy
Śląskiej znajduje się tylko krótki (ok. 200m). Rzeka na terenie miasta Ruda Śląska przyjmuje
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ścieki przemysłowe (Huta „Pokój”).
Według danych zamieszczonych w „Programie Państwowego Monitoringu Środowiska dla
Województwa Śląskiego na lata 2010 -2012” opublikowanych przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony środowiska wynika, iż na terenie miasta Ruda Śląska znajdują się 2 punkty
pomiarowo – kontrolne monitoringu rzek. Sa one zlokalizowane u ujścia rzeki Jamny do
Kłodnicy oraz na Kłodnicy poniżej ujścia Jamny. Ze względu na fakt, iż pozostałe rzeki
przepływające przez miasto należą do jednolitych cieków wód powierzchniowych to
w niniejszym opracowaniu przedstawiono także dane dotyczące tych punktów pomiarowych.
Tab. 4.3.4.2.a Punkty pomiarowo – kontrolne monitoringu rzek prowadzone przez WIOŚ
Nazwa rzeki

Kod JCW

Jamna

PLRW60006116149

Kłodnica

PLRW60006116159

Czarniawka

PLRW6000611634

Bytomka

PLRW6000611649

Potok
Bielszowicki
(Kochłówka)

PLRW6000611632

Rawa

PLRW6000611689

Nazwa
Punktu
Jamna
ujście do
Kłodnicy
Kłodnica
poniżej
ujścia
Jamny
Czerniawka
– ujście do
Kłodnicy
Bytomka –
ujście do
Kłodnicy
Potok
Bielszowicki
(Kochłówka)
– ujście do
Kłodnicy
Rawa –
ujście do
Brynicy

Dł. geogr.

PL0251301_1156

Km
rzeki
0,4

PL0251301_1157

Kod Punktu

18,871703

Szer.
Geogr.
50,231581

Nazwa
dorzecza
Odra

63,8

18,864350

50,236573

Odra

PL0251301_1162

2,5

18,765473

50,275381

Odra

PL0251301_1163

2,5

18,712178

50,290429

Odra

PL0251301_1161

0,5

18,762803

50,255219

Odra

PL0251301_1705

0,4

19,12659

50,263621

Odra

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w poszczególnych punktach pomiarowych
WIOŚ dokonal oceny wód powierzchniowych. Wstępną onenę stanu wód, która obejmowała
klasyfikację stanu/potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód
powierzchniowych (jcwp) wykonano w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jcwp (Dz. U. Nr 162, poz. 1008).
Pojecie stanu ekologicznego odnosi się do jcwp naturalnych, pojecie potencjału
ekologicznego do jcwp sztucznych lub silnie zmienionych. Poniższa tabela przedstawia
wyniki wstępnej oceny wód powierzchniowych dokonanej przez WIOŚ Katowice.
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Nazwa rzeki

Klasa
elementów
biologicznych

Klasa elementów
fizykochemicznych

Substancje
szczególnie
szkodliwe
(specyficzne
zanieczyszczenia
syntetyczne i
niesyntetyczne)

Stan/potencjał
ekologiczny

Stan
chemiczny

Lokalizacja
punktów
pomiarowokontrolnych
Gmina

Lokalizacja
punktów
pomiarowokontrolnych
Powiat

Zarządzający

Dane za rok 2009
Jamna

IV

Poniżej stanu
dobrego

Stan dobry

Słaby

Ruda
Śląska

Ruda
Śląska

RZGW
Gliwice

Kłodnica

IV

Poniżej stanu
dobrego

Poniżej stanu
dobrego

Słaby

Ruda
Śląska

Ruda
Śląska

RZGW
Gliwice

Czarniawka

Poniżej stanu
dobrego

Poniżej stanu
dobrego

Zabrze

Zabrze

RZGW
Gliwice

Bytomka

Poniżej stanu
dobrego

Stan dobry

Gliwice

Gliwice

RZGW
Gliwice

Poniżej stanu
dobrego

Stan dobry

Dobry

Zabrze

Zabrze

RZGW
Gliwice

Poniżej stanu
dobrego

Stan dobry

Dobry

Mysłowice

Mysłowice

RZGW
Gliwice

Poniżej stanu
dobrego

Potencjał dobry

Dobry

Mysłowice

Mysłowice

RZGW
Gliwice

Poniżej stanu
dobrego
(przekroczone
stężenia
średnioroczne)

Mysłowice

Mysłowice

RZGW
Gliwice

Potok
Bielszowicki
(Kochłówka)

IV

Rawa
(ujście do
Brynicy)

Słaby

Dane za rok 2010
Rawa
(ujście do
Brynicy)
Dane za rok 2011
Poniżej stanu
dobrego

Rawa
(ujście do
Brynicy)

Z danych przedstawionych w tabeli powyżej wynika, że:


klasa elementów fizykochemicznych wszystkich wód oceniona została poniżej stanu
dobrego,



zarówno Jamna, Kłodnicę jak i Potok Bielszowicki pod względem elementów
biologicznych zalicza się do klasy IV, a ich stan/potencjał ekologiczny określa się jako
słaby,



stan wód poszczególnych rzek pod względem substancji szczególnie szkodliwych
określa się jako dobry lub poniżej dobrego,



dobrym stanem chemicznym wód charakteryzują się wody Potoku Bielszowickiego
(Kochłówki) jak i też Rawy w roku 2009 i 2010 natomiast w roku 2011 poziom ten
spadł poniżej stanu dobrego.

Wszystkie wody powierzchniowe przepływające przez teren miasta Ruda Śląska są silnie
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zanieczyszczone i nie można ich zakwalyfikowac przynajmniej do III klasy czystości. Wody te
zawierają duże ilości substancji organicznych, biogennych, metali, a także soli.
Głównym powodem zanieczyszczenia cieków powierzchniowych jest odprowadzenie do nich
nieczystości, niedostatecznie oczyszczonych ścieków oraz wód dołowych które mają
negatywny wpływ na ekologię cieków wodnych poprzez zwiekszanie ich zasolenia.
Inną przyczyną zagrożenia wód powierzchniowych jest zwiększanie się powierzchni terenów
nieprzepuszczalnych poprzez powstawanie nowej zabudowy mieszkaniowej, przemysłowej,
usługowej i parkingów. Następuje zmniejszenie infiltracji wód opadowych, zasilenia wód
gruntowych oraz podziemnych z jednoczesnym zwiększeniem zanieczystości tych wód.
4.3.6.3. UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH I PODZIEMNYCH
Na terenie miasta zlokalizowano 7 ujęć czwartorzędowych wód podziemnych (S-1a, S-2a,
S-2b, S-5, S-5b, S-6, S-7, S-8). Wokół 6 studzień KWK „Halemba-Wirek” wyznaczono strefy
ochrony bezpośredniej:


dla studni S – 1 a – 24,2/24,2m,



dla studni S - 2 a – 24/24m,



dla studni S - 5 – 24,2/25m,



dla studni S – 5 b – 24,2/25m,



dla studni S - 7 – 8/10m,



dla studni S - 8 – 5/5m.

Ponadto na terenie miasta znajduja się dwa ujęcia wód powierzchniowych. Pierwsze miejsce
poboru wód powierzchniowych jest zlokalizowane na 1+000 km biegu potoku Żabica,
natomiast drugie ujecie zlokalizowane jest na prawej skarpie i brzegu Rowu Rudawa
w odległości 28 m od ujścia do potoku Żabica.

4.3.7. STRUKTURA PRZYRODNICZA
Podział J. M. Matuszkiewicza z 1993 roku określa położenie geobotaniczne miasta Ruda
Śląska. Obszar miasta leży w obrębie trzech Podokręgów: Halembskim, Zabrzańsko Radzionkowskim i Mikołowskim, zaliczanych do Okręgu Górnośląskiego właściwego, Krainy
Górnośląskiej, Działu Wyżyn Południowopolskich, Podprowincji Środkowoeuropejskiej
właściwej, Prowincji Środkowoeuropejskiej, Obszaru europejskich lasów mieszanych.
Strukturę przyrodniczą miasta Ruda Śląska tworzą: lasy, tereny zieleni, wody
powierzchniowe oraz inne tereny pełniące funkcje przyrodnicze. Przeważająca część tych
terenów tworzy system przyrodniczy miasta. Najważniejszym elementem systemu
przyrodniczego miasta są tereny otwarte, uzupełniają je nieużytki, obszary o różnym stopniu
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degradacji przestrzennej (dla ponad 90% z nich przewidziana jest rekultywacja w kierunku
przywrócenia aktywności biologicznej) i tereny ekstensywnie zainwestowane. Istotnym
elementem systemu są pasma ekologiczne o przebiegu wyznaczonym przez układ dolin
rzecznych pełniące rolę korytarzy ekologicznych i doliny dopływowe oraz tereny otwarte nie
leżące w dolinach cieków, stanowiące powiązanie z innymi pasmami.
Strukturę obszarów zielonych na analizowanym terenie tworzą tereny lasów, zieleni
urządzonej, w tym parki, skwery, zieleń cmentarna, ogrody działkowe, zieleń osiedlowa,
zieleń przyuliczna, tereny zieleni naturalnej, w tym nadwodnej, o wysokich walorach
przyrodniczych (obszary o wartościach przyrodniczych).
LASY
Powierzchnia lasów i gruntów leśnych na omawianym terenie wynosi 1640 ha (tj. 21,1%
powierzchni miasta). Większe obszary leśne znajdują się na południu i na południowym –
zachodzie terenu miasta. Lasy te stanowią generalnie własność Skarbu Państwa i znajdują
się w zarządzie Nadleśnictwa Katowice. Podział przestrzenny Nadleśnictwa wskazuje, że
lasy te wchodzą w skład obrębu Panewnik – leśnictwo Śmiłowice, Reta, Panewniki,
Makoszowy (mapka terenów leśnych). We władaniu osób prywatnych znajduje się 13 ha
lasów, zaś 15 ha lasów jest własnością miasta.
Lasy rudzkie to drzewa z gatunku: sosna (33,8%), dąb (28,3%) i brzoza (25,8%). Występują
również: buk, grab pospolity, lipa drobnolistna, klon zwyczajny, jawor, świerk pospolity,
topola czarna, olsza czarna, jesion wyniosły, wierzba biała i krucha i inne. Gęstszy podszyt
budują krzewy kruszyny, jarzębiny, kaliny koralowej i głogów, a runo tworzą orlica pospolitą,
śmiałek pogięty, konwalijka dwulistna, konwalia majowa, borówka czarna, rośliny bagienne,
tj. żabieniec, babka wodna, knieć błotna, kosaciec żółty, trzcina pospolita, psianka
słodkogórz.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 146 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 3 października 1994 r. lasy na terenie miasta uznaje się za lasy ochronne
- oddziały: 14-16, 22-26, 29-39, 41-48, 50-61, 61A, 62-63, 66-69, 78-79, 78A, 79A, 116-123,
128-130, 134, 138, 140, 141A, 141, 142A, 142, 143.
Dla lasów leżących na terenie miasta Rudy Śląskiej przyjęto następujące kategorie
ochronności:
-

lasy masowego wypoczynku, których zadaniem jest umożliwienie właściwego
wypoczynku sobotnio – niedzielnego ludności miejskiej,

-

lasy strefy zieleni wysokiej, których funkcją jest ochrona ludności przed szkodliwym
wpływem zanieczyszczeń atmosferycznych i hałasem.

Na terenie lasów rudzkich występują zbiorowiska roślinne:


bór mieszany (pino-Quercetum) – lasy z równorzędnym udziałem w drzewostanie
gatunków iglastych i liściastych (sosna, dąb, buk). Gęstszy podszyt budują krzewy
kruszyny, jarzębiny, kaliny koralowej i głogów, a w runie najczęściej można spotkać
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orlicę pospolitą, śmiałek pogięty, konwalijkę dwulistną, konwalię majową i borówkę
czarną. Bór mieszany występuje we wszystkich kompleksach leśnych Rudy Śląskiej,


grądy - lasy dębowo - grabowe (Querco-Carpinetum), liściaste z udziałem dębów,
graba pospolitego, lipy drobnolistnej, klonu zwyczajnego, jaworu, buka zwyczajnego
i czasem świerka pospolitego. Grądy występują w dolinie Bytomki, na osiedlu „Paryż”
i w rejonie cmentarza w dzielnicy Godula,



zarośla łozowe (Salicetum pentandro-cinereae) zarośnięte szuwary trzcinowe
i turzycowe przez wierzbę uszatą, szarą, pięciopręcikową, olszę czarną, brzozę
i kruszynę. Runo stanowią często rośliny bagienne, tj. żabieniec, babka wodna, knieć
błotna, kosaciec żółty, trzcina pospolita, psianka słodkogórz. Zarośla łozowe
występują w obrębie doliny Bytomki i w rejonie cmentarza w dzielnicy Godula,



łęgi wierzbowe (Salicion):


łęg wierzbowo - topolowy (Salici-Populetum), lasy z panującą topolą czarną,
olszą czarną, jesionem wyniosłym oraz wierzbą białą i kruchą. Występują
w dolinach rzek, niemal doszczętnie przetrzebione, a na ich miejscu
powstawały pastwiska i inne użytki zielone z resztkami zbiorowisk
szuwarowych,



łęg olszowo - jesionowy (Alno-Padion) – lasy z bujnym runem, często
o charakterze ziołoroślowym, występują w dolinach rzek i mniejszych cieków.
Resztki tych lasów charakteryzują się obecnością nitrofilnych bylin, głównie
pokrzywy zwyczajnej oraz domieszką gatunków łąkowych i znikomym udziałem
gatunków szuwarowych.

W lasach ponadto występują torfowiska wysokie. W kompleksie leśnym w Starej Kuźnicy
tworzy je gruba warstwa mchów torfowców i krzewinki (żurawina błotna, borówka bagienna,
bagno zwyczajne) oraz niewielkie (z wełnianką pochwowatą i mchem torfowcem) na terenie
lasów na północ od ośrodka wypoczynkowego „Przystań”, zaś torfowisko niskie występujące
w lesie kochłowickim - bobrek trójlistkowy, wełnianka wąskolistna oraz turzyca pospolita.
ZBIOROWISKA ROŚLINNE


Łąki: wilgotne – zajmują wąskie obszary nad brzegami rzek i mniejszych cieków,
ostrożeń łąkowy, wawrzyny krwiściąg lekarski, knieć błotna, trześlice modrą, śmiałek
darniowy, świeże - trawy, byliny (krwawnik pospolity, chaber łąkowy, komonica
zwyczajna), zespoły pastwiskowe z życicą trwałą, grzebnicą pospolitą, babką
zwyczajną, wiechliną roczną i pięciornikiem gęsim oraz suche – przesuszone łąki
świeże z murawą piaszczystą (jasieniec piaskowy, goździk kropkowany)
i bliźniczkową oraz z gatunkami ze zbiorowisk wrzosowiskowych,



Zbiorowiska wodne i nadwodne – należą tu zbiorowiska roślinne stawów, starorzeczy,
stref przybrzeżnych zbiorników wodnych, rzek, strumieni, a nawet rowów
melioracyjnych: rzęsa drobna i trójrowkowa, rdestnica pływająca, płonnik błotny,
trzcina pospolita, pałka wąskolistna, manna jadalna, jeżogłówka gałęzista, turzyce,
mozga trzcinowata,
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Zbiorowiska segetalne – chwasty – kąkol polny, chaber bławatek, ostróżeczka polna,
mak polny,



Zbiorowiska ruderalne – ekspansywne chwasty – perz właściwy, trzcinnik piaskowy.

TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
Zieleń urządzoną na analizowanym obszarze tworzą: parki, skwery, zieleńce, zieleń
przyuliczna, miejskie tereny zielone, ogródki działkowe, cmentarze, sady i ogrody
przydomowe. Na terenie miasta istnieje 8 zorganizowanych parków:


park im. A. Kozioła,



park im. Jana Sobieskiego,



park im. A. Mickiewicza,



park Młodzieży,



park Paweł,



park przy ul. Parkowej,



park przy ul. Gen. Hallera,



park Strzelnica.

Zieleń przyuliczna towarzyszy większości ciągów komunikacyjnych miasta. Jej usytuowanie
wzdłuż ulic wynika z potrzeby ograniczenia uciążliwości jakie powoduje transport. Ma
również znaczenie estetyczne. Istotną rolę w strukturze przyrodniczej miasta pełnią tereny
zieleni osiedlowej, która towarzyszy zespołom zabudowy mieszkaniowej. Zieleń tych terenów
posiada dość zróżnicowany charakter, zarówno pod względem zagospodarowania, składu
gatunkowego i jakości zabiegów pielęgnacyjnych oraz wieku zieleni. Elementem struktury
zieleni są również ogrody przydomowe towarzyszące zabudowie jednorodzinnej oraz zieleń
towarzysząca obiektom użyteczności publicznej. Takich obszarów powstaje coraz więcej,
ponieważ spełniają funkcję izolacyjną, stają się ważnym czynnikiem poprawy jakości
przestrzeni i warunków zamieszkania. Ogrody działkowe (27 zespołów) pełnią głównie
funkcje wypoczynkowo – rekreacyjne, ponadto są ostoją wielu gatunków zwierząt, głównie
ptaków.
4.3.7.1. OBSZARY O WARTOŚCIACH PRZYRODNICZYCH
Teren studium, posiada wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe związane
z występowaniem obszarów leśnych z towarzyszącymi im kompleksami terenów otwartych
z bogatą fauną i florą.
Na terenie miasta Ruda Śląska zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody (Dz. U. 04. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.), objęto ochroną na podstawie Orzeczenia
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nr 193 PWRN w Rudzie Śląskiej z dnia 22.10.1960 r. (nr rej. Woj. 82), głaz narzutowy (granit
gruboziarnisty), jako pomnik przyrody nieożywionej - zlokalizowany przy skrzyżowaniu
ul. Wolności i Kościelnej, ma około 4m obwodu i 65cm wysokości.
Dodatkowo na terenie miasta zlokalizowanych jest 10 pomników przyrody żywej. Są to:


drzewo gatunek grab pospolity (Carpinus betulus) o obwodzie pnia 295cm., drzewo
gatunek buk zwyczajny odmana zwisająca (Fagus sylvatica Pendula) o obwodzie
pnia 350cm., drzewo gatunek lipa drobnolistna (Tilia cordata) o obwodzie pnia
449cm. – rosnące w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda, w Parku im. Sobieskiego przy
ul. Jana Sobieskiego,



drzewo gatunek buk zwyczajny (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 242cm. Rosnące
w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Kochłowice przy ul. Aleja Dworcowa,



drzewo gatunek buk zwyczajny odmiana czerwonolistna (Fagus sylvatica Purpura)
purpura obwodzie pnia 276cm. Rosnące w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Bielszowice
przy ul. Edmunda Kokota,



drzewo gatunek miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) o obwodzie pnia 155 cm,
w wieku ok. 70 lat, rosnące w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda przy ul. Matejki 1A,



drzewo gatunek klon pospolity (Acer platanoides L.) o obwodzie pnia 315 cm,
w wieku ok. 200 lat, rosnące w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Bielszowice przy
ul. Edmunda Kokota 170,



drzewo gatunek dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 297 cm,
w wieku ok. 200 lat, rosnące w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Wirek przy ul. Licealnej,



drzewo gatunek grab pospolity (Carpinus betulus L.) o obwodzie pnia 275 cm,
w wieku ok. 150 lat, rosnące w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda przy ul. Kościelnej,



drzewo gatunek dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 302 cm,
w wieku ok. 200 lat, rosnące w Rudzie Śląskiej w dzielnicy Ruda przy ul. Bujoczka.

Ponadto występują rośliny zaliczone do ochrony ścisłej i częściowej (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roślin - Dz. U. z dnia 20 stycznia 2012 r.):


Bagno zwyczajne Ledum palustre, występujące w kompleksie leśnym w Starej
Kuźnicy – ochrona ścisła,



Storczyk szerokolistny Orchidis latifolia, występujący w dolinie Kłodnicy – w rejonie
ul. Tunkla, ul. Kingi i ul. Poznańskiej w dzielnicy Bielszowice, oraz w lesie
Kochłowickim – ochrona ścisła,



Bluszcz pospolity Hadera helix, występujący min. W Dolinie Janasa przy grocie Matki
Boskiej z Lourdes – ochrona częściowa,
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Skrzyp olbrzymi Equisetum telmateia – jedyne stanowisko w dolinie rzeki Jamny
w dzielnicy Halemba – ochrona ścisła,



Konwalia majowa Convallaria majalis – występująca m.in. w lesie Kochłowickim i na
terenie leśnym między ul. Makoszowską, Rybnicką i Nowy Świat – ochrona
częściowa,



Turówka wonna Hierochloe odorata – występuje w dolinie Kłodnicy – ochrona
częściowa,



Porzeczka czarna Ribes nigrum występuje w Puszczy Kokotek w rejonie
ul. Magazynowej - ochrona częściowa,



Kalina koralowa Viburnum opulus – występują licznie w dolinie Kłodnicy, przy
zbiorniku wodnym Marcin w dzielnicy Chebzie, w lesie Kochłowickim – ochrona
częściowa,



Kruszyna pospolita Frangula alnus, występuje w dolinie Kłodnicy, w lesie
Kochłowickim, w lesie miedzy ul. Makoszowską, Rybnicką i Nowy Świat – ochrona
częściowa,



Centuria pospolita Centaurium erythraea – występuje w Puszczy Kokotek i w Dolinie
Janasa,



Kosaciec syberyjski Iris sibirica – występuje w lasach Nadleśnictwa Katowice m.in.
oddział 138 – ochrona ścisła,



Pióropusznik strusi Matteucia struthiopteris - występuje w lasach Nadleśnictwa
Katowice oddział 107 – ochrona ścisła,



Listera jajowata Listera ovata - występuje w lasach Nadleśnictwa Katowice oddział
123 – ochrona ścisła,



Wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum - występuje w lasach Nadleśnictwa
Katowice 79 – ochrona ścisła,



Dziewięćsił bezłodygowy Carlina acaulis – występujący wzdłuż rzeki Bytomki –
ochrona ścisła,



Bobrek trójlistkowy Menyanthes trifoliata - w rejonie doliny Kłodnicy oraz w lasach
Nadleśnictwa Katowice – ochrona częściowa,



Kruszczyki: rdzawoczerwony Epipactis atropurpurea, szerokolistny Epipactis latifolia,
błotny Epipactis palustris występujący przy zbiorniku wodnym na ul. Goduli, w lesie
Kochłowickim, oraz w dolinie Kłodnicy (szerokolistny) i przy zbiorniku wodnym
Ameryka w dzielnicy Chebzie (błotny) – ochrona ścisła.

W rejonie doliny Kłodnicy oraz w lasach Nadleśnictwa Katowice lokalizowane są gatunki
zagrożone i rzadko występujące w regionie:
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-

Siedmiopalecznik błotny Comarum palustre,

-

Czworolist pospolity Paris gadrifolia,

-

Żurawina błotna Oxycoccus quadripetalus,

-

Modrzewnica zwyczajna Andromeda polifolia,

-

Rdestnica stępiona,

-

Kokorczyca Polygonatum,

-

Borówka bagienna Vaccinium uliginosum,

-

Tojeść bukietowa Lysimachia thyrsiflora.

Na terenach leśnych Nadleśnictwa Katowice wchodzących w skład obszaru miasta Ruda
Śląska występują owady, pająki, gady, ssaki i ptaki objęte ochroną (zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 października 2011 r. w sprawie ochrony
gatunkowej zwierząt – Dz.U. z dnia 8 listopada 2011 r.) lub występujące rzadko:
1.

2.

3.

owady:
-

Paź królowej Papilio machon - we wszystkich obrębach na obrzeżach lasów –
ochrona ścisła,

-

Trzmiele Bombus sp - we wszystkich obrębach na obrzeżach lasów – ochrona
ścisła,

-

Mieniak strażnik Apatura ilia - we wszystkich obrębach na obrzeżach lasów –
ochrona ścisła,

-

Mieniak tęczowiec Apatura iris - we wszystkich obrębach na obrzeżach lasów –
ochrona ścisła,

-

Biegacze Carabus sp – pojedynczo we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Mrówka rudnica Formica rufa – obręb leśny 62 – ochrona częściowa,

pająki:
-

Krzyżak Araneus diadematus pojedynczo we wszystkich obrębach,

-

Kwietnik Misumena vatia pojedynczo we wszystkich obrębach,

-

Osnuwik pospolity Linyphia triangularis pojedynczo we wszystkich obrębach,

gady:
-

Żmija zygzakowata Vipera berus pojedynczo we wszystkich obrębach –
ochrona ścisła,
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4.

5.

-

Jaszczurka zwinka Lacerta agilis pojedynczo we wszystkich obrębach –
ochrona ścisła,

-

Jaszczurka żyworodna Lacerta vivipara pojedynczo we wszystkich obrębach –
ochrona ścisła,,

-

Padalec Anguis fragilis pojedynczo we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,,

-

Zaskroniec Natrix natrix pojedynczo we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,,

ssaki:
-

Kret Talpa europaeus – ochrona częściowa,

-

Jeż wschodni Erinaceus europaeus – ochrona ścisła,

-

Wiewiórka pospolita Sciurus vulgaris dość częsty we wszystkich obrębach –
ochrona ścisła,

-

Zębiełki Crocidurinae rzadkie we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,,

-

Ryjówka aksamitna Sorex araneus rzadka we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Nornica ruda Clethionomus graleous częsta we wszystkich obrębach,

-

Nornik bury Microtus agrestis częsty we wszystkich obrębach,

-

Piżmak Ondatra zibethica dość częsty we wszystkich obrębach,

-

Kuna Martes martes dość częsta we wszystkich obrębach,

-

Zając szarak Lepus europaeus dość częsty we wszystkich obrębach,

-

Lis Vulpus vulpus dość częsty we wszystkich obrębach,

-

Sarna Capreolus capreolus dość częsta we wszystkich obrębach,

-

Daniel Dama dama dość częsty we wszystkich obrębach,

-

Jeleń Cervus elaphus rzadki we wszystkich obrębach,

-

Dzik Sus scrofa dość częsty we wszystkich obrębach,

-

Łasica Mustela nivalis rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Tchórz Mustela putorius rzadki we wszystkich obrębach,

-

Nietoperze Chiroptera rzadkie we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

ptaki:
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-

Bocian biały Ciconia ciconia rzadki we wszystkich obszarach – ochrona ścisła,

-

Czajka Vanellus vanellus rzadka we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Dzięcioł duży Dendrocopos major rzadki we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Puszczyk Strix aluco rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Pustułka Falco tinnicuulus rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Perkozy Podiceps sp. rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Mewa śmieszka Larus ridibundus rzadka we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Kukułka Curulus canorus rzadka we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Cierniówka Sylvia communis rzadka we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Drozd Turdus philomelos rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Dzwoniec Carduelis chloris rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Gąsiorek Lanius collurio rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Gil Pyrrhula pyrrhula rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Grubodziub Coccothraustes coccothraustes rzadki we wszystkich – ochrona
ścisła,

-

Kokoszka wodna Gallinula chlorapus rzadka we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Kopciuszek Phoenicurus ochruros rzadki we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Kos Turdus merula rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Kowalik Sitta europaea rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Krogulec Accipiter nisus rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Kwiczoł Turdus pilaris rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Łabędź niemy Cygnus olor rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Muchołówka szara Musciscapa striata rzadka we wszystkich obrębach –
ochrona ścisła,

-

Mysikrólik Regulus regulus rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,
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-

Myszołów Buteo buteo rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Pełzacz leśny Certhia familiaris rzadki we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Perkozek Tachybaptus ruficollis rzadki we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Piegża Sylvia curruca rzadka we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Pierwiosnek Phylloscopus collybita rzadki we wszystkich – ochrona ścisła,

-

Pleszka Phoenicurus phoenicurus rzadka we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Pliszka siwa Motacilla alba rzadka we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Pokrzewka ogrodowa Sylvia borin rzadki we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Remiz Remiz pendulinus rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Rudzik Erithacus rubecula rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Sierpówka Streptopelia decaocto rzadka we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Sikora bogatka Parus major rzadka we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Sikora modra Parus careruleus rzadka we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Sikora sosnówka Parus ater rzadka we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Sikora uboga Parus palustris rzadka we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Skowronek leśny Alauda arvensis rzadki we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Sójka Garullus gladndaricus dość częsta we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,

-

Strzyżyk Troglodydes troglodydes dość częsty we wszystkich obrębach –
ochrona ścisła,

-

Szczygieł Carduelis carduelis rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Szpak Sturnus vulgaris dość częsty we wszystkich obrębach – ochrona ścisła,

-

Świstunka Phylloscopus sibilatrix rzadka we wszystkich obrębach – ochrona
ścisła,
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-

Trznadel Embriza citinella rzadki we wszystkich obrębach – ochrona ścisła.

Na przedmiotowym terenie zlokalizowane są elementy (zgodnie z Opracowaniem
ekofizjograficznym do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego)
ekologicznej przestrzeni województwa śląskiego: teren lasów panewnickich na południu
obszaru zaliczono do regionalnej wyspy ekologicznej - WR 14 „Panewnicka”, będący
ekosystemem współtworzącym mozaikowość krajobrazu, kształtującym różnorodność
biologiczną, oddziaływującym stabilizująco na tereny sąsiednie oraz zwiększającym szansę
migracji i zmniejszającym tempo wymierania gatunków oraz regionalny korytarz ekologiczny
rzeki Kłodnicy, mający na celu połączyć jednostki przestrzenne krajobrazu, dla których
podstawową funkcją jest przemieszczanie materii i energii.
Miasto Ruda Śląska ma na swym terenie wiele wartościowych przyrodniczo terenów.
Ze względu na walory przyrodnicze: bioróżnorodność, naturalnie ukształtowaną roślinność,
rzeźbę terenu, miejsca rozrodu i zimowania wielu gatunków (rzadkich, chronionych) ptaków,
płazów i gadów, ostoje wielu zwierząt, wskazano 28 terenów o wartościach przyrodniczych
(obszary: A1a, A1b, A1c, A1d, A2a, A2b, A2c, A3a, A3b, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9,
B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B17a, B18, B19, B19).
4.3.8. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENARGII O MOCY PRZEKRACZAJĄCEJ 100 kW
Na terenie miasta Ruda Śląska znajduje się największa w rejonie elektrownia słoneczna
o mocy 311 kW zbudowana jest z 1296 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych.
Elektrownia powstała na dachu zbiornika Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów
przy ul. Generała Józefa Hallera w Rudzie Śląskiej. Wytworzony w ten sposób prąd służy do
zasilania pomp w zbiorniku GPW.
4.3.9. ZŁOŻA SUROWCÓW MINERALNYCH - GÓRNICTWO

4.3.9.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN OBJĘTE WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ
Skalne podłoże Miasta Ruda Śląska tworzą osadowe utwory trzech okresów geologicznych,
karbonu, trzeciorzędu i czwartorzędu. Karbon jest reprezentowany przez utwory węglonośne
centralnego rejonu Zagłębia Górnośląskiego. Miąższość serii produktywnej w rejonie Rudy
Śląskiej dochodzi do około 2000m przy granicy południowej miasta i stanowi znaczącą bazę
zasobową surowca energetycznego – węgla kamiennego. Złoża węgla kamiennego
występują pod powierzchnią miasta, a tym samym na całym obszarze opracowania studium.
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Tab. 4.3.6.1.a Wykaz zasobów udokumentowanych złóż kopalin objętych własnością
górniczą w granicach Rudy Śląskiej [w tys. ton], stan na czerwiec 2013r. przedstawia
się następująco:

Zasoby geologiczne
Stan
bilansowe
zagospod
arowania
A+B+C
Razem
C2+D
złoża
1

Zasoby
przemysłowe

Lp. Nazwa kopalni

Nazwa złoża

KWK
„Bielszowice”

Zabrze Bielszowice

E

522319

484772

37547

271198

Halemba

E

367631

348276

19355

209924

Halemba II

E

159846

136029

23817

88808

Polska - Wirek

E

153516

141941

11575

-

Pokój

E

139396

138365

1031

31435

Śląsk

E

149369

127509

21 860

28470

Śląsk – Pole
Panewnickie

E

114266

109503

4763

11512

Makoszowy

E

465589

236112

229477

114724

Śmiłowice

-

512 95

111911

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11

KWK
„Halemba –
Wirek”
KWK „Pokój”
KWK Wujek
Ruch Śląsk
KWK
„Sośnica –
Makoszowy”

BobrekMiechowice
Centrum Szombierki
Pstrowski

Z
Z

tylko
pzb.
tylko
pzb.

ZWB

E – stan zagospodarowania złoża – złoże eksploatowane
Z – stan zagospodarowania złoża – złoże zaniechane
ZWB - stan zagospodarowania złoża – złoża wykreślone z bilansu
pzb. – zasoby geologiczne pozabilansowe
Do roku 1994 prawo wydobywania oznaczonej kopaliny ze złoża (węgla kamiennego) miało
przedsiębiorstwo górnicze, które posiadało zatwierdzony obszar górniczy przez Ministra
Górnictwa i Energetyki. Po wejściu w życie w 1994 roku nowego Prawa Górniczo –
Geologicznego prawo do wydobywania węgla kamiennego otrzymały przedsiębiorstwa
górnicze, którym Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa udzielił
następujących koncesji w granicach miasta Ruda Śląska:
1.

KWK „Halemba – Wirek” w złożach:
- „Halemba”, zgodnie z koncesją nr 125/94 z dnia 18.08.1994 r., ważną do dnia
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31.08.2020 r.,
- „Halemba II”, zgodnie z koncesją nr 18/98 z dnia 9.10.1998 r., ważną do dnia
9.10.2021 r.,
- „Polska – Wirek”, zgodnie z koncesją nr 123/94 i 127/94, odpowiednio z dnia
12.08.1994 r. i 18.08.1994 r., ważnymi do dnia 15.08.2020 r. i 31.08.2015 r.,
2.

KWK „Bielszowice” w złożu „Zabrze Bielszowice, zgodnie z koncesją nr 161/94 z dnia
26.08.1994 r., ważną do dnia 31.08.2020 r.,

3.

KWK „Pokój” w złożu „Pokój”, zgodnie z koncesją nr 122/94 i 124/94, z dnia
12.08.1994 r., ważnymi do dnia 15.08.2020 r.,

4.

KWK „Sośnica – Makoszowy” w złożu „Makoszowy, zgodnie z koncesją nr 115/94
z dnia 27.07.1994 r., ważną do dnia 31.07.2020 r.,

5.

decyzja nr 6K/wk/Pk/2143/97 został utworzony teren górniczy o powierzchni
40,3 km2 dla Rudzkiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Bielszowice”,

6.

KWK „Wujek” w złozach:
- „Śląsk” zgodnie z koncesja nr 138/94 ważna do dnia 31.08.2020r.,
- Śląsk – Pole Panewnickie koncesja nr 128/94 udzielona Katowickiemu Holdingowi
Węglowemu KWK „Wujek” dla O.G. „Katowice Brynów” o powierzchni 7985765m 2
z terminem upływu ważności 31.08.2020r.,
- Ruda Śląska – Panewniki II zgodnie z koncesją nr 15/2010 z dnia 20.12.2010r.
ważną do dnia 31.12.2025r.

7.

koncesja nr 138/94 udzielona Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. KWK
„Wujek” ze złoża KWK „Śląsk” w obszarach górniczych O.G. „Ruda Śląska –
Radoszowy” o powierzchni 7354399m2 utworzonego do granicy przebiegającej
wzdłuż uskoku V-tego (punkty 57A i 57/77) O.G. „Ligota” w pokładach rudzkich
i siodłowych, termin ważności koncesji upływa 31.08.2020r.

8.

decyzja GK/wk/PK/1439/98 z dnia 7.04.1998r. zmieniła koncesję nr 138/94 przez
ustanowienie terenu górniczego „Ruda Śląska – Radoszowy” o powierzchni
9843871m2,

9.

koncesja nr 1/2000 udzielonej Katowickiemu Holdingowi Węglowemu wyznaczyła
teren górniczy „Radoszowy – Panewniki” o powierzchni 15067332m2.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

94

Tab. 4.3.6.1.b Eksploatacja złoża odbywa się w granicach ustalonych koncesjami
następujących obszarów górniczych:

Spółka
węglowa

Kompania
Węglowa S.A.

Katowicki
Holding
Węglowy S.A.

Kopalnia

Teren górniczy

Obszar górniczy

Termin
ważności
koncesji

KWK “Halemba –
Wirek” Ruch
Halemba
KWK „Halemba –
Wirek” Ruch Wirek
w likwidacji

Halemba I/II

OG Halemba I,
OG Halemba II

31.08.2020

Kochłowice –
Świętochłowice Chorzów

OG Kochłowice,
OG Świętochłowice I

31.08.2015

KWK Pokój

Ruda Śląska - Wirek

KWK Bielszowice

Bielszowice

KWK „Sośnica –
Makoszowy”

Makoszowy II

OG Wirek I,
OG Ruda Śląska
OG Bielszowice III,
OG Zabrze I
OG Makoszowy

Ruda Śląska –
OG Ruda Śląska
Radoszowy,
Radoszowy
KWK Wujek Ruch Ruda Śląska – Radaszowy
OG Ligota
Śląsk
II
OG Ruda Śląska Panewniki
Ruda Śląska Panewniki II
II

15.08.2020
31.08.2020
31.07.2020

31.08.2020r

4.3.9.2. GÓRNICTWO WĘGLA KAMIENNEGO
Aktualny obraz górnictwa węgla w Rudzie Śląskiej to efekt długotrwałych procesów:
sposobów i metod wydobywania, zmian granic własnościowych, oraz organizacyjnych
produkcji. Przemiany te trwały od końca XVII wieku.
Teren miasta Ruda Śląska zalega nad tzw. „siodłem głównym” oraz południowym skłonie
siodła głównego, dlatego górnictwo węglowe w tym mieście rozpoczynało się od wybiórki
pokładów wychodzących na powierzchnię. Eksploatacja górnicza odbywała się szybikami
o głębokości od 5m do 20m, lub sztolniami oraz drążeniem chodników na nieznacznych
obszarach górniczych nie przekraczających 2 km2. Powodowało to pozostawienie w złożu
tak zwanych strat poeksploatacyjnych tj. części substancji węglowej, które szacunkowo
można określić od 60 do 70%. Taka eksploatacja powodowała szybkie znikanie małych
kopalń i zaczęto je komasować w większe przy odpowiednich nakładach finansowych.
Proces komasacji miniaturowych kopalń rozpoczął się w początku XIX wieku. Wraz
z procesem łączenia małych kopalni, rozpoczął się postęp techniczny, sposoby drążenia
wyrobisk górniczych materiałem wybuchowym, wentylatory, pompy wodne, maszyny parowe,
wyciągowe, sposoby lepszego rozpoznania złoża i wiele czynników, co dało obraz zupełnie
nowego górnictwa węglowego. Był to niewątpliwie znaczący okres restrukturyzacji przemysłu
węglowego w Rudzie Śląskiej. Okres od połowy XIX wieku do czasów II Rzeczpospolitej,
w granicach której znalazła się Ruda Śląska, to okres kiedy powstały kopalnie węgla
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kamiennego o bardzo zróżnicowanej formie własności na złożach najbogatszych (pokłady
dolnorudzkie i siodłowe), w czystych blokach tzn. bez zaburzeń tektonicznych
i sedymentacyjnych oraz łatwo dostępnych pokładów węgla o dobrej jakości. Cechą
charakterystyczną powstałych wówczas kopalń był niezwykle oszczędny model techniczny
nastawiony na zysk, kładący szczególny nacisk na efektywność procesów wydobycia węgla,
ale za razem jego wykorzystania i zbycia.
Do tego modelu dochodziły już zakłady przeróbcze węgla jak również koksownie i huty
budowane w bezpośrednim sąsiedztwie kopalń. Przy każdej kopalni zakładano lokalne
elektrownie, budowano własne linie przesyłowe węgla dla hut w postaci kolejek
napowietrznych, wąskotorówek do cynkowni, cegielni i hut. Szybki i stały transport był
podstawą właściwej dystrybucji węgla. Powiększały się zakłady górnicze kopalń, place
drzewa oraz jednostki poza produkcyjne. W roku 1848 została uruchomiona linia kolejowa
łącząca Rudę Śląską z Katowicami, Mysłowicami oraz Berlinem, powstały magistrale
węglowe do portów np. spółki francuskiej. Model takich kopalń przetrwał w Rudzie Śląskiej
aż do zakończenia II wojny światowej do 1945 roku.
Od tego okresu fragmentarycznie w wydobycie węgla były zaangażowane: Kopalnia
„Jadwiga”, Kopalnia „Bobrek”, Kopalnia „Szombierki”, które swoją wybierką nieznacznie
wychodziły od północy w granice miasta Ruda Śląska na odległość od 1 do 2 km. Do kopalń
które w tym czasie posiadały obszary górnicze w granicach miasta należały: KWK „Wawel”,
KWK „Karol”, KWK „Paweł”, KWK „Pokój”(stary), KWK „Wanda Lech”, KWK „ZabrzeBielszowice” i KWK „Nowy Wirek”. Kopalnie te o modelu nieukierunkowanym na efektywność
wydobycia zaczęły stosować systemy ścianowe z coraz większym rozwojem systemu
zawałowego. Przeinwestowanie oraz zorientowanie na świadczenia socjalne również
pozaprodukcyjne, inwestycje nie przemyślane i nie skoordynowane tzw. przekroi głównych
kopalni nie zawsze dawały pozytywne wyniki ekonomiczne w tych kopalniach.
W roku 1957 została oddana do eksploatacji górniczej jedna z najnowocześniejszych kopalń
KWK ”Halemba” której obszar górniczy obejmował dzielnice: Wirek, Kochłowice i Halemba
miasta Ruda Śląska.
W następnych latach następowały restrukturyzacje kopalń na terenie miasta Ruda Śląska
jak:


scalanie kopalni „Pokój” (stary) w dzielnicy Nowy Bytom z Kopalnią „Wanda-Lech”
w dzielnicy Wirek jako nowy zakład wydobywczy pod nazwą „Pokój” w roku 1968,



wchłonięcie kopalni „Karol” w dzielnicy Orzegów przez kopalnię „Szombierki” w 1970
roku,



przyłączenie kopalni „Paweł” w dzielnicy Chebzie do kopalni „Wawel” w 1970 roku,



przeniesienie załogi dawnej Kopalni „Śląsk-Matylda” w Świętochłowicach na kopalnię
„Śląsk” znajdującą się na terenie Rudy Śląskiej – Kochłowicach w 1974 roku.

Kopalnie rudzkie w tym okresie wprowadzały nowoczesne technologie wydobycia węgla oraz
zasady racjonalnego i ekonomicznego gospodarowania. Był to niewątpliwie największy
rozkwit górnictwa węglowego w Rudzie Śląskiej. W dalszych latach nastąpiły następne
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komasacje kopalń węgla kamiennego:


w 1995 roku połączono kopalnie „Wawel” z kopalnią „Pokój”,



w 2005 roku dotąd samodzielna kopalnia „Śląsk” została połączona z KWK „Wujek”
i działa tam jako KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”.



w 2008 roku nastąpiło kolejne połączenie kopalń: kopalnia „Polska-Wirek” z kopalnią
„Halemba” z których powstała nowa jednostka produkcyjna KWK „Halemba-Wirek”.

Obecnie na terenie miasta Ruda Śląska istnieją dwa przedsiębiorstwa górnicze:
1.

2.

Kompania Węglowa S.A z oddziałami:


KWK „Pokój”



KWK „Bielszowice”



KWK „Halemba-Wirek”

Katowicki Holding Węglowy:


KWK „Wujek” Ruch ”Śląsk”.

4.3.9.3. DOKONANA EKSPLOATACJA GÓRNICZA
Dokonana eksploatacja górnicza w okolicach miasta Ruda Śląska spowodowała znaczne
uszkodzenia w obiektach budowlanych, obiektach komunikacyjnych liniowych
i infrastrukturze technicznej. Rozmiar tych uszkodzeń był zależny od wielokrotności
i intensywności eksploatacji (kilka kopalń prowadziło eksploatację równocześnie) oraz od
zastosowanych systemów eksploatacyjnych szczególnie podsadzkowego oraz zawałowego.
Wytworzone eksploatacją górniczą niecki poeksploatacyjne o maksymalnych obniżeniach
dochodzących do 20m i dużych rozmiarach podłużnych i poprzecznych doprowadziły do
zakłócenia układu krążenia wód i zmiany warunków wodno - gruntowych. Dokonaną
eksploatację górniczą przedstawiono w odniesieniu do poszczególnych dzielnic miasta Ruda
Śląska.
Dzielnica Ruda
Eksploatację górniczą pod tą dzielnicą przez okres 243 lat t.j. w latach 1752 - 1995
prowadziła Kopalnia „Wawel” w pokładach grupy rudzkiej, siodłowej i brzeżnej – porębskiej.
Pokłady węgla były eksploatowane na głębokości od 10 do 780m, a miąższość warstw
wynosiła od 0,8 do 5,0m, system eksploatacji w przewadze z zawałem stropu.
W rejonie północno - zachodnim obiekty dzielnicy Rudy były również pod wpływami
górniczymi KWK Pstrowski w dwu okresach .
W okresie 1970 - 1984 w zasięgu wpływów eksploatacji prowadzonej w pokładzie 621
znalazły się obiekty ul. Szczęść Boże oraz obiekty znajdujące się w sąsiedztwie np. stadion
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Slavii.
W latach 1987 - 1990 w zasięgu wpływów wybierki pokładu 621 znalazły się obiekty „osiedla
starego” oraz ulic: Bujoczka i Staromiejskiej. Pokład 621 był wybierany na wysokości od 1.0
do 1.5m na głębokości od 490 do 570m z zawałem stropu co spowodowało nieznaczne
obniżenie od 0,8 do 1,2m. Kopalnia „Pstrowski” z dniem 31.12.1995r. na mocy decyzji
Nr70/Org/94 zaprzestała eksploatację górniczą węgla kamiennego. Podobnie KWK „Bobrek Miechowice” i KWK „Centrum Szombierki” na podstawie decyzji MŚ znak Dge47711/1457/07/Mwo z dnia 16.02.2007r. o wygaśnięciu koncesji 134/94 przestały wydobywać
węgiel kamienny ze złoża „Bobrek” i „Szombierki - Orzegów”.
Dzielnica Orzegów
Eksploatację
górniczą
pod
dzielnicą
Orzegów
prowadziły
dwie
kopalnie:
KWK „Wawel” oraz KWK „Karol” w latach 1855 - 1976. Pokłady węgla KWK „Wawel” były
eksploatowane na głębokości od 60 do 550m, a miąższość warstw wynosiła od 1,7 do 8,0m,
system eksploatacji w przewadze z zawałem stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Karol” były eksploatowane na głębokości od 45 do 580m, a miąższość
warstw wynosiła od 0,9 do 5,2m, system eksploatacji z zawałem stropu oraz z podsadzką
hydrauliczną.
Płytką eksploatację górniczą prowadziły zarówno KWK „Wawel” i KWK „Karol” pod całą
niemal dzielnicą.
Dzielnica Godula
Eksploatację górnicza pod dzielnicą Godula prowadziła od roku 1856 do roku 1970 KWK
„Paweł”, a w okresie późniejszym KWK „Wawel”.
Pokłady węgla KWK „Paweł” były eksploatowane na głębokości od 60 do 350m, a miąższość
warstw wynosiła od 1,0 do 6,8m, system eksploatacji w przewadze z zawałem stropu oraz
z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Wawel” były eksploatowane na głębokości od 150 do 580m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,5 do 6,0m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Dzielnica Chebzie
Eksploatację górniczą pod dzielnica Chebzie prowadziły w latach 1850 - 1974 kopalnie KWK
„Paweł” oraz KWK „Wawel”
Pokłady węgla KWK „Paweł” były eksploatowane na głębokości od 40 do 360m, a miąższość
warstw wynosiła od 1,0 do 6,8m, system eksploatacji w przewadze z zawałem stropu oraz
z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Wawel” były eksploatowane na głębokości od 180 do 600m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,5 do 7,5m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
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Dzielnica Nowy Bytom
Pod dzielnicą Nowy Bytom eksploatacją górniczą w latach 1839 - 1971 prowadziły: KWK
„Wawel” i KWK „Pokój” którą przedstawiono w poniższych tabelach.
Pokłady węgla KWK „Pokój” były eksploatowane na głębokości od 10 do 600m, a miąższość
warstw wynosiła od 1,0 do 7,5m, system eksploatacji w przewadze z zawałem stropu oraz
z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Wawel” były eksploatowane na głębokości od 30 do 690m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,3 do 7,5m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Dzielnica Bykowina
Pod terenem dzielnicy Bykowina eksploatację górniczą w latach 1870 - 2006 prowadziły
kopalnie „Pokój” i „Polska - Wirek” w pokładach grupy rudzkiej i siodłowej.
Pokłady węgla KWK „Pokój” były eksploatowane na głębokości od 30 do 700m, a miąższość
warstw wynosiła od 1,1 m 6,9m, system eksploatacji w przewadze z zawałem stropu oraz
z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Polska Wirek” były eksploatowane na głębokości od 15 do 720m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,1 do 6,0m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Dzielnica Wirek
Eksploatację górnicza pod dzielnicą Wirek prowadziły kopalnie w latach 1803 do 2008: KWK
„Wawel”, KWK „Polska-Wirek”, KWK „Halemba”, KWK „Bielszowice” oraz KWK „Pokój”.
Pokłady węgla KWK „Wawel” były eksploatowane na głębokości od 400 do 790m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,6 do 3,4m, system eksploatacji z zawałem stropu.
Pokłady węgla KWK „Polska Wirek” były eksploatowane na głębokości od 15 do 720m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,5 do 2,2m, system eksploatacji z zawałem stropu.
Pokłady węgla KWK „Halemba” były eksploatowane na głębokości od 240 do 1020m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,4 do 3,8m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Pokój” były eksploatowane na głębokości od 5 do 970m, a miąższość
warstw wynosiła od 1,0 do 6,0m, system eksploatacji w przewadze z zawałem stropu oraz
z podsadzką hydrauliczną.
Dzielnica Bielszowice
Eksploatację górniczą pod dzielnicą Bielszowice prowadziły kopalnie: „Wawel”, „Pokój”
i „Bielszowice”.
Sumaryczna grubość wybranych pokładów wynosi 45m i zlokalizowana jest w północno Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
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wschodniej części dzielnicy w rejonie ulic: Partyzantów, Pasieczna. W północno - zachodniej
części dzielnicy sumaryczna grubość wybranego złoża wynosi 30m są to okolice ulic:
Pawłowskiej i Św. Kingi. W rejonie południowo - wschodnim dzielnicy między potokiem
Bielszowickim, a ul. Piernikarczyka wyeksploatowano najmniejsza sumaryczną miąższość
pokładów wynoszącą 25m.
Pokłady węgla KWK „Wawel” były eksploatowane na głębokości od 170 do 880m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,0 do 4,3m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Bielszowice” były eksploatowane na głębokości od 30 do 985m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,4 do 3,8m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Pokój” były eksploatowane na głębokości od 5 do 750m, a miąższość
warstw wynosiła od 1,2 do 4,5m, system eksploatacji w przewadze z zawałem stropu oraz
z podsadzką hydrauliczną.
Dzielnica Halemba
Pod terenem dzielnicy Halemba eksploatację górniczą prowadziły kopalnie KWK „Halemba”
i KWK „Bielszowice” w pokładach grupy orzeskiej, rudzkiej i siodłowej. Sumaryczna grubość
wyeksploatowanego złoża wynosi 25m w północno - wschodniej części dzielnicy na południe
od zlikwidowanego szybu „Artur” oraz 20m w rejonie północnej części ul. Halembskiej.
Najwięcej wybranego złoża o grubości ok. 30m dokonano w południowo - wschodniej części
dzielnicy w osadzie Kłodnica, rejon ul. Kłodnickiej oraz na wschód od tej ulicy.
Pokłady węgla KWK „Halemba - Wirek” były eksploatowane na głębokości od 150 do 1010m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,3 do 3,8m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Bielszowice” były eksploatowane na głębokości od 170 do 1090m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,2 do 4,2m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Dzielnica Kochłowice
Pod terenem dzielnicy Kochłowice działalność górniczą rozpoczęto w roku 1824 od
eksploatacji pokładu 405 od jego wychodni pod powierzchnią wzgórza „Hugona” przy granicy
z miastem Świętochłowice. W dzielnicy Kochłowice eksploatację górniczą prowadziły
następujące kopalnie: KWK „Pokój”, KWK „Polska Wirek”, KWK „Halemba - Wirek” i KWK
„Wujek ” Ruch „Śląsk” w pokładach grup: orzeskiej, rudzkiej i siodłowej. Sumaryczna grubość
wybranego złoża pod dzielnica wynosi:
- 28m w rejonie Potoku Bielszowickiego (Kochłówka) do zakładu głównego byłej kopalni
„Polska Wirek”,
- 26,5m przy granicy z Chorzowem Batorym,
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- 25m pomiędzy stacją PKP w Kochłowicach a terenem przemysłowym zakładu głównego
byłej kopalni „Polska Wirek”,
- 21m w sąsiedztwie granicy z miastem Świętochłowice,
- 18m na przygraniczu dzielnic: Kochłowice i Wirka na północny wschód od szybu Artur.
Pokłady węgla KWK „Pokój” były eksploatowane na głębokości od 110 do 860m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,5 do 6,0m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Polska Wirek” były eksploatowane na głębokości od 55 do 855m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,2 do 3,3m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Halemba - Wirek” były eksploatowane na głębokości od 130 do 945m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,3 do 3,8m, system eksploatacji w przewadze z zawałem
stropu oraz z podsadzką hydrauliczną.
Pokłady węgla KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” były eksploatowane na głębokości od 530 do
1125m, a miąższość warstw wynosiła od 1,3 do 4,2m, system eksploatacji z zawałem stropu.
Eksploatacja górnicza pokładu 409 za uskokiem jest w zasadzie prowadzona pod miastem
Katowice, ale wpływa na infrastrukturę miasta Ruda Śląska przy południowo wschodniej
granicy.
Przeobrażenie powierzchni miasta Ruda Śląska w wyniku dokonanej eksploatacji górniczej
Dzielnica Ruda
Eksploatacja górnicza, bez względu na stosowaną profilaktykę odzwierciedla się na
powierzchni określonymi wpływami w postaci deformacji terenu, które powodują
niepożądane uszkodzenia obiektów usytuowanych na tym obszarze. W uproszczeniu
rozmiar tych uszkodzeń jest wprost proporcjonalny do osiadań terenu. Dlatego na terenach
górniczych obserwuje się geodezyjnie punkty zastabilizowane na obiektach lub w terenie pod
którymi prowadzona jest eksploatacja górnicza.
Obserwacje geodezyjne wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnie i obiekty na nim
usytuowane, pozwalają na ocenę skutków działalności górniczej w poszczególnych
dzielnicach miasta Ruda Śląska. W przypadku gdy w terenie nie ma punktów obserwacji
geodezyjnej obniżenia poeksploatacyjne określa się teoretycznie uwzględniając: wysokość
eksploatowanego złoża „g”, głębokość zalegania „H” oraz system wybierania i sposobu
kierowania stropem „a”. Maksymalne obniżenia punktów wysokościowych w dzielnicy Ruda
wykazane pomiarami prowadzonymi od 1920r. przedstawiają się następująco:


rejon Kuźnicy Rudzkiej z ul. Sobieskiego – 9m,



na ulicach: Kilińskiego, Wyleżoła, Głowackiego – 7m,



rejon osiedla im. Adama Mickiewicza – 10m,
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na ulicach: Starowiejskiej, Piastowskiej, Orzegowskiej – 6m,



na ulicy 1 Maja od 5 do 9m,



w południowo - wschodniej części Ruda na wschód od ul. 1 Maja maksymalne
obniżenia dochodzą do 20m.

Dokonana eksploatacja zarówno KWK „Wawel” jak i „Pstrowski” spowodowała głęboką na
9m nieckę wzdłuż rzeki Bytomki stąd rzeka została podniesiona na odcinku ok. 2km. od 2.0
do 9.0m. Również koryto potoku Rudzkiego II zostało podniesione o ok. 6m na odcinku
700m. Potok Rudzki I na całym odcinku został wyregulowany aż do ujścia do rzeki Bytomki.
Tereny dzielnicy Ruda od roku 1996 są górniczo nieczynne i można je uznać za całkowicie
uspokojone i wolne od deformacji poeksploatacyjnych, za wyjątkiem płytkich eksploatacji
górniczych.
W latach 1970 - 1984 w zasięgu wpływów eksploatacji górniczej w pokł. 621 KWK Pstrowski
znalazły się obiekty na ul. Szczęść Boże. W późniejszym okresie, w latach 1987-1990
w zasięgu wpływów eksploatacji pokł. 621 znajdowały się obiekty położone w ulicach
„osiedla starego” tj. Bujoczka, Staromiejskiej, Kędzierzyńskiej, Jana Dobrego,
Gierałtowskiego, Żeromskiego, Dunajewskiego i Zwycięstwa które obniżyły się od 0.8 do
1.0m. Plan Ruchu likwidacji KWK „Pstrowski” wymaga oceny oddziaływania na środowisko
i taką ocenę wykonała Agencja Gospodarki Odpadami „AGOS” S.A. w Katowicach
w czerwcu 1996r. pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Antoniego Goszcza. Wniosek
końcowy opracowania jest następującej treści: „Likwidację KWK „Pstrowski” w stosunku do
działalności Kopalni w zakresie usuwania wpływów na środowisko ocenia się zarówno
dotychczasową jak i projektowaną jednoznacznie pozytywnie.
Dzielnica Orzegów
Zakończoną w 1976r. eksploatację górniczą 11 pokładów węgla w rejonie dzielnicy
prowadziły kopalnie które w ramach restrukturyzacji zostały zlikwidowane. Dysponując
fragmentarycznie danymi z pomiarów geodezyjnych w dzielnicy, można stwierdzić, że
największe osiadanie odnotowano w rejonie przygranicznym między dzielnicami Orzegów
i Godula tj. w rejonie ulic: Joanny i Podlas gdzie obniżenia wyniosły 16m.
W innych rejonach obniżenia maksymalne wytworzonych niecek poeksploatacyjnych
wynoszą:


w rejonie pasa o szerokości ok. 500m no południe od rzeki Bytomki – 15m,



w rejonie osiedla Powstańców Śląskich od 10 do 15m,



w rejonie byłego szybu Janik, nowego cmentarza i oczyszczalni Orzegów od 10 do
15m,



w rejonie od ul. Bobreckiej, Mosznego, Bytomskiej na północ od ul. Plater,
Warszawskiej byłego zakładu górniczego KWK „Karol”, ul. Warszawskiej na południe
i ul. Stromej – 10m,
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w rejonie ulic: Janty, Czapli, Bytomskiej do ul. Podlas i na północ do ul. Joanny
ul. Szyb Zofii do ul. Starej – 10m.

Również teren tej dzielnicy można uznać za górniczo nieczynny i całkowicie uspokojony pod
względem deformacji pogórniczych.
Dzielnica Godula
Pod tą dzielnicą eksploatację górniczą 11 pokładów węgla zakończono w 1983 roku.
Z danych pomiarowych za okres 1968 - 1978 wynika, że maksymalne obniżenie w ulicy
Starej wyniosło od ok. 6.0 do 14m. W innych częściach dzielnicy obliczone teoretycznie
obniżenia terenów wynosiły:


w rejonie drogi do Kolonii Zgorzelec od 10 do 15m,



w rejonie osiedla „Paryż” od 10 do 15m,



w rejonie osiedla Podlas i parku im. A. Mickiewicza - 10m,



w rejonie „Starej Goduli” ok. 10m.

Maksymalne wielkości obniżeń obliczone w sposób teoretyczny uwzględniając całokształt
dokonanej eksploatacji wynoszą ok. 22m i zlokalizowane są między ul. Starą oraz ul. Tylną
i ul. K. Goduli w południowo - wschodniej części dzielnicy.
W 1994 roku nastąpiło wygaśnięcie koncesji Nr113/94 dla KWK „Bobrek”. W 1997 połączono
KWK „Bobrek” z KWK „Miechowice”. Nadzwyczajne Wolne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Bytomskiej spółki Węglowej S.A. na podstawie Zarządu postawiło w stan całkowitej likwidacji
KWK „Bobrek - Miechowice”. Nadzwyczajne Wolne Zgromadzenie Akcjonariuszy Bytomskiej
Spółki Węglowej S.A. na podstawie zarządu postawiło w stan całkowitej likwidacji KWK
„Bobrek – Miechowice”. Decyzją Ministra środowiska znak DGe4771-1/1457/07/MWo z dnia
16.02.2007r. nastąpiło wygaśnięcie koncesji 134/94 Bytomskiej Spółce Węglowej S.A. na
wydobycie węgla kamiennego z złoża „Bobrek”.
Z uwagi na brak działalności górniczej od 1983 roku pod dzielnicą Godula oraz cofnięte
koncesje teren tej dzielnicy można uznać za górniczo uspokojony.
Dzielnica Chebzie
Maksymalne obniżenie stwierdzone pomiarami geodezyjnymi od 1960 roku do chwili obecnej
wystąpiło w bezpośrednim sąsiedztwie zlikwidowanego szybu Zachodniego i wyniosło 3.5m.
W analogicznym okresie obniżenia znaków wysokościowych w rejonie bezpośrednim
zlikwidowanych szybów „Paweł I i II” wyniosły odpowiednio ok. 5.0m.
Obliczone w sposób teoretyczny maksymalne wielkości obniżeń które spowodowała
eksploatacja górnicza od początku istnienia kopalni „Paweł” oraz kopalni „Wawel” wynoszą:


w rejonie parku Paweł ok. 12m,



w ul. Asfaltowej K. Goduli ok. 10m,
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w ul. Zabrzańskiej, ronda, ul. Niedurnego ok. 15m,



w rejonie osiedla „Styczyńskiego” ok. 18m,



w terenie zlokalizowanym w południowo - zachodniej części dzielnicy za istniejącą
drogą DTŚ obliczone teoretycznie wynoszą ok. 19m. Jest to teren niezabudowany
byłej hałdy.

Na podstawie zakończonej eksploatacji górniczej ostatecznie w roku 1997 można uznać
teren dzielnicy Chebzie za uspokojony górniczo.
Dzielnica Nowy Bytom
Analizując dokonaną eksploatację górniczą w tej dzielnicy, można wyodrębnić dwie jej
lokalizacje:


„I” pierwszą – do uskoków „Saara” z filarem ochronnym huty „Pokój” włącznie,



„II” drugą między uskokami „Saara” północ oraz „Saara” południe oraz za uskokami
„Saara”.

Sytuacyjnie na powierzchni dzielnicy lokalizacje te przedstawiają się następująco:


od granicy północnej dzielnicy do ulic: Hutniczej i Generała J. Hallera włącznie
z filarem ochronnym huty Pokój,



od południowego parkanu huty Pokój i ul. Generała J. Hallera do granicy południowej
tj. wzdłuż ulic: Kazimierza, Tołstoja oraz Kolejowej i Chorzowskiej.

W rejonie „I” czasowo można podzielić eksploatację górniczą na trzy okresy:


okres eksploatacji w latach 1812 - 1870 gdy huty „Pokój” w dzielnicy jeszcze nie było,
wtedy wybierano węgiel z zawałem stropu pokładów płytko zalegających: 413/1,
413/2, 414/1, 414/2 i 416,



okres lat 1871 - 1952 gdzie prowadzono pod dzielnicą oraz hutą w rejonach mniej
wrażliwych na deformacje powierzchni, eksploatację górniczą z zawałem stropu,
względnie z podsadzką hydrauliczną w głębszych partiach pokładów: 418, 501, 502,
504, 506, 507 i 510.



okres lat 1952 - 1980 to eksploatacja górnicza w filarze ochronnym huty „Pokój”
w 50% pasami z podsadzką hydrauliczną prowadzonej kolejno w warstwie dolnej
pokładu 510, a następnie w warstwie górnej pokładu 510.

W następnej kolejności w filarze ochronnym huty „Pokój” zostały wyeksploatowane
w podobny sposób czyli pasami na podsadzkę hydrauliczną wyeksploatowane pokłady: 507,
504, i 502.
W okresie 1812 - 1870 obniżenia obliczone teoretycznie dla niecek wytworzonych w pasie
ok. 400m od północnej granicy huty Pokój na północ idąc kolejno ze wschodu na zachód
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wynosiły:



5.6m, 4.2m, 6,0m oraz 7.0m

W okresie 1812 - 1952 obniżenia obliczone teoretycznie w tym samym pasie wyniosły ze
wschodu na zachód:



16.8m, 7.0m, 10.5m oraz 13.5m.

W latach 1952 - 1980 obniżenia pomierzone w północnej części huty wykazały obniżenia
reperów o wartości 0.5m poza terenem huty wyniosły od 1.20 do 2.5m tak, że obniżenia
punktów w pasie północnym poza terenem huty wyniosły: 19.0m, 8.2m, 12.5m oraz 15.0m.
W okresie 1812 - 1870 w pasie środkowym huty „Pokój” w osi wschód - zachód obniżenia ze
wschodu 500m poza terenem huty na zachód do odległości 1 km za terenem huty wynosiły
8,0m:



na terenie huty 0.70m, 6.0m poza terenem huty oraz 9.0m w odległości 1km od
huty.

Na przełomie lat 1871 - 1952 w pasie południowym huty obniżenia wyniosły: 500m na
wschód od ogrodzenia huty, 14.0m, na terenie huty 0.70m, 10.2m poza terenem huty oraz
13.0m w niecce w odległości 1 km od huty wzdłuż ul. Hallera.
W okresie 1852 - 1980 obniżenia pomierzone w południowej części huty wyniosły:



0.1m na wschód od huty, od 0.2m do 0.4m na terenie huty oraz od 0.5 do 0.8m
poza terenem huty ok. 1km.

Sumarycznie obniżenia od 1812 do 1980 roku w pasie południowym huty „Pokój” i dzielnicy
wyniosły ze wschodu na zachód:



500m na wschód od huty 14.1m, na terenie huty 1.1m, poza terenem huty
ul. Generała J. Hallera 13.8m.

Pomiary Geodezyjne wykonane w „I”- pierwszej lokalizacji eksploatacji górniczej wykonane
w okresie VI.1980r. do VI.1989r. wykazały obniżenia maksymalnie wynoszące ok. 0.05m,
wobec czego uważa się ten rejon północnej części dzielnicy za uspokojony górniczo.
W „II”- drugiej lokalizacji eksploatacji górniczej pomiary geodezyjne w południowej części
w okresie X/1995 do VI/1989 wykazały obniżenia:


0,10m na wschodzie w rejonie ulic Ratowników i Szymały,



1.50m w rejonie ulic: Pokoju i Spółdzielczej,



0.91m w rejonie Placu Jana Pawła II i kościoła Św. Pawła,



1.34m w rejonie ul. Objazdowej.
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Największe nachylenia o wartości T=5mm/m wystąpiły na południu w rejonie ulicy
Krasickiego. Odkształcenia poziome w rejonie kościoła Św. Pawła w okresie XI.1970r. –
VI.1989r. wyniosły E=+1.5 mm/m.
Największe wyliczone teoretycznie obniżenia terenu wywołane eksploatacją od początku
działalności górniczej pod częścią południową dzielnicy wynoszą:


18.0m w terenie niezabudowanym w północno - zachodnim rejonie na południe od
ulicy Dworaka,



8.0m w zachodniej części dzielnicy rejonu stadionu „Pogoni”,



12.0m w terenie niezabudowanym w ulicach: Tołstoja, Kolejowej i Chorzowskiej.

W południowej i centralnej części dzielnicy Nowy Bytom ze względu na dalsze projektowane
zamierzenia wydobywcze KWK „Pokój” tereny te będą w dalszym ciągu górniczo czynne,
czyli będą ulegały deformacji.
Dzielnica Bykowina
Pod terenami dzielnicy w jej części zachodniej eksploatację górniczą prowadziła KWK
„Pokój” w 12 pokładach, a w części wschodniej KWK „Polska Wirek” również w 12 pokładach
węgla.
W części zachodniej dzielnicy najmniejsze obniżenia zaobserwowano geodezyjnie na szlaku
PKP Kochłowice - Chebzie w okresie VI.1945r. – IX.1966r., które wyniosły od 1.2m
na zachodzie (w km 3.2) do 4.1m na wschodzie w rejonie ul. Katowickiej. Po 1966 roku
nastąpiło uspokojenie terenu, a maksymalne osiadanie wykazane pomiarami w okresie
IX.1966r. - VI.1989r. nie przekroczyły wartości 0.40m. Pomiary prowadzone w centrum
dzielnicy w okresie VI.1945r. –IX.1966r. wykazały, że maksymalne osiadania wyniosły
od około 0.90m na południowym zachodzie w okolicy cmentarza do około 2.6m na północy
w rejonie ulicy Katowickiej, a na wschodzie rejonu ulicy Jagiellońskiej do ok. 3.0m. Natomiast
w latach 1966 - 1989 obniżenia wynosiły od 0.40m w części północnej – ul. Katowicka do
0.8m na południu w rejonie przejazdu kolejowego w ul. Korfantego, przy czym w ostatnim
piętnastoleciu nie przekraczały wartości 3.40m. Maksymalne nachylenia terenu wynoszące
ok. 11 mm/m wystąpiły w okresie VI.1947r. – XII.1989r. w południowo - wschodniej części
dzielnicy tj. w rejonie skrzyżowania ul. Pordzika i ul. Jagielońskiej. Na osiedlu Katowicka Wiaduktowa największe osiadania terenu w okresie XII.1981r. – X.1989r. wystąpiły na
północy i wynosiły od 1.6m w rejonie ul. Kanarków oraz wzrosły do 3.1m w rejonie
skrzyżowania ulic: Skowronków i Górnośląskiej. Maksymalne wychylenia terenu na osiedlu
zlokalizowane są w północno - zachodniej części w rejonie ul. Skowronków i wynoszą ok.
7mm/m.
Odkształcenia poziome zostały pomierzone jedynie wzdłuż szlaku PKP relacji Kochłowice Chebzie gdzie wynosiły E= +2.4%o
W celu określenia działalności górniczej pod dzielnicą tj. w okresie od 1870r. do 2008r. teren
obniżył się według obliczeń teoretycznych:
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20m w północno - zachodniej części na północ od ul. Katowickiej,



14m w północnej części dzielnicy rejonu szlaku PKP Kochłowice – Chebzie,



12m po północno - wschodniej stronie ul. Plebiscytowej,



8m na skrzyżowaniu ul. Pordzika z Jagiellońską,



6m na skrzyżowaniu ul. Siekiela i Pordzika,



4m w rejonie kościoła p.w. Św „Barbary”,



5m w rejonie oczyszczalni „Barbara”



6m w rejonie ulic: Kowalskiego, ZMP i Pukowca

Wielkości osiadań maleją więc z północy w stronę południa. Konfiguracja terenu dzielnicy
Bykowina oraz osiadania poeksploatacyjne spowodowały zakłócenie w spływie wód
i ścieków. Dlatego na odcinku ok. 2km Potok Bielszowicki (Kochłówka) wymaga regulacji
i podniesienia brzegów. Rejon ulic: Kowalskiego, ZMP i Pukowca wymaga wybudowania
zbiornika i przepompowni, która wody depresyjne tych ulic przepompuje do potoku. Teren
górniczy dzielnicy Bykowina będzie nadal aktywny górniczo.
Dzielnica Wirek
W dzielnicy tej części północno - zachodniej prowadziła eksploatację górniczą w latach 1974
- 1995 KWK „Wawel” w pięciu pokładach, w części północno -wschodniej eksploatowała w
latach 1944 - 1960 KWK „Polska-Wirek” w dwu pokładach. Eksploatację górniczą w części
południowo - zachodniej i południowo - wschodniej tej dzielnicy prowadziła KWK „Halemba”
w piętnastu pokładach w latach 1957 - 2005. Najintensywniej i najdłużej pod terenem całej
dzielnicy eksploatowała od roku 1803 do dnia dzisiejszego KWK „Pokój” w dwudziestu jeden
pokładach.
W terenie górniczym dzielnicy Wirek KWK „Pokój” prowadziła obserwacje geodezyjne które
wykazały obniżenia:
W okresie VI.1945r. - XI.1966r. na szlaku PKP relacji Kochłowice - Chebzie w północno wschodniej części dzielnicy wystąpiły następujące wielkości:


2.3m w km 4.0,



0.8m w km 4.3

Po 1966r. teren w tym rejonie uległ uspokojeniu i do VI.1989r. zaobserwowano jeszcze
osiadanie od 0.20m w km 4.3 do 0.32m w km 3.4:



w okresie od IX.1955r. do XII.2007r. na terenie objętym siecią punktów
rozproszonych utworzyły się dwie niecki obniżeniowe a w maksymalnych osiadaniach
10.6m w rejonie skrzyżowania ulic: Katowickiej i Dąbrowskiego (środkowa część
dzielnicy) oraz ok. 8.0m w rejonie skrzyżowania ulic: Górnośląskiej i Skowronków
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

107

(granica wschodnia z dzielnica Bykowina). Skrzydła obu niecek są o maksymalnym
nachyleniu wynoszącym 15mm/m w rejonie ulic: Sienkiewicza i Tuwima.
Analizując obniżenia poeksploatacyjne z północy na południe najmniejsze obniżenia
wynoszące od 0.5m do 1.0m zaobserwowano na terenie przemysłowym przy szybach
głównych „Wanda”, „Lech I i II”.
W okresie VII.1957r.- X.1989r. odkształcenia właściwe mierzone na linii obserwacyjnej w ul.
1 Maja nie przekroczyły wartości +/- 3.4 mm/m a w rejonie na południe od ulicy Licealnej
wyniosły wartość – 5.9 mm/m.
W dalszych latach do 1994 roku na skutek wpływów wartości te wzrosły w ulicy Nowary do
wartości +/- 6.4mm/m a nachylenia do 9%o. Obecnie odkształcenia poziome są
o wielkościach dochodzących do +/- 7.5mm/m i nachyleniach do 25%o w ul. Krasińskiego,
ul. Paderewskiego. Maksymalne obniżenia dzielnicy w obszarze górniczym KWK „Pokój”
powstałe w wyniku eksploatacji prowadzonej od początku działalności górniczej wynoszą:


w ulicy Głównej od 7 do 9m w rejonie ul. Westerplatte,



w ulicy Paderewskiego od 5m poprzez ulicę Kubiny 9.8m w ulicy Teatralnej 9.0m ulicy
Wąskiej i Lecha ok. 6m,



w
ulicy
Sygietyńskiego
4.0m
poprzez
ul.
Jankowskiego
ul. Katowickiej 13.0m do skrzyżowania z ulicą Górnośląską o obniżeniu 8.0m,



w ulicy Działkowców 14.5m do 12.3m w ulicy Ściegiennego,



w centrum dzielnicy budynek sądu obniżył się o 12.8m na ulicy Nowary w sąsiedztwie
kościoła p.w. Św. Wawrzeńca doszło do obniżenia o wartości 11.0m,



na pograniczu dzielnic: Wirek i Bielszowice w ul. Bielszowickiej obniżenia osiągnęły
wartość 14.0m,



w ulicy Kałusa i skrzyżowania z ul. Strażacką obniżenia wynoszą 12.5m,



na skrzyżowaniu ul. Kałusa z ul. Licealną obniżenia wynoszą od 10.6m do 11.0m



w ulicy Magdziorza obniżenia wynoszą od 12.0m do 13.0m,



na południe od stacji PKP- Wirek ul. Wyzwolenia i kościoła Św. A. Boboli osiadania
mają wartość 9.8m,



w rejonie południowym wzdłuż Potoku Bielszowickiego wystąpiły osiadania
o wartościach ok. 9.0m.

8.0m

Rejon południowy jest objęty niecką prostopadłą do autostrady A4 na granicy dzielnic: Wirka
i Halemby o długości 900m w osi podłużnej przebiegającej w kierunku północ - południe
i maksymalnym obniżeniu ok. 10m oraz odkształcenia poziome III kategorii.
Odkształcenia terenu obejmują znaczny obszar dzielnicy w rejonie ulic: Bielszowickiej, Żwirki
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i Wigury, 1 Maja, Magdziorza, Rostka, Wyzwolenia, całego centrum Wirka, aż po ulice:
Główną i Obrońców Westerplatte z terenami przyległymi.
Tak znaczne obniżenia szczególnie w południowym rejonie dzielnicy spowodowały,
że doszło do podtopienia oczyszczalni „Wireckiej” wodami Potoku Bielszowickiego
i do konieczności jej rozbiórki. Eksploatacja górnicza KWK „Bielszowice” na skutek dalszych
obniżeń o ok. 6m doprowadziła do zatopienia i likwidacji oczyszczalni oraz do zatopienia
ul. Bielszowickiej na długości ok. 1.0 km. Ulica Bielszowicka będzie w ramach usuwania
szkód górniczych podniesiona wraz z całą infrastrukturą o ok. 9.0m.
Potok Bielszowicki będzie również na nowo regulowany stosownie do ujścia pod zakład
główny KWK „Bielszowice”. Znaczne zakłócenia w komunikacji miejskiej stanowiły stałe
podnoszenie toru PKP relacji Katowice Ligota – Gliwice, na którym obniżenia w km 10.3 do
10.9 wyniosły ok. 11.5m. Szczególne utrudnienia przejazdu komplikuje przebudowa
skrzyżowania w jednym poziomie ulicy 1 Maja z wyżej wymienionym szlakiem PKP.
KWK „Pokój” likwiduje powstałe zalewiska w nieckach poeksploatacyjnych przez zasypanie
kamieniem odpadowym w rejonie Potoku Bielszowickiego na wschód od ulicy 1 Maja.
Następnie wykształca się nowe koryta rzeki i przeprowadza regulację.
Przewiduje się powstanie nowego zalewiska w rejonie na wschód od terenu rekreacyjnego
„Zdebel” w sąsiedztwie z autostradą A4. Również może dojść do powiększenia się obszarów
podmokłych terenów w rejonie południowo - wschodnim w dolinie Potoku Bielszowickiego
(Kochłówki).
Teren górniczy KWK „Pokój” w dzielnicy Wirek jest i będzie nadal aktywny górniczo,
w którym należy się liczyć z deformacjami o wskaźnikach jak dla dla III kategorii.
Dzielnica Bielszowice
Eksploatację górniczą pod dzielnicą Bielszowice prowadziła w latach 1963 - 1995 KWK
„Wawel” w czternastu pokładach w północno - wschodniej części. Również w okresie lat od
1828 do 1995 prowadziła eksploatację górniczą w pięciu pokładach KWK „Pokój” w tym
samym rejonie co kopalnia „Wawel”. Pod całym terenem dzielnicy eksploatację górniczą
w latach 1904 - 2008 w dwudziestu pięciu pokładach prowadziła KWK „Bielszowice”.
Eksploatacja górnicza prowadzona w obrębie dzielnicy Bielszowice z dużą intensywnością
i koncentracją w wielu pokładach przez trzy kopalnie do dnia dzisiejszego wywołała znaczne
deformacje powierzchni. W wyniku tej eksploatacji prawie wyłącznie z zawałem stropu
znaczna część budynków przy ulicy Kokota (osiadania ok. 13m) została wyburzona. Również
poważne szkody górnicze zaistniały wzdłuż ulic: Powstańców Śląskich, Partyzantów,
Pasiecznej, Kossaka, Obrońców Pokoju, Jordana, Sportowców, osiedlu „Strzelnica”, ulic:
Kowaczka, Basenowej, Wrzosowej, Broniewskiego i Ks. Niedzieli.
Stwierdzone pomiarami maksymalne obniżenia wystąpiły:


17.0m w północnej części dzielnicy we wschodniej części ul. Górnej,



14.0m w centralnej części dzielnicy we wschodniej części ul. Kokota w rejonie ulic:
Kasprowicza, Równoległej, Piernikarczyka, Ustronnej i Cichej, oraz na południe od
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szpitala miejskiego nr 1 w ul. Wideckiego i na szlaku PKP Katowice Ligota – Gliwice,


10.0m w północno - zachodniej części dzielnicy na ul. Zajęczej oraz oraz zachodniej
części dzielnicy w rejonie ulic: Kingi, Pawłowskiej, Węzłowej, Zielonej,
Szymanowskiego, Szkolnej,



14m w rejonie pogranicza dzielnic: Wirek i Bielszowice,



9.0m w rejonie domków fińskich od ul. Drzemały do ul. Jasińskiego,



2.5m na obrzeżach terenu przemysłowego kopalni „Bielszowice”.

Pozostałe wskaźniki deformacji (odkształcenia, nachylenia, krzywizny) stwierdzone na liniach
obserwacyjnych w okresie 1983 - 2008 nie przekroczyły wskaźnika odkształceń tj. 6mm/m
natomiast pozostałe wskaźniki zostały sporadycznie przekroczone jak wychylenia krawędzi
budynków wysokościowych przy ul. Paderewskiego dochodzące do 20mm/m.
Pogorszenie stosunków wodnych powodujące podtopienie i zawodnienie terenów można się
spodziewać w otoczeniu zalewiska przy ulicach: Kossaka, Obrońców Pokoju, Pasiecznej,
Kokota.
Dalsza degradacja terenów poprzez podtopienie nastąpi w rejonach:


nad ul. Górną w ul. A.Bożka i Zajęczej,



w ul. Basenowej i parku Strzelnica,



nad ul. Nowy Świat wokół zbiornika Wn-56,



nad ul. Bielszowicką wokół zbiornika Wn – 3,



nad ul. Rycerską i parkiem Strzelnica.

Tereny te wymagają zabezpieczeń hydrotechnicznych i regulacji cieków oraz podwyższenia
brzegów zbiorników wodnych.
Teren górniczy KWK „Bielszowice” w dzielnicy Bielszowice jest i będzie nadal aktywny
w sensie szkód górniczych. Należy się liczyć z wystąpieniem deformacji III kategorii terenu
górniczego oraz ze zmianą stosunków wodno gruntowych.
Dzielnica Halemba
Eksploatację górniczą pod dzielnicą Halemba prowadziła w latach 1957 - 2008 KWK
„Halemba-Wirek” w dwudziestu jeden pokładach sporadycznie z podsadzką hydrauliczną
a w większości z zawałem stropu.
Działalność górnicza tej kopalni odbywała się generalnie na wschód od ulicy 1 Maja aż po
szlak Kolejowy PKP relacji Katowice - Ligota do ul. Piłsudskiego w dzielnicy Kochłowice oraz
do granic z miastami Katowice oraz Mikołów od południa.
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W północnym terenie górniczym kopalnii „Halemba-Wirek” wyodrębnić można trzy
zasadnicze niecki poeksploatacyjne:


W rejonie pierwszym północnym obejmującym zasięgiem teren położony w odległości
350m na wschód od ul. 1 Maja oraz teren ośrodka sportów wodnych „Zdebel”
znajduje się niecka o głębokości maksymalnej 10m wydłużona w kierunku północ południe gdzie w osi podłużnej odległość zasięgu wynosi ok. 900m t.j. dochodzi od
strony północnej do ul. Wyzwolenia i szlaku PKP Katowice – Ligota - Gliwice.



W rejonie drugim obejmującym teren położony 600m na południe od zlikwidowanego
szybu „Artur” znajduje się niecka o maksymalnym obniżeniu wynoszącym 17m,
oś podłużna niecki jest o kierunku wschód - zachód i rozprzestrzenia się równolegle
do autostrady A4 na długości 1800m.



Trzecia niecka zlokalizowana jest wzdłuż ul. Wyzwolenia i szlaku PKP
i charakteryzuje się obniżeniem ok. 8m, a oś podłużna niecki zaczyna się
na ul. Wrzosowej na zachodzie, a kończy się na wschodzie w ul. Wrocławskiej
i ul. Do Gródka.

W pasie środkowym można również wyróżnić cztery zasadnicze niecki poeksploatacyjne:


pierwsza o rozciągłości wschód - zachód rozpoczyna się nad cmentarzem
Komunalnym przy ul. 1 Maja i kończy się na ul. Skośnej i jest o maksymalnym
zagłębieniu ok. 18m,



druga również o osi wschód – zachód rozpoczyna się od ulicy Zapolskiej i przecina
prostopadle ulice Orzeszkowej i kończy się na ul. Kochłowickie, której największe
obniżenie wynosi ok. 17.0m,



trzecia niecka znajduje się na wschód od ulicy Kochłowickiej z największym
obniżeniem ok. 20.0m,



czwarta niecka o osi o kierunku północ - południe rozciąga się od szybu Artur
do zakładu głównego kopalni „Halemba - Wirek” na długości 1200m. Największe
obniżenie tej niecki wynosi 18.0m.

W południowej części terenu górniczego KWK „Halemba - Wirek” za uskokiem „Kłodnickim”
można wyróżnić jedną nieckę poeksploatacyjną, której oś podłużna jest o długości ok.
1500m. Maksymalne obniżenie tej niecki wynosi 5.5m.
Eksploatacja górnicza kopalni „Bielszowice” pod dzielnicą Halemba prowadzona była od roku
1943 i koncentrowała się na zachód od ulicy 1 Maja obejmując tereny ulic: Halembska, Nowy
Świat, Rybnicka, Makoszowska, osiedla Halemba I, oraz osiedla Halemba II. W roku 1985
kopalnia „Bielszowice” rozpoczęła eksploatację górniczą w filarze ochronnym dla osiedla
Halemba II, gdzie obniżenia wyniosły od 1.5 do 2.5m.
Maksymalne obniżenia terenu wywołane eksploatacją kopalni „Bielszowice” na zachód
od ul. Halembskiej na granicy z dzielnicą Bielszowice o wartości 11.0m,
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w terenie nie zabudowanym w południowo - zachodniej części dzielnicy wyniosły 4m,
w środkowej części ul. Halembskiej skrzyżowanie z ul. Rybnicką obniżenia wyniosły
2.5m.

Na terenie osiedla Halemba II stwierdzone obniżenia nie przekroczyły 2.2m, a pozostałe
wskaźniki deformacji terenu nie przekroczyły II kategorii wpływów.
Wytworzone niecki poeksploatacyjne w części południowej dzielnicy wywołały zmiany
stosunków wodnych szczególnie w ciekach i w dolinie rzeki Kłodnicy i Jamny. Pogłębienie
niecki na odcinku od mostu w ciągu ul. Poniatowskiego za ujście Jamny wymagało
wykonania prac regulacyjnych rzeki Kłodnica i Jamna. Odcinek rzeki Kłodnica, w którym
wykonano regulacje i podniesiono brzegi rzeki wynosił 1.5km, zaś odcinek rzeki Jamny
został wyregulowany od ujścia rzeki do odległości ok. 500m na południe.
Powstałe niecki na Potoku Bielszowickim w rejonie północnym spowodowały zastoiny
i rozlewiska potoku. W związku z powyższym kopalnia „Halemba - Wirek” dokonała regulacji
potoku i podwyższenia brzegów na odcinku od przepustu pod ul. 1 Maja włącznie
z przebudową przepustu do przepustu na ul. Halembskiej. Zaś kopalnia „Pokój”
wyregulowała odcinek wschodni potoku od ul. 1 Maja o długości ok. 1.5km.
Tereny górnicze KWK „Halemba - Wirek” jak również KWK „Bielszowice” na obszarze
dzielnicy Halemba uznaje się jako tereny aktywne górniczo, które mogą powodować wpływy
I, II, III kategorii.
Dzielnica Kochłowice
Eksploatację górniczą w dzielnicy Kochłowice prowadziła od roku 1824 kopalnia „Polska
Wirek” od eksploatacji pokładu 405 w pasie wychodni na wzgórza Hugona przy granicy
z miastem Świętochłowice. Kopalnia „Polska Wirek” do roku 2008 wyeksploatowała
21 pokładów sporadycznie z podsadzką hydrauliczną a generalnie z zawałem stropu.
Również od eksploatacji pokładu 405 rozpoczęła eksploatację górniczą kopalnia „Pokój”
w latach 1898 – 1924, a głębsze pokłady wybierała od 1924 do 1990 roku w 8 pokładach
systemem zawału stropu. Eksploatację górniczą w filarze ochronnym dla dzielnicy
Kochłowice kopalnia „Halemba - Wirek” rozpoczęła w pokładzie 402 w roku 1963,
a w pokładzie 405 w roku 1964 i prowadzi ją nadal do chwili obecnej w pokładach grupy
rudzkiej i siodłowej. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” rozpoczęła eksploatację górniczą
w pokładzie 409 w roku 1975 i prowadzi ją w pokładach niżej zalegających do chwili obecnej.
W początkowym okresie eksploatacja kopalń w filarze ochronnym i w rejonach przyległych
była prowadzona w sposób nieograniczony i niezależny przez wszystkie kopalnie. Z uwagi
na niekorzystny wpływ na powierzchnie terenu chronionego eksploatacji dowolnej
i nieskrępowanej od roku 1974 zaistniała potrzeba wprowadzenia koordynacji frontów
eksploatacyjnych.
Kopalnia „Polska Wirek”
poziomych w rejonach
prowadziła mapę izolinii
sporządzona została w
a w rejonach gdzie brak

prowadziła cykliczne pomiary obniżeń terenu oraz odkształceń
zabudowanych.
Dla zobrazowania osiadań terenu kopalnia
osiadań z dotychczasowej eksploatacji górniczej. Mapa izolinii
oparciu o obserwacje geodezyjne w latach 1965 – 2008,
było punktów obserwacyjnych obniżenia obliczono na podstawie
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obrysów dokonanej wybierki pokładów i uproszczonych teoretycznych wzorów. Na podstawie
pomiarów i obliczeń wynika, że na terenie dzielnicy Kochłowice utworzyło się pięć niecek
osiadania. Największe obniżenia wystąpiły w końcowym odcinku ulicy Radoszowskiej
w „trójkącie” zbiegających się szlaków kolejowych. Wyniosły one w tym rejonie 15.0m.
Druga niecka w tej dzielnicy utworzyła się w dolinie Potoku Bielszowickiego na północ
od stacji towarowo osobowej PKP w Kochłowicach. Osiadanie maksymalne osiągnęło
tu wartość 16.0m do dnia dzisiejszego. Trzecia niecka wystąpiła w rejonie skrzyżowania
ul. ks. Tunkla z ulicą Świętochłowicką, gdzie dno niecki osiągnęło wartość 8.0m .
Czwarta niecka utworzyła się wzdłuż ul. Oświęcimskiej z tym, że punktem początkowym osi
na zachodzie jest skrzyżowanie z ul. Krakowską i ul. Prusa, dno niecki stanowi skrzyżowanie
ul. Solnej gdzie obniżenie maksymalne osiągnęło 9.0m, a punktem końcowym osi na
wschodzie jest ul. Warsztatowa. Długość niecki wynosi ok. 1700m.
Największe obniżenie jakie zaobserwowano w wyniku eksploatacji dokonanej przez KWK
„Wujek” Ruch „Śląsk” na ul. Piłsudskiego ok. 300m na południe od stacji benzynowej
wyniosło ok. 8.5m.
Niecka ta na północy rozpoczyna się od skrzyżowania z ul. Cegielnianą, a kończy sią
ok. 200m przed ul. Księżycową. Długość jej wynosi ok. 1900m.
Piąta niecka jest prostopadła do ul. Oświęcimskiej i ma kierunek zbliżony do północ południe. Na południu niecka ta rozpoczyna się od autostrady A4 i przebiega w kierunku
północnym przechodzi przez ulice: Oświęcimską, Bratnią, Brzozową, gdzie maksymalne
osiadanie osiągnęło wartość 7.0m, by na północy zakończyć się w ul. Żurawiej. Długość tej
niecki wynosi ok. 700m.
Generalnie można stwierdzić, że skutkiem eksploatacji dokonanej wytworzył się w dzielnicy
rejon deformacji ciągłych: I, II i III kategorii. Odkształcenia właściwe poziome III kategorii
dominowały w ulicach: Wyzwolenia, Oświęcimskiej, ks. Tunkla, Solnej, Brzozowej
i Radoszowskiej. Również w „trójkącie” szlaków PKP i ul. Kochłowickiej przeważały
odkształcenia poziome III kategorii. Dokonana eksploatacja górnicza miała znaczny wpływ
na przeobrażenia terenu w tej dzielnicy oraz na zmianę stosunków wodno - gruntowych.
Dlatego w ramach prac regulacyjnych na rzece Kłodnicy nastąpiło pogłębienie dna w km
67+600 ÷ 67850, co polepszyło warunki spływu z cieku nr 6. Od nowa skanalizowano rejon
ul. Piłsudskiego oraz tereny przyległe będące pod wpływami górniczymi KWK „Wujek” Ruch
„Śląsk”. Zaistaniałe zmiany stosunków wodnych w części południowo -zachodniej w rejonie
Potoku Bielszowickiego zostały wyregulowane, a brzegi podniesione na odcinku ok. 2km.
Również KWK „Polska Wirek” wykonała nowy przepust pod ul. ks. Tunkla metodą przecisku.
W dalszym ciągu wymaga regulacji zatopiony odcinek Potoku Bielszowickiego na długości
ok. 500m oddalony 200m na zachód od ul. ks. Tunkla do oczyszczalni „Barbara”. W sytuacji
zlikwidowania KWK „Polska Wirek” w 2008 roku tereny będące objęte od wschodniej granicy
z miastem Chorzów, a następnie na północ od autostrady A4, w ulicach: Radoszowska,
Bratnia, Kamienna, Wschodnia i Bończyka oraz od ul. Nasypowej do ul. ks. Tunkla na północ
do zakładu głównego byłej kopalni „Polska Wirek” i granicy północnej z miastem
Świętochłowice można uznać za górniczo uspokojone.
W obramowaniu tego terenu mogą wystąpić resztkowe eksploatacje górnicze mogące
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wywołać deformacje I i II kategorii.
Pozostałą część dzielnicy należy traktować jako czynną górniczo ze względu na wychodzące
wpływy pogórnicze na powierzchnię oraz ewentualne zamierzenia eksploatacyjne KWK
„Halemba - Wirek”.
4.3.9.4. REJONY PŁYTKIEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ W DZIELNICACH MIASTA
RUDA ŚLĄSKA
W początkowym okresie działalności górnictwa węglowego pod terenami Rudy Śląskiej,
która pod dzielnicami północnymi przypada na koniec XVIIIw. i początek XIXw., eksploatacja
górnicza była prowadzona na nieznacznej głębokości w pokładach o dużej miąższości
najczęściej w wychodniach pokładów na powierzchnię. Takie eksploatacje były i mogą być
przyczyną tak zwanych deformacji nieciągłych. Deformacje nieciągłe mogą mieć charakter
liniowy w postaci: rowów, progów, szczelin lub charakter powierzchniowy jak: leje, kominy
i zapadliska nieforemne.
Przyczynami deformacji nieciągłych są:


płytka eksploatacja górnicza z zawałem stropu,



reaktywacja starych płytko zalegających zrobów,



stare nie zlikwidowane wyrobiska górnicze, zwłaszcza wyrobiska korytarzowe i
komory oraz wyrobiska mające wyloty na powierzchnię jak sztolnie, wyrobiska źle
zlikwidowane,



wyrobiska górnicze w strefach uskoków zawodnionych,



pożary w resztkach pokładów zalegających na małej głębokości,



pokrywające się krawędzie eksploatacji w kilku pokładach,



płytkie eksploatacje w sąsiedztwie uskoków wpływających na rozwarcie ich szczelin.

Deformacje nieciągłe powierzchni powstają wówczas, gdy skały zalegające nad pustką lub
w bezpośrednim sąsiedztwie z powierzchnią terenu przemieszczają się sukcesywnie do tej
pustki. Dynamika tego procesu zależy od czasu, wysokości eksploatacyjnej, głębokości
eksploatacji, systemu eksploatacji, wysokości nadkładu i stopnia zawodnienia. Z notowań
statystycznych wynika, że 60% deformacji nieciągłych powstaje w ciągu pierwszych 25 lat.
Ustalono również tzw. „głębokość krytyczną” dla której prawdopodobieństwo powstania
deformacji wynosi zero. Głębokość tą przyjmuje się 100m dla warunków geologiczno górniczych Rudy Śląskiej.
Rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy Ruda - głębokość eksploatacji 8 – 100m, a miąższość
warstw wynosiła od 1,0 m 4,3 m, system eksploatacji z zawałem stropu:
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Pomiędzy ulicami: Bukową i Wysoką 500m na „S” od szybu Mikołaj i 300m na „S” od
szybu południowego. Pomiędzy uskokiem Saara „N” i Saara „S”,



Na południe od byłej Koksowni „Walenty”,



W przedłużeniu ul. Wieniawskiego, ul. Norwida,



Cmentarz stary i nowy w kierunku „E” 200m, za ul. Wolności,



Na „N” od ul. Porębskiej cały pas po szyb Zofia,



Na „N” od byłej Koksowni „Walenty”,



Na „N” od byłej Koksowni „Walenty”, od ul. Kilińskiego do ciepłociągu „Orzegów”,



Od szlaku PKP Katowice – Gliwice na „S” w całej dzielnicy,



W pasie 150m wzdłuż rzeki Bytomki,

Na specjalną uwagę zasługuje płytka eksploatacja górnicza w rejonie północnej granicy
miasta Ruda Śląska z miastem Zabrze, wzdłuż ulicy Bytomskiej obejmującym na południu ul.
Sobieskiego oraz tereny zalegające na południe za rzeką Bytomką z ogrodami ROD XXX
lecie, do stadionu „Slavi” i potoku Rudzkiego II włącznie. Jest to płytka eksploatacja byłej
kopalni „Pstrowski” w pokładach 501, 502, której następcą prawnym została KWK „Bobrek –
Miechowice”. Głębokość eksploatacji 50 – 100m, a miąższość warstw wynosiła od 1,0m
2,8m.
Tereny te wymagają wnikliwej analizy, która wskaże czy należy prowadzić badania
w zakresie wykrywania pustej płytkiej eksploatacji a w sytuacji natrafienia na nie wykonać ich
likwidację przez podsadzenie.
Znaczny odstęp czasowy od 156 lat do 68 lat oraz przeciętna grubość nadkładu wynosząca
ok. 20m brak zawodnienia pozwalają wnioskować, że rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy
Ruda są uspokojone poza rejonami eksploatacji wybranych podkładów 418, 501 i 502.
W tych rejonach dla celów inwestycyjnych należałoby prowadzić badania wiertnicze lub
radarowe i grawimetryczne, które zlokalizują ewentualne pustki w górotworze. Ostatni lej
wytworzył się 35 lat temu na skrzyżowaniu ulic: Astrów i Różanej, gdzie zapadł się
zlikwidowany szyb „Hugo” KWK „Wawel”.
Cała trasa przebiegającej pod dzielnicą Ruda „Królewskiej głównej sztolni dziedzicznej”
została zasypana hałdą karbońską o wysokości ok. 15 do 20m na zachód od ul. 1 Maja
poprzez zakład byłej koksowni „Walenty” i byłego zakładu KWK „Wawel” do granic z miastem
Zabrze. Ta warstwa antropogeniczna powinna zabezpieczyć przed nieciągłymi deformacjami
powierzchni.
Rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy Orzegów - głębokość eksploatacji 20 – 100m,
a miąższość warstw wynosiła od 0,9 m 2,5 m, system eksploatacji z zawałem stropu:


Na „N” od ul. Gliwickiej do byłej koksowni „Orzegów”,
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Na „N” od ul. Bobreckiej do byłego szybu „Janik”,



Od nowego cmentarza na „N” do 100m za rzeką Bytomką.

Odstęp czasowy od 153 lat do 48 lat jaki upłynął od płytkiej eksploatacji w tej dzielnicy,
grubość nakładu wynosząca średnio od 30 do 40m, w zasadzie brak zawodnienia, brak
możliwości reaktywacji starych zrobów, gdyż eksploatację zakończono w tym rejonie
pozwalają wnioskować, że teren jest uspokojony i nie ma zagrożenia ze strony płytkiej
eksploatacji w dzielnicy Orzegów. Ponadto zroby poeksploatacyjne z płytkiej eksploatacji
były wielokrotnie podbudowane przez eksploatację niżej zalegających pokładów, co pozwala
uznać, że zroby te są sprasowane i całkowicie zrekonsolidowane.
Rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy Godula - głębokość eksploatacji 60 – 100m,
a miąższość warstw wynosiła od 0,8 do 2,6m, system eksploatacji z zawałem stropu:


Na „W” od ul. Starej do szybów „Paweł”, wzdłuż ul. Karola Goduli, przy rzece Bytomka



W połudn. wsch. części ul. K. Goduli do ul. Asfaltowej,



Na „S” od ul. Joanny doszła ku PKP Katowice - Gliwice.

Bardzo odległy odstęp czasowy od ostatniej płytkiej eksploatacji górniczej wynoszący od 152
lat do 88 lat, grubość nadkładu wynosząca średnio ok. 15m, brak zawodnienia, brak
możliwości reaktywacji starych zrobów pozwalają przypuszczać, że teren jest bezpieczny
jeżeli chodzi o stabilność podłoża.
Rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy Chebzie - głębokość eksploatacji 40 – 100m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,1 m 3,2 m, system eksploatacji z zawałem stropu:


Na „S” od ul. Zabrzańskiej na „W” od ul. Styczyńskiego,



Na „S”-„W” od ul. K. Goduli Od DTŚ na „S” do Huty Pokój,



Na „S” od DTŚ do ul. Rudzkiej i Barbary,



Na „S”-„W” od ul. K. Goduli i na południe od szlaku PKP Katowice – Gliwice,



„S” rejon ul. K. Goduli i Dworcowej.

Dokonana w latach 1850 - 1922 płytka eksploatacja górnicza, od której do dnia dzisiejszego
upłynęło od 158 do 88 lat, nad którą zalegał nadkład czwartorzędowy o wysokości średniej
30m, bez zawodnienia oraz przy braku możliwości wystąpienia reaktywacji starych zrobów
wskazują na bardzo małe, bliskie zera prawdopodobieństwo wystąpienia deformacji
nieciągłych.
Rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy Nowy Bytom - głębokość eksploatacji 10 – 100m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,0 m 7,5 m, system eksploatacji z zawałem stropu:


Od ul. 1 Maja i zbiornika wody pitnej w pasie o szer. od 200m do 400m na „S”-„E”
do granicy dzielnicy Wirek,
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Od ul. 1 Maja na „E” do ul. S. Dworaka, Objazdowej, Markowej,



Od ul. Parkowej na „S” – „E” do ul. Ratowników i ośr. MOSiR.



Od ul. Hallera, Objazdowej na „S”-„E” do basenu krytego przy szyb. Mariz i Anna,



Od ul. 1 Maja na „E” do ul. Hallera i ul. Niedurnego,



Na „S” od ul. Rudzkiej do ul. Hallera,



Na „S” od ul. Rudzkiej do ul. Hallera i do terenu huty „Pokój”,



Na „W” od ul. Niedurnego od ul. Rudzkiej na „S” do ul. Hallera,



Na „S” od ul. Rudzkiej.

W rejonie płytkiej eksploatacji w dzielnicy Nowy Bytom można wyróżnić dwa rejony w których
istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia deformacji nieciągłych:


przebiegająca pod terenem dzielnicy wyrobisko „Królewska główna sztolnia
dziedziczna”,



przebiegający pas szerokości 200m do 400m dokonanej eksploatacji górniczej
w pokładzie 405 przez całą szerokość dzielnicy Nowego Bytomia.

AD.1 W latach 1799 do 1883 wykonano dla celów transportu, a następnie odwadniania
kopalń państwowych „Król” w Chorzowie i „Królowa Luiza” przekop o długości 14.25km
o wymiarach: od 2.5 do 3.0m wysokości i od 1.5 do 2.5m szerokości na głębokości od 20
do 50m. W późniejszym okresie sztolnia służyła także do odwadniania kopalń prywatnych
do rzek Rawy i Czarniawki. „Główna sztolnia dziedziczna” pod terenami miasta i dzielnicy
znajduje się od granicy wschodniej miasta Ruda Śląska z miastem Świętochłowice w ulicy
„Szyb Marcin”, by następnie w kierunku południowo - zachodnim przebiegać przez zakład
huty „Pokój”. Za zakładem przecina ulice: Niedurnego, Gwardii Ludowej, Podgórze oraz
bocznicę kolejową zachodnią huty „Pokój” i szlak PKP Nowy Bytom - Chebzie. Dalsza trasa
„sztolni dziedzicznej” oddalona na północ o ok. 600m od ulicy Hallera przebiega w tym
samym kierunku równolegle do ulicy Hallera, by na zachodniej granicy z dzielnicą Ruda
przeciąć skrzyżowanie wjazdu do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A.
z ul. 1 Maja. Cały niemal odcinek o długości 2.200m przebiegający pod dzielnicą Nowy
Bytom jest prowadzony w sąsiedztwie starych zrobów eksploatacji płytkiej pokładów: 413/1,
413/2, 414/1 i 414/2.
Równocześnie obecność szybów i szybików w otoczeniu sztolni może mieć istotny wpływ na
występowanie deformacji nieciągłych. Przejście wyrobisk górniczych w otoczeniu sztolni oraz
bezpośredni kontakt z pokładami eksploatowanymi jak również występowanie wychodni,
wodonośnych uskoków, warstw kurzawkowych, szczelin mogą być czynnikami
aktywizującymi ruchy podłoża w sposób nieciągły. Dlatego pas powierzchni 25m na północ
i 25m na południe od osi sztolni należy uznać za szczególnie podatny na deformacje
nieciągłe (50m pas ze względu na błąd określenia lokalizacji sztolni). W pasie tym mimo
upływu od budowy sztolni ok. średnio 125 lat, a od zakończenia eksploatacji w tym rejonie
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ok. 100 lat prawdopodobieństwo zaistnienia deformacji nieciągłej wynosi zaledwie 14%.
Mogą zaistnieć zmiany stanu równowagi w otoczeniu sztolni zwłaszcza w rejonach gdzie
posiadała obudowę murową. Dlatego w pasie 25m na „N” i na „S” od osi sztolni przed
podjęciem inwestycji należy przeprowadzić badania otworami lub radarem względnie
grawimetrycznie celem inwentaryzacji istniejących pustek w górotworze wokół sztolni.
AD.2 Wykonana w latach 1839 - 1893 eksploatacja płytka w pokładzie 405 systemem
filarowo zabierkowym lub tzw. „śląskim” tj. systemem chodników i komór mogą stanowić
pustki w górotworze na niewielkiej głębokości. Stare nie zlikwidowane wyrobiska górnicze,
a zwłaszcza wyrobiska korytarzowe i komory o dużych rozmiarach oraz wyrobiska mające
wyloty na powierzchnię jak: szyby, upadowe, sztolnie są zagrożeniem dla powierzchni.
Pozostawienie filarów oporowych, dla podparcia warstw stropowych, chodników i komór nie
zlikwidowanych przez podsadzenie może się bardzo długo utrzymać. Jeżeli jednak powstaną
odpowiednie warunki wówczas mogą powstać deformacje nieciągłe tej powierzchni lub
powstaną zapadliska. Dlatego w przypadku lokalizacji ważniejszych inwestycji w tym rejonie
wskazane jest sprawdzenie metodami geofizycznymi lub otworami badawczymi
występowanie pustek. Ten rejon stanowi problem dla nowych inwestycji , który po likwidacji
kopalń („Stary Pokój” i „Wawel”) nie został rozwiązany. Celowym byłoby stworzenie odrębnej
dokumentacji takich wyrobisk, dokonanie oceny możliwości ujawnienia się deformacji
nieciągłych, mających swoją przyczynę w starych zrobach płytkiej eksploatacji pokł. 405.
Dokumentacja taka winna być przekazana do Urzędu Miasta Ruda Śląska i wykorzystana
przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Na terenach dzielnicy Nowy Bytom w innych rejonach płytkiej eksploatacji węglowej nie
zaobserwowano w okresie powojennym deformacji nieciągłych wywołanych ich reaktywacją.
Mając powyższe na uwadze, należy tereny poza (1) i (2) płytkiej eksploatacji uznać za
uspokojone i wolne od zagrożeń dla istniejących i nowowznoszonych obiektów budowlanych
oraz infrastruktury: komunikacyjnej energetycznej, kanalizacyjnej i medialnej.
Rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy Bielszowice - głębokość eksploatacji 5 – 100m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,1 m 4,5 m, system eksploatacji z zawałem stropu:


Pierwszy rejon to ulice: Gliniana, Wysoka, Cynkowa, Kokota, Partyzantów,
Pasieczna, 70 m na „N” od ul. Głównej do granicy wschodniej z dzielnicą Wirek. Drugi
rejon to ulice: Poligonowa, Obrońców Pokoju do stawu przy ulicy Kossaka w rejonie
osiedla „Strzelnica”



Osiedle „Strzelnica” z ulicami na „N” od ulic: Polgonowej, Husarskiej, Ułańskiej,
Rycerskiej, Admiralskiej,



Zachodnia granica miasta Ruda Śląska z miastem Zabrze, 100m na „S” od
ul. Tatrzańskiej w Zabrzu, ul. Górna, Niedzieli do zbiornika wodnego i hałdy kopalni
„Wawel” oraz północnej granicy z dzielnicą Ruda



Zachodnia granica miasta Ruda Śląska z miastem Zabrze, 100m na „S” od
ul. Tatrzańskiej w Zabrzu, ulice: Górna, Niedzieli do zbiornika wodnego i hałdy
kopalni „Wawel” oraz północnej granicy z dzielnicą Ruda,
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Na „N” od zbiornika Wu 50/96 nieznaczne fragmenty przy „N” granicy z dzielnicą
Ruda,



Na „N” od zbiornika Wu 50/96 nieznaczne fragmenty przy „N” granicy z dzielnicą
Ruda.

W rejonie 1. dla terenów będących pod płytką eksploatacją pokładu 402 dla budownictwa
mieszkalnego, miasto Ruda Śląska wykonało rozpoznanie metodami grawimetrycznymi
istnienie pustek w górotworze. Badania potwierdziły istnienie kawern i przestrzeni
niepodsadzonych jak również rozstrzelnienie warstw skalnych. Rejon ulic: Wysokiej,
Cynkowej i Kokota został w latach 2003 - 2006 wykorzystany do budownictwa mieszkalnego
typu TBS i przez deweloperów. Przed rozpoczęciem budownictwa mieszkalnego podłoże
gruntowe zostało uzdatnione i przystosowane przez zatłoczenie mieszaniny pyłowo cementowo – wodnej otworami geologiczno – badawczymi do tzw. gruntonosu. Rejon
osiedla „Strzelnica” oraz w „N-W” części dzielnicy nie zostały dotychczas rozpoznane co do
istnienia podobnych pustek w górotworze.
Rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy Wirek - głębokość eksploatacji 2 – 30m, a miąższość
warstw wynosiła od 1,3 m 6,0 m, system eksploatacji z zawałem stropu:


I parcela od granicy zachodu z dzielnicą Bielszowice, ulice: Bytomskiego, Główna,
Joliot Curie,



II parcela: 50m na „E” od ulic: Dąbrowskiego, Sienkiewicza, Kupieckiej, Niedurnego,
Obrońców Westerplatte, na „S” 50m Szyb Andrzej, Katowicka,



III parcela: na „E” 50m od ul. Magdziorza, Nowary, Wodnej, do Potoku
Bielszowickiego do ul. Gwiżdża,



ulice: obrońców Westerplatte, Niedurnego, do szybów Lech I i II do ul. Szyb Andrzej,
ul. Katowicka,



Północna granica wybierki, od zachodniej granicy z dzielnicą Nowy Bytom przy
ul. Niedurnego wzdłuż ul. Furgoła, równolegle do bocznicy kopalni Pokój przy
szybach Lech I i II do ul. Szarotek przecina bocznicę i dochodzi do granicy
wschodniej z dzielnicą Bykowina. Południowa granica płytkiej eksploatacji od
zachodniej granicy na wysokości szybu Wanda w kierunku na szyb Lech II do
ul. Katowickiej w granicy wschodniej z dzielnicą Bykowina.

W dzielnicy Wirek największe zagrożenie płytkiej eksploatacji stanowi 50m pas (po 25m od
osi) sztolni „Łazarza”, która została wykonana dla odprowadzania wód z pokładów 402, 403
i 405. Sztolnia „Łazarza” rozpoczyna się od bocznicy kolejowej ok. 250m na „N” za szybami
Lech I i II i była połączona z powierzchnią szybikiem do pokładu 405. Następnie przebiega
w kierunku „S-SW” w pobliżu szybów Lech I i II przecina w połowie ul. Obrońców
Westerplatte i tuż przy szybie Andrzej dochodzi do ul. Odrodzenia. Od ulicy Odrodzenia
skręca na „S-W” i przecina skrzyżowanie ul. Tuwima z ul. Katowicką, by po 200m zmienić
kierunek na „S-SW” i wchodzi prawdopodobnie przed ulicą Nowary w kanalizację miejską
gdzie w kierunku „S” z kanału wypływają ścieki przy ul. Wodnej i hałdy pohutniczej. Sztolnia
„Łazarza” o nachyleniu ok. 5%o przechodzi przez trzy odcinki płytkiej eksploatacji:
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

119



pierwszy to odcinek 200m płytkiej eksploatacji pokładu 405 do szybów Lech I i II,



drugi to odcinek 250m płytkiej eksploatacji pokładu 403 od 100m na „S” od szybu
Lech I do 60m za ul. Obrońców Westerplatte,



trzeci odcinek rozpoczyna się tuż za drugim odcinkiem tj. 50m na „S” za ul. Obrońców
Westerplatte do 50m za ul. Odrodzenia gdzie eksploatacja pokładu 402 była na
głębokości powyżej 100m.

Każda projektowana inwestycja w tym pasie przebiegu sztolni na odcinkach płytkiej
eksploatacji pokładów 405, 403 i 402 powinna być poprzedzona badaniami geofizycznymi
lub radarowymi. W wypadku stwierdzenia pustek w górotworze lub rozstrzelnień skał należy
przeprowadzić uzdatnienie podłoża gruntowego.
Rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy Bykowina - głębokość eksploatacji 30 – 100m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,7 m 6,0 m, system eksploatacji z zawałem stropu:


północny skraj płytkiej eksploatacji pokładu 405 przebiega w tej dzielnicy 220 m od
ulicy Lompy i cmentarza w Nowym Bytomiu, pod skarpą magistrali piaskowej aż do
uskoku III . Południowa granica przebiega od ul. Katowickiej do uskoku III. Uskok III
przemieszcza 250m pas płytkiej eksploatacji na „N” o 150m do skrzydła wiszącego.
Następnie północna granica dochodzi do ulicy Katowickiej i granicy z dzielnicą
Kochłowice, a południowa granica do granicy wschodniej z dzielnicą Kochłowice,



płytka eksploatacja w pokłądzie 409 rozpoczyna się od szybu Otylia 100m na „S” od
ulicy Chorzowskiej i przebiega w oddaleniu 60m do 130m na „S” od
ul. Chorzowskiej po granicy z miastem Świętochłowice. Pas płytkiej wybierki wynosi
130m.

W rejonie płytkiej eksploatacji pokładu 405 tj. w pasie 250m od „S” strony pod szlakiem
bocznicy piaskowej KWK „Pokój” do ul. Katowickiej wybudowano w całości osiedle dzielnicy
z infrastrukturą komunikacyjną, energetyczną, kanalizacyjną, gazową, wodociągową
i ciepłowniczą. Również zabudowa mieszkalna wzdłuż ulicy Katowickiej i osiedle „Królów
Polskich” z całą infrastrukturą, w pasie płytkiej eksploatacji pokładu 409, świadczą o braku
pustek i rozwarstwień w górotworze. Północny pas wzdłuż granicy dzielnic Bykowina i Nowy
Bytom będącej równocześnie wiązką wychodni pokładów: 409, 407/4, 407/1, 406/3, 406/2,
406/1 oraz dużej ilości szybików został zasypany skałą karbońską na wysokość 10m. Czapa
skał karbońskich z lat 1950 - 1960 stanowi gwarancję stałego podłoża gruntowego,
na którym można realizować inwestycje przemysłowe i miejskie.
Rejony płytkiej eksploatacji w dzielnicy Kochłowice - głębokość eksploatacji 3 – 100m,
a miąższość warstw wynosiła od 1,0 m 3,2 m, system eksploatacji z zawałem stropu:


Na „W” od ul. Kalinowej na „S” od ulic: Łowieckiej, Oświęcimskiej,



400m od wschodniej granicy miasta z Chorzowem do ul. Curie – Skłodowskiej
i Potoku Bielszowickiego,
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po północnej granicy miasta ze Świętochłowicami w pasie 350m do granicy
wschodniej,



Na „W” od zakładu górniczego „Polska Wirek” oraz na „W” od ul. Tunkla do bocznicy
kopalni,



Na „E” za porcelanką na „N” od ul Katowickiej.

Rejon płytkich zrobów pokładu 351 na „W” od ul. Kalinowej i na „S” od ul. Łowieckiej,
Oświęcimskiej został zasypany hałdą o wysokości 20m, gdzie równocześnie zasypano
w latach 1980 - 1998 zroby dwu wyrobisk cegielnianych. Rejon płytkiej eksploatacji pokładu
402 w otoczeniu szybów „Paweł” i „Wschodni” został również zabezpieczony nadsypaną
hałdą – skałą karbońską – o wysokości ok. 15 - 20m. Pas płytkiej eksploatacji w pokładzie
405 pomiędzy ul. Katowicką do ul. Tunkla został również zasypany skałą karbońską oraz
wzdłuż bocznicy kopalni i zakładu głównego byłej kopalni „Polska Wirek”. W pasie pomiędzy
granicą północną miasta ze Świętochłowicami, a torami bocznicy kopalnianej zostały na
przestrzeni 1,0 km, aż do osiedla „Batory” założone ogrody działkowe „Hutnik”. Występujące
płytkie eksploatacje pokładów 406 i 409 na „W” od kopalni „Polska Wirek” zostały zasypane
na wysokość ok. 20m kamieniem.
Płytkiej eksploatacji górniczej pod dzielnicą Halemba nie prowadzono.
4.3.9.5. OBSZARY BYŁYCH SZYBIKÓW (BIEDA SZYBÓW)
Na analizowanym terenie lokalizuje się obszary byłych bieda szybów (plansza nr 13 –
uwarunkowania wynikające z warunków geologiczno - górniczych). Bieda szyby to tereny
o płytko zalegających pokładach węgla kamiennego, na których w przeszłości występowały
szybiki.
Obszary bieda szybów na terenie miasta Rudy Śląskiej:


obszar pomiędzy ul. Porębską (okolice cmentarza), os. Kwiatów (na północny –
zachód) i Szkołą Podstawową nr 30 – dzielnica Ruda,



obszar na wschód i zachód (sporadycznie) od ul. Wolności, od ul. Magazynowej
po ul. Wieniawskiego, oraz sięga ul. Norwida – dzielnica Ruda,



okolice ul. Kilińskiego, ul. Głowackiego, ul. Wandy, ul. Orzegowska – dzielnica Ruda,



obszar w rejonie ul. Norwida w okolicy torów kolejowych – dzielnica Ruda,



na południe od ul. Hallera w okolicach ul. Dworaka – dzielnica Czarny Las,



na północ od Huty „Pokój”, na
po ul.Zabrzańską – dzielnica Chebzie,



rejon na wschód od ul. Parkowej, park i ROD im. Ligonia – dzielnica Nowy Bytom,

zachód

i

wschód

od

ul.

Niedurnego
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obszar na południe od ul. Gen. J. Hallera, rejon ul. Konstytucji, parku i ROD Ziemia
Bytomska -– dzielnica Nowy Bytom,



rejon ul. Kokota na wysokości ul. Cynkowej (na południe od tej ulicy) – dzielnica
Bielszowice,



rejon ul. Partyzantów i ul. Pasiecznej – dzielnica Bielszowice,



obszar pomiędzy ul. Kokota, ul. Kunickiego i ul. Kempnego – dzielnica Bielszowice,



rejon na południowy – zachód od szybu Wanda „KWK Pokój” do hałdy w rejonie
ul. Tołstoja – dzielnica Wirek,



obszar pomiędzy ul. Główną na północy, ul. Różyckiego na Zachodzie, ul. Osiedlową
na południu, a ul. 1 Maja na wschodzie – dzielnica Wirek,



obszar na południe od ul. Katowickiej (przy granicy miasta ze Świętochłowicami) –
dzielnica Bykowina,



obszar na północ od ul. Katowickiej w rejonie pomiędzy torami kolejowymi, a ul. Szyb
Andrzeja – dzielnica Bykowina,



obszar na północ od ul. Katowickiej (przy granicy miasta ze Świętochłowicami), rejon
zespołu garaży – dzielnica Bykowina,



obszar na północ od ul. Bolesława Chrobrego (na północ od torów kolejowych) –
dzielnica Bykowina,



obszar pomiędzy ul. Katowicką (rejon ul. Bolesława Chrobrego), a torami kolejowymi
– dzielnica Bykowina,



obszar pomiędzy ulicami: Kalinową, Cegielnianą, Oświęcimską (na południe),
a Poranną (na północ).

4.3.9.6. ZALEWISKA
Wynikiem eksploatacji górniczej są zalewiska, powstałe na skutek zalania niecek
obniżeniowych wodą z opadów atmosferycznych. W wyniku niwelacji terenu lub robót
hydrotechnicznych większość zalewisk jest likwidowana lub ogranicza się ich powierzchnię.
Na terenie miasta Ruda Śląska powstały następujące zalewiska:


Dzielnica Ruda:


teren ROD „XX- lecia” położonych w dolinie rzeki Bytomki, zawarty powiędzy
ulicą szczęść Boże i Żeromskiego,



teren położony w sąsiedztwie przepustu pod ul. Piastowską na Potoku Julka,
przy ul. Sobieskiego wraz z budynkami mieszkalnymi.
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Dzielnica Bykowina:


teren osiedli mieszkalnych z budynkami wielorodzinnymi przy ulicy ZMP,
Kowalskiego, Górnośląskiej, Zagrzebionka i Grzegorzka,



teren parafii pw. Św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Górnośląskiej.

Dzielnica Halemba:


teren po stronie południowej rzeki Kłodnicy od mostu na ul. 1-go Maja do wylotu
z Oczyszczalni Ścieków „Halemba – Centrum”,



teren po stronie południowej rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Wilczej, Piotra Skargi
wraz z nieruchomościami gruntowymi i budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi,



teren położony w sąsiedztwie Potoku Żabica, na odcinku powiędzy ul. Piotra
Skargi a ujeciem do rzeki Kłodnicy,



ul. Ligocka (teren rolniczy położony pomiędzy korytem rzeki Jamny,
a korytem rzeki Kłodnica).

Dzielnica Kochłowice:


ul. Piłsudskiego 192 - 203 (jezdnia oraz teren nieruchomości),



teren położony po stronie południowej Potoku Bielszowickiego wraz
z nieruchomościami gruntowymi i budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
przy ul. Radoszowskiej.

Dzielnica Wirek:




teren położony po obu stronach Potoku Bielszowickiego przed wlotem
do przepustu pod ul. 1-go Maja oraz na odcinku w rejonie ul. Bielszowickiej.

Dzielnica Bielszowice:


teren zlokalizowany przed wylotem Potoku Bielszowickiego do przepustu pod
ul. Kokota wraz z budynkiami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Gęsiej
i Kokota,



teren zlokalizowany po stronie południowej Potoku Bielszowickiego obejmującu
jedznię ul. Kokota na odcinku od przepustu na potoku Bielszowickim
do skrzyżowania z ul. Drzymały wraz z nieruchomościami i budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi,



teren zlokalizowany po stronie północnej Potoku Bielszowickiego wraz
z nieruchomościami gruntowymi i budynkami mieszkalnymi przy ul. Zielonej
i Węzłowej,
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teren połozony w rejonie ul. Basenowej wraz z nieruchomościami gruntowymi
i budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na odcinku: od numeru 17 do numeru
33 oraz od numeru 26 do numeru 32,



teren położony na przedłużeniu ulicy Kossaka i Obrońców Pokoju, w sąsiedztwie
stawu powstałego w niecce bezodpływowej.

4.3.9.7. WSTRZĄSY WYSOKOENERGETYCZNE GENEROWANE PRZEZ KOPALNIE NA
OBIEKTY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
Obszar studium znajduje się w obrębie siodła głównego, jednostki geologicznej zaliczanej do
5 regionów GZW o szczególnie dużym zagrożeniu tąpaniami. Pod miastem Ruda Śląska
prowadzona od ponad 250 lat działalność górnicza spowodowała istotne zmiany nie tylko
jakościowe w obrębie masywu skalnego, który można zdefiniować jako górotwór naruszony.
Ich efektem jest między innymi sejsmiczność towarzysząca działalności górniczej.
Występowanie wstrząsów i tąpań stropowych jest związane z istnieniem w danym
górotworze nad eksploatowanym pokładem przynajmniej jednej grubej, mocnej warstwy
skalnej, zdolnej do trzymania się bez załamania na dużych rozpiętościach. Podczas uginania
się takiej warstwy, gromadzi ona olbrzymią energię sprężystą, która przy powstaniu
pęknięcia zostaje wyzwolona, wywołując w caliźnie falę uderzeniową, odczuwaną jako
wstrząs, która rozchodząc się dochodzi aż do powierzchni. Skały pękając stają się zbiorem
bloków skalnych silnie ze sobą zszczepionych. Bloki uzyskują możliwość przesuwania się
względem siebie, co następuje skokowo gdy wypadkowa obciążenia przekracza siłę tarcia.
Siły te mogą przekroczyć wytrzymałość na ścinanie zazębień bloków skalnych w szczelinach
pęknięć, którym towarzyszą wstrząsy związane z nagłym wyzwoleniem się energii
sprężystej. Obserwacje sejsmologiczne prowadzone do celów związanych z tąpaniami
opartych na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych na powierzchni można wykorzystać
do prognozowania oddziaływań wstrząsów górniczych na powierzchnię ziemi. Wartości
maksymalnych energii sejsmicznych wyznaczana jest z danych pomiarowych o wstrząsach
górotworu zaistniałych w podobnych warunkach geologiczno – górniczych.
Porównując wartości zaobserwowane i prognozowane przyspieszeń drgań odpowiadającym
dziesięciu stopniom intensywności można zakwalifikować wstrząsy do 5 stopnia
intensywności gdzie przyspieszenie zawarte jest pomiędzy 120 mm/s 2<a<250 mm/s2,
co w stosunku do ludzi oznacza odczuwanie wstrząsów na zewnątrz i wewnątrz budynku.
Przebudzenie w czasie snu, ale bez uczucia przestrachu. Meble zaczynają drgać, wiszące
przedmioty się kołyszą. W skali MSK-64, która odnosi się do 5 rodzajów uszkodzeń
budynków można je zakwalifikować do II kategorii która przewiduje, średnie uszkodzenia,
małe rysy w murach, zarysowanie kominów domowych, spadanie dachówek.
Przewiduje się że ilość rejestrowanych wstrząsów oraz ich energia będzie sukcesywnie się
zmniejszać w wyniku mniejszego wydobycia węgla oraz bardziej racjonalnej gospodarki
złożami.
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4.3.9.8. FILARY OCHRONNE

Złoża zakładów wydobywczych węgla kamiennego zlokalizowanych na terenie miasta Rudy
Śląskiej, są objęte filarami ochronnymi, ustalonymi dla obiektów i budynków
powierzchniowych:


budynki mieszkalne,



obiekty użyteczności publicznej,



obiekty przemysłowe.

Plansza „Uwarunkowania wynikające z warunków geologiczno – górniczych” wskazuje
lokalizację w terenie poszczególnych filarów:
filary ochronne IV kategorii:


dla ul. Rostka,



dla ul. Polnej – dzielnica Wirek,



dla Kłodnicy,



dla dzielnicy Wirek - ul. Bielszowicka.

filary ochronne III kategorii:


dla dzielnicy Bykowina,



dla magistrali piaskowej - bocznicy dla szybu „Północnego I”,



dla bocznicy kolejowej (rejon oś. Awaryjnego – Halemba),



dla dzielnicy Kochłowice,



dla ulic: Magdziorza, Nowary, Katowicka,



dla dzielnic: Wirek, Bielszowice,



dla szlaku PKP Katowice Ligota – Gliwice,



dla ulic: Kokota, Jankowskiego, 1 Maja,



dla bocznicy kolejowej (koło ul. Rostka),



dla Wirku ul. Polna,



dla ośrodka „Zdebelowizna”,



dla kościoła w Kłodnicy,
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dla szybu III,



dla dzielnicy Nowy Bytom



dla zakładu głównego KWK „Śląsk”,



dla osiedla Awaryjnego – Halemba,

filary ochronne II kategorii:


dla Zakładu Głównego z szybami: Wirek, Nowy Wirek i Maciej,



dla szybów: Wschodni i Wschodni II,



dla szybu Wschodniego,



teren przemysłowy przy szybach „Anna” i „Maria”,



teren przemysłowy przy szybach „Wanda”, „Lech” i „Lech II”,



zbiorniki wody pitnej,



dla dzielnicy Nowy Bytom,



dla Huty Pokój,



dla szlaku PKP,



dla szybu Północnego,



dla kościoła św. Boboli,



dla kościoła w Halembie,



dla kościoła w Kochłowicach,



dla zakładów głównych Kopalni „Halemba”,



dla Elektrowni „Halemba”,

filary ochronne I kategorii:



dla Elektrowni „Halemba”,

filary ochronne KWK „Bielszowice” wyznaczone zgodnie z Zarządzeniem nr 4 Ministra
Górnictwa i Energetyki z dnia 1 lutego 1986 i zatwierdzone przez OUG Gliwice w 1988 roku:


dla szybów PG,



dla os. przy ul. ks. Niedzieli,
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dla Hali KS „Zgoda",



dla Szkoły Podstawowej nr 17,



dla os. przy ul. Bielszowickiej,



dla obiektów przemysłowych kopalni („Bielszowice"),



dla torów szybkiego załadunku („Bielszowice"),



dla szybów „Bielszowice",



dla os. przy ul. Chroboka,



dla os. „Halemba I",



dla os. „Halemba II”,



dla kościoła przy ul. Leśnej.

4.3.9.9. PROJEKTOWANA
ŚLĄSKA

EKSPLOATACJA

GÓRNICZA

POD

MIASTEM

RUDA

Pod terenami miasta, pomimo eksploatacji pokładów węglowych przez okres 250 lat, wciąż
zalegają bogate zasoby węgla kamiennego, które szacunkowo określa się w ilości ok. 1000
mln ton zasobów bilansowych. Działalność górnicza w dzielnicach wschodnich i północnych
ma charakter zanikający, natomiast w dzielnicach centralnych i południowych będzie
rozwijać się intensywnie do czasu zapewniającego wydobywanie koncesyjne, do roku 2020
i w dalszych latach. Eksploatacja górnicza w północnej części miasta w dzielnicach: Ruda,
Orzegów, Godula, Chebzie, północnej i centralnej części Nowego Bytomia, w Bykowinie
poza rejonem południowo – zachodnim oraz północno – centralnej i wschodniej części
Kochłowic wcale nie będzie prowadzona. Te wymienione dzielnice lub ich części są terenami
górniczo uspokojonymi czyli bez deformacji pogórniczych. Natomiast natężenie
projektowanej eksploatacji górniczej w pozostałych dzielnicach nie będzie jednakowe.
W dzielnicy Nowy Bytom będzie umiarkowane, również w dzielnicy Wirek i w Bykowinie
w części południowo – zachodniej. W dzielnicach: Kochłowice w części północno –
wschodniej, Halembie i Bielszowicach, eksploatacja górnicza będzie najbardziej intensywna.
4.3.10. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN NIE OBJĘTE WŁASNOŚCIĄ GÓRNICZĄ
Na terenie miasta Ruda Śląska występują następujące złoża:


glin, iły:


eksploatacja zaprzestana - „Ruda”,



eksploatacja zaprzestana - „Kochłowice II”,
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eksploatacja zaprzestana - „Bielszowice - Ruda Śląska”,



eksploatacja zaniechana - „Bielszowice II”,



eksploatacja zaniechana – „Lech Wirek”,



eksploatacja zaniechana – „Chebzie-Dobra Nadzieja”,

piaski podsadzkowe


eksploatacja zaniechana – „Panewniki”,



eksploatacja zaniechana – „Borowa Wieś”.

Tab.4.3.9.a Zasoby geologiczne udokumentowanych złóż kopaliny nie objętych własnością
górniczą na terenie miasta Ruda Śląska – surowce ilaste ceramiki budowlanej [w tys.m3]
Lp.

Nazwa złoża

Stan
zagospodarowania
złoża

Zasoby geologiczne bilansowe
geologiczne
przemysłowe
bilansowe

Wydobycie

Surowce ilaste ceramiki budowlanej
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bielszowice-Ruda
Śląska
Bielszowice II
Kochłowice II
Ruda
Lech Wirek
Chebzie-Dobra
Nadzieja

Z

139

-

-

Z
Z
Z
Z
Z

226
784
528
806
91

226
-

-

Piaski podsadzkowe
1.
2.

Panewniki (część
Stara Kuźnica)
Borowa Wieś

Z

23 050

-

-

Z

7672

-

-

Z– złoże zaniechane
4.3.11. TERENY POPRZEMYSŁOWE I ZDEGRADOWANE
Niezbędnym elementem przekształceń terenów poprzemysłowych w województwie śląskim
jest funkcjonowanie wojewódzkiej bazy danych o terenach poprzemysłowych
i zdegradowanych, będącej elementem Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej
(RSIP). Według danych podanych w 2012 roku przez Urząd Miasta do Ogólnodostępnej
Platformy Informacji – Tereny Poprzemysłowe i Zdegradowane, stanowiącej integralną część
RSIP, w granicach miasta znajduje się 27 terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.
Tereny te obejmują:


zwałowiska, składowiska, pola szlamowe:


zrekultywowane składowisko odpadów komunalnych o powierzchni 16,5 ha,



zwałowisko "R" - część południowa – hałda powęglowa o powierzchni 8,7 ha,
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zwałowisko pocynkowa przy ul. 1 Maja o powierzchni 6,5 ha,



zwałowisko nr 1 i 5 – hałdy powęglowe, Niezrekultywowane, częściowo
przepalone nadpoziomowe zwałowisko odpadów górniczych i z zakładu
przeróbczego KWK Polska Wirek, zlokalizowane w Rudzie Śląskiej Kochłowicach, na pn. od Zakładu Głównego. W latach 2002 - 2003 wywieziono
i wykorzystano głównie do budowy autostrady 149 tys.Mg odpadu. Obecnie
roboty zakończono ze względu na wyczerpanie się przepalonego łupka. Teren
przewidziany do rekultywacji i zagospodarowania (zbycia) nie ma możliwości
deponowania dodatkowych ilości skały płonnej. 6,3 ha



zwałowisko nr 2 – hałda powęglowa, zwałowisko powęglowe byłej KWK "Polska
- Wirek" 17,5



zwałowisko nr , 4,5ha



zwałowisko nr 3 Zrekultywowane, nadpoziomowe zwałowisko odpadów
górniczych i z zakładu przeróbczego KWK Polska Wirek, położone na
południowy-wschód od Zakładu Głównego KWK Wirek w Rudzie Śląskiej.
Kierunek rekultywacji -rekreacyjny, zazielenienie, zatrawienie. 2,5 ha



zwałowisko "Borowa" – hałda powęglowa, 25,5 ha w kierunku parkowo leśnym,



zwałowisko przy Zakładzie Głównym "Szyb Grunwald" - hałda powęglowa, 6,5
ha,



zwał "Klara" - hałda powęglowa, 24,7 ha,



hałda pocynkowa przy ul. Starej, 6,6 ha,



hałda pocynkowa przy ul. Nowary - część północna - hałda pocynkowa,9,2 ha,



zwał "Mikołaj" – hałda powęglowa, 10,7 ha,



hałda pocynkowa przy ul. Nowary - część południowa - hałda pocynkowa, 12,4
ha,



zwał "Nowa Klara" – hałda powęglowa, 3,2 ha,



zwał "R" - część północna - hałda powęglowa, 17,4 ha,



hałda pocynkowa i pogórnicza w rejonie ul. Ceramicznej w Świętochłowicach,
7,6 ha,



składowisko żużli i popiołów energetycznych pole nr 4, 20 ha,



składowisko żużli i popiołów energetycznych pole nr 1, 13 ha,



zwałowisko pocynkowe przy ul. Niedurnego 1ha,
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zwałowisko "Czesław" - hałda powęglowa. 6,5 ha,



zwałowisko „Kalinowa – cegielnia” 5,5 ha,



zwałowisko nr 4 – hałda powęglowa, Zwałowisko powęglowe po byłej KWK
"Nowy - Wirek" - wyeksploatowane, nie zrekultywowane 13,5ha,



składowisko popiołów Elektrowni "Halemba" pole nr 3, 32 ha,



składowisko popiołów Elektrowni "Halemba" pole nr 2, 14,5 ha,



pola szlamowe Huty „Pokój” S.A., 11,5 ha,

tereny zdegradowane:


teren po byłej kopalni "Karol" Ruda Śląska - Orzegów. Składowisko odpadów
kopalnianych i zakładu przeróbczego. Składowisko zrekultywowane w kierunku
leśnym. 6,6 ha,



teren po byłej KWK "Wawel", 12,5 ha,



teren po byłej koksowni "Orzegów", 9,5 ha,



teren przy szybach Anna i Maria powierzchnia 7 ha.

tereny byłych wyrobisk odkrywkowych:


zniwelowane wyrobisko Cegielni Bielszowice, 8 ha,



wyrobisko po odkrywce złoża surowców ilastych "Bielszowice II", 8,5 ha.

4.3.12. ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA
Występują następujące potencjalne ogniska stwarzające zagrożenie dla środowiska
naturalnego:


zewnętrzne: zanieczyszczenia z ościennych miast i gmin, położenie w centrum
aglomeracji śląskiej,



wewnętrzne:



punktowe: stacje benzynowe, oczyszczalnie ścieków, niska emisja z palenisk
domowych, kotłownie, zakłady przemysłowe,



obszarowe: składowisko odpadów przemysłowych, pogórniczych poelektrownianych
i pocynkowych, magazynowanie skał płonnych i zwały węgla kamiennego, obszary
eksploatacji górniczej, cmentarze, obszary intensywnego stosowania nawozów
mineralnych i środków ochrony roślin, ścieki przemysłowe i komunalne,
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liniowe: transport drogowy - istniejąca sieć dróg, transport kolejowy, linie
elektroenergetyczne
(niejonizujące
promieniowanie
elektromagnetyczne),
telekomunikacyjne, kanalizacyjne, gazownicze, wodociągowe, ciepłownicze.

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska związane są z możliwością wystąpienia awarii, bądź
wypadków z udziałem substancji niebezpiecznych. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska to:


bezpośrednie skażenie środowiska, związane z wylaniem substancji niebezpiecznej
(toksycznej) do środowiska – gleby, wody powierzchniowe, wody podziemne.
Skażenie to ma zazwyczaj charakter lokalny. Skażenie wód powierzchniowych czy
podziemnych może stwarzać zagrożenie dla większych obszarów środowiska oraz
zdrowia i życia ludzi,



pośrednie skażenie środowiska, wywołane wybuchem lub pożarem substancji
niebezpiecznej związane z katastrofą lub wypadkiem z udziałem pojazdu
przewożącego substancje niebezpieczne powodujące wybuch lub pożar.

Na analizowanym obszarze możliwość wystąpienia awarii wiąże się ze szlakami
komunikacyjnymi, wodnymi, lotniczymi, kolejowymi, oczyszczalnią ścieków, zakładami
przemysłowymi, usługami komunikacyjnymi (m.in. stacje paliw). Wymienione wyżej źródła
powstania awarii, stwarzają niebezpieczeństwo wystąpienia bezpośredniego skażenia
środowiska (skażenie powietrza, gleby, wód powierzchniowych lub podziemnych
substancjami niebezpiecznymi, łatwopalnymi, toksycznymi) mającego zasięg lokalny lub
obszarowy (skażenie wód podziemnych) oraz pośredniego skażenia środowiska (wybuchy,
pożary substancji niebezpiecznych) mające zasięg lokalny lub obszarowy.

4.4. GLEBY

4.4.1. STAN ROLNICZEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Większość gruntów Rudy Śląskiej uległa przekształceniu. Na skutek deformacji powierzchni,
zmian stosunków wodnych i zanieczyszczeń atmosferycznych gleby uległy degradacji
polegającej na zawodnieniu, osuszeniu, zakwaszeniu oraz skażeniu toksycznemu.
W związku z tym wyklucza się uprawę warzyw gruntowych oraz wszelkich gatunków roślin
stanowiących pożywienie dla ludzi i zwierząt.
Rolnictwo w Rudzie Śląskiej ma marginalny charakter ze względu na niekorzystne warunki
glebowe. Z większych kompleksów użytkowanych rolniczo terenów wymienić należy:


teren na zachód od ul. Goduli w Orzegowie,



tereny na północ i południe od ul. Sobieskiego w Rudzie,



teren na wschód od ul. Zajęczej w Rudzie,



teren na północ od ul. Kokota powyżej Potoku Bielszowickiego (Kochłówki)
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w Bielszowicach,


teren na północ od linii kolejowej w Kochłowicach.

W niektórych gospodarstwach prowadzona jest produkcja ogrodnicza, hodowlana,
sadownicza.
Graficzne przedstawienie gruntów rolnych i leśnych miasta Ruda Śląska obrazuje plansza nr
4 Uwarunkowania wynikające z ochrony gruntów rolnych i leśnych.
4.4.2. STAN LEŚNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
Powierzchnia lasów w Rudzie Śląskiej wynosi 1584ha tj. ok. 20% powierzchni miasta. Lasy
stanowią w większości własność Skarbu Państwa w zarządzie Nadleśnictwa Katowice.
Pozostałe lasy są własnością osób prywatnych oraz własnością miasta. Lasy Rudy Śląskiej
występują głównie w południowej części w dzielnicach: Halemba, Kochłowice. W skład lasów
wchodzą następujące rodzaje zbiorowisk roślinnych:


bór mieszany,



grądy,



zarośla łozowe,



łęgi wierzbowe.

W lasach Rudy Śląskiej występują również zagrożone wyginięciem torfowiska wysokie
i niskie. Stan zdrowotny lasów w mieście jest zły. Głównym czynnikiem degradacji jest
antropopresja. Do uszkodzenia drzewostanów przyczyniło się:


oddziaływanie gazów i pyłów,



szkody górnicze związane z osiadaniami i zmianą stosunków wodnych,



dzikie wysypiska odpadów komunalnych i przemysłowych,



zanieczyszczanie kompleksów leśnych przez ludzi,



przecięcie kompleksów leśnych przez linie komunikacyjne,



penetracja turystyczna, rekreacja.

Większość lasów posiada tzw. średni stopień uszkodzenia, który charakteryzuje się ubytkiem
aparatu asymilacyjnego spowodowanym zanieczyszczeniem atmosfery. Do zachwiania
stosunków wodnych i powstania zalewisk przyczyniła się intensywna eksploatacja górnicza
prowadzona pod terenami leśnymi. Konsekwencją tego jest silne przekształcenie siedlisk
oraz zubożenie florystyczne zbiorowisk. Zwiększone zapotrzebowanie na drewno gatunków
iglastych spowodowało zmianę kompleksów lasów liściastych w plantacje sosny i świerku.
Wskutek długotrwałego protegowania gatunków iglastych nastąpiły przemiany siedliskowe
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

132

objawiające się degradacją pierwotnych gleb. Działaniem mającym na celu zahamowanie
wymierania lasów jest odtworzenie stabilnego ekosystemu leśnego przy zachowaniu zasad
ochrony różnorodności biologicznej.
W lasach południowej części miasta wytyczone zostały szlaki turystyczne będące
kontynuacją szlaków turystycznych Górnego Śląska. Na terenie lasów znajdują się dwa
ośrodki wypoczynkowe – Ośrodek Lasy Panewnickie oraz Ośrodek Radoszowy.
4.4.3. CHARAKTERYSTYKA I UŻYTKOWANIE GLEB
W Rudzie Śląskiej dominują gleby pseudobielicowe wytworzone na utworach piaszczystych
i gliniastych. W dolinach rzecznych występują brunatne mady pyłowe i gliniaste. Analiza
struktury bonitacyjnej gleb miasta Ruda Śląska wskazuje na dominację gleb klasy RIV
(42,6%) oraz gleb klasy RV (29,1%). Bardzo mały procent stanowią gleby klasy IIIb (0,2%)
oraz nieużytki N (1,3%). W mieście nie występują gleby najwyższej klasy bonitacyjnej.
Pod względem przydatności rolniczej gleb wartość gruntów ornych zawiera się w większości
w kompleksie żytnim dobrym i słabym oraz w mniejszym stopniu w kompleksie zbożowo –
paszowo mocnym. Wartość łąk i pastwisk zalicza się do słabych i bardzo słabych.
Tab. 4.4.3.a Użytkowanie gruntów w mieście Ruda Śląska
%
Użytki gruntowe

Powierzchnia ( ha)

powierzchni
ogółem

Użytki rolne

1709

Grunty leśne

1584

Grunty zadrzewione i zakrzewione

271

Nieużytki

396

Wody

118

Tereny dróg i inne tereny komunikacyjne

700

Tereny kolejowe

261

Tereny zabudowane (mieszkalne,
przemysłowe, itp.)

2499

Tereny rolne zabudowane

13,5

Tereny różne

209

22
20,4
3,5
5,1
1,5
9
3,36

32,2

0,17
2,69
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OGÓŁEM

7763

Źródło: Powiatowy Program Ochrony Środowiska

4.4.4. STOPIEN SKAŻENIA GLEB
W latach 1983 – 1997 w celu określenia przydatności gleb do produkcji żywności
przeprowadzono badania w ramach regionalnego monitoringu środowiska. Kryterium badań
była zawartość metali ciężkich w górnej warstwie gleby oraz mobilność metali związana
z warunkami agrochemichnymi.
Badania przeprowadzono w Ośrodku Badań i Kontroli Środowiska w Katowicach.
Ze względu na niską mobilność metali wyniki badań uznać można za aktualne.
W celu określenia przydatności gleb do produkcji żywności uwzględniono:


zawartość metali ciężkich w glebie i roślinach,



położenie gruntów względem emitorów pyłów metalonośnych, składowisk odpadów
przemysłowych, tras komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu,



wielkość emisji zanieczyszczeń, sposób użytkowania terenu.

Na znacznym obszarze miasta stwierdzono 3 stopień zanieczyszczenia, gdzie uprawa roślin
zbożowych jest możliwa pod warunkiem okresowej kontroli poziomu metali w częściach
konsumpcyjnych roślin. Obszary w południowej części miasta określono jako tereny
o glebach o podwyższonej zawartości metali (stopień 1) i słabo zanieczyszczone (stopień 2),
gdzie ograniczenia w produkcji roślinnej są niewielkie. Z analizy stopnia zanieczyszczenia
gleb Rudy Śląskiej wynika, że na jakość gleb największy wpływ mają metale ciężkie: kadm,
cynk, ołów. Zawartości tych metali przekroczyły stężenia naturalne. W wielu przypadkach
doszło do przekroczenia wartości tolerowanych przez rośliny.
W Rudzie Śląskiej przeważają gleby kwaśne co wpływa na mobilność metali, a tym samym
na wzrost ich pobierania przez rośliny. Warunkiem prawidłowej gospodarki użytkami rolnymi
miasta jest regularne wapnowanie gleb – utrzymanie ich odczynu na poziomie PH 6,8 – 7,2
z jednoczesną kontrolą skuteczności tego zabiegu.
Osobne zagadnienie stanowi zanieczyszczenie gruntów na terenach poprzemysłowych.
Tereny po byłych zakładach uciążliwych dla środowiska stanowią dość znaczący obszar
miasta.
W ramach badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska P.P.
w Katowicach oraz Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przeanalizowano teren
byłej koksowni Walenty.
Analiza chemiczna próbek gruntu poprzemysłowego w centrum miasta wykazała wysoką
zawartość substancji organicznych ekstrahowanych chlorkiem metylenu. Odnotowano tutaj
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wysokie stężenia wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, węglowodorów
benzolowych, fenoli. Stwierdzono również zanieczyszczenie gruntu metalami ciężkimi:
cynkiem, kadmem, ołowiem. Jednak o ile stężenie gruntów byłej koksowni substancjami
organicznymi było bardzo wysokie, o tyle zanieczyszczenie metalami ciężkimi wahało się
w poziomie dopuszczalnym pierwiastków składowych w gruntach poprzemysłowych.
Na terenach poprzemysłowych Rudy Śląskiej należy spodziewać się występowania
zanieczyszczeń substancjami specyficznymi dla prowadzonej działalności m. in. metalami
ciężkimi (hutnictwo metali nieżelaznych, hutnictwo żelaza), związkami organicznymi
(koksownie, zakłady chemiczne, bazy transportowe).
4.4.5. ZGODY NA ZMIANĘ PRZEZNACZENIA GRUNTÓW ROLNYCH I LEŚNYCH NA
CELE NIEROLNICZE I NIELEŚNE
W myśl art.5b ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (ustawa z dnia 3 lutego1995r,
Dz.U. z 2004r. Nr 121 poz.1266 z późn.zm.) w granicach miasta Ruda Śląska nie występują
obszary wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze. Zgodnie z w/w ustawą na etapie sporządzania miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obowiązkowe jest jednak uzyskanie zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
4.5. DZIEDZICTWO KULTUROWE, OCHRONA ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
Graficzne rozmieszczenie obiektów oraz terenów o wartościach kulturowych przedstawia
plansza nr 5 Uwarunkowania wynikające z ochrony dóbr kultury.

4.5.1. RYS HISTORYCZNY DZIELNIC MIASTA

4.5.1.1. RUDA
Najstarszą dzielnicą Rudy Śląskiej jest Ruda. Pierwsza wzmianka o niej pojawia się
ok. 1295r. w tzw. rejestrze ujazdowskim, czyli wykazie dóbr biskupstwa wrocławskiego.
Pierwotna wieś miała charakter ulicówki. Jej szkielet stanowiły obecne ulice: Starowiejska
i Bujoczoka ze znajdującym się pomiędzy nimi pastwiskiem. W roku 1497 pojawiają się
wzmianki o zamku w Rudzie, który w późniejszym okresie przebudowany został
na rezydencję pałacową.
Jednym z pierwszych zakładów przemysłowych była kuźnica żelaza (wzmianka w 1642r.)
od której pochodzi nazwa współczesnej Kuźnicy Rudzkiej. W tym miejscu wybudowano
później nowoczesną hutę cynku „Carlshotte” („Karol”), która stała się na owe czasy
największą we wschodniej Europie. W 1770r. wybudowana została jako pierwsza na Górnym
Śląsku kopalnia węgla kamiennego „Brandenburg” (później „Wawel”). Następnie powstała
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tu kopalnia „Wolfgang” (później „Walenty”), którą w 1931r. połączono z kopalnią Wawel.
Przy dawnej wsi wyrosły kolonie robotnicze: Szczęść Boże oraz Karol Emanuel (obecnie
Ruda Południowa), które stanowiła zabudowa dwukondygnacyjna tzw. familoki. Domy
zbudowane zostały dla robotników zakładów przemysłowych przez hrabiego von Ballestern
w 1904r. Podobna, charakterystyczna zabudowa powstała w Kuźnicy Rudzkiej.
Historię zabudowy sakralnej rozpoczyna budowa kaplicy przy hucie Karol (1859r.). Na
przełomie lat 1869 – 1872 zbudowano kościół p.w. Matki Boskiej Różańcowej, a w latach
1901 – 1904 powstał kościół p.w. św. Józefa.
Początkowo Ruda była siedzibą powiatu. W ratuszu, w roku 1922 umieszczono sąd
powiatowy, natomiast w byłej szkole średniej zorganizowano siedzibę starostwa
powiatowego. Od dnia 1 stycznia 1940r. na mocy ustawy Sejmu Śl. z 10 lipca 1939r. Ruda
otrzymała prawa miejskie. Jednak prawo to weszło w życie dopiero po wojnie.
4.5.1.2. ORZEGÓW
Do starszych dzielnic miasta zaliczyć należy Orzegów. Po raz pierwszy pojawia się
wzmianka o Marcinie z Orzegowa w dokumencie z 1313r.
Wieś Orzegów (pierwotna, niemiecka nazwa Orzegow) powstała wzdłuż obecnej ulicy
Bytomskiej. Właścicielami Orzegowa była rodzina von Schaffgotsch. W wieku XVIII zaczęło
rozwijać się tu górnictwo, a w 1844r. otwarto kopalnię „Paulus” (Paweł), której główny szyb –
Szyb Zofii – można oglądać do dziś. Na przełomie lat 1860 – 1862 powstały kolejne szyby:
„Godulla” oraz „Shaffgotsch”. W latach 1873 – 1877 otwarto następną kopalnię „Gotthard”
(Karol), w skład której wchodziły szyby „Gotthard” oraz „Kynast”. Obok niej zbudowano
koksownię.
Rozwój architektury sakralnej rozpoczyna rok 1882, w którym urządzono kaplicę
w miejscowej szkole. W latach 1894 – 1895 zbudowano obecny kościół p.w. Michała
Archanioła, po czym na przełomie lat 1911 – 1915 został on rozbudowany. W roku 1951
Orzegów połączono z Rudą, a w 1959r. wszedł w skład miasta Ruda Śląska.
4.5.1.3. KOCHŁOWICE
Kochłowice to południowa dzielnica miasta, którą również zaliczyć można do najstarszych
dzielnic Rudy Śląskiej. W roku 1360 pojawia się pierwsza wzmianka o Kochłowicach –
„Kochlowa Lanka” oraz w 1369r. – „Kochlewicz”.
Układ przestrzenny wsi tworzy okolnica przechodząca w wielodrożnicę. Najprawdopodobniej
wieś powstała w miejscu starej osady. Niemiecka nazwa wsi to Kochlowitz. W wieku XIV
znajdował się tu tzw. Kopiec – gródek nad Kochłówką, pełniący funkcję strażnicy celnej przy
drodze z Bytomia do Mikołowa. W XVI i XVII funkcjonowała warzelnia soli, stąd obecna
nazwa ulicy Solnej. Znajdował się tu również kamieniołom wyrabiający kamienie młyńskie.
Po roku 1623 powstał folwark Niedźwiedziniec. W 1629r. pojawia się nazwa Radoszowy,
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jako określenie folwarku i administracji lasów. Radoszowy został przyłączony do Kochłowic
w 1906r. W roku 1786 powstała tutaj siódma z kolei kopalnia na Górnym Śląsku – „Łazarz”.
Za początek architektury sakralnej Kochłowic przyjąć można budowę kościoła parafialnego
p.w. Św. Trójcy (lata 1805 – 1806). W latach 1824 – 1828 otwarto kolejne kopalnie węgla:
„Hugo” oraz „Zwang” (później Wirek i Nowy Wirek).

4.5.1.4. NOWY BYTOM
Nowy Bytom to najważniejsza dzielnica Rudy Śląskiej – centrum administracyjno – usługowe
miasta. Przez kilkaset lat teren dzielnicy porośnięty był lasem, który należał do miasta
Bytomia. W roku 1624 pojawia się pierwsza wzmianka o „Beuthener Schwarzwald” jako
o Bytomskim Czarnym Lesie, a w 1668r. pod polską nazwą Miejski Czarny Las. Przed długie
lata teren pełnił funkcje obszaru dworskiego, a później dzielnicy miasta Bytomia. Plac Jana
Pawła II – stanowiący centrum dzielnicy – pierwotnie był targowiskiem. Określenie
miejscowości jako „Friedenshotte” wywodzi się od nazwy huty.
Od roku 1776 zaczęło rozwijać się tutaj górnictwo węglowe. Otwierano nowe kopalnie:
„Lythandra” później Wanda (1830r.), „Friedensgrube” później Pokój (1899 – 1902). W 1840r.
powstała Huta Pokój – „Friedenshotte”, którą założyli: David Loewnfeld, Moritz Friedlander
oraz Simon Loewi. Kolejno uruchamiano w niej: stalownię tomasowską, stalownię
martenowską, walcownię blachy cienkiej, walcownię średnią oraz walcownię blachy taśm na
zimno. Tę ostatnią zaliczyć można do osiągnięć technicznych na skalę światową.
W I połowie XIXw. zaczęło rozwijać się również hutnictwo cynku. Powstała Huta
„Rosamunde” (1836r.) oraz „Benthener” (1846r.). W roku 1913 Nowy Bytom otrzymał własny
dworzec; wcześniej od 1906r. funkcjonował ruch kolejowy na linii Chebzie – Kochłowice
z przystankiem Czarny Las. W roku 1904 powstał charakterystyczny budynek konsumu huty
pokój – „Kaufhaus”.
Historia architektury sakralnej rozpoczyna się w latach 1884 – 1885 wraz z budową kościoła
p.w. Św. Józefa. Obecny kościół p.w. Św. Pawła powstał w latach 1911 – 1912.
Po wybudowaniu nowego kościoła na Zgodzie, stary zamknięto w 1931r., a następnie
rozebrano pozostawiając jedynie fundamenty. Należy zwrócić uwagę na przemysłowy
charakter osad Nowego Bytomia: Huty Pokój i Huty Zgoda.
W roku 1922 powołano samodzielną gminę Nowy Bytom, co spowodowało odłączenie tego
terenu od miasta Bytomia. Siedziba Urzędu Miejskiego mieści się w budynku ratusza,
powstałego w latach 1928 – 1929. W roku 1951 do Nowego Bytomia przyłączono
Bielszowice, Wirek, Halembę, Kochłowice oraz Bykowinę i w 1959r. powstał jeden organizm
miejski Ruda Śląska.

4.5.1.5. HALEMBA
Przy kuźnicy żelaza znajdującej się w pobliżu obecnego mostu na Kłodnicy powstała
dzielnica Halemba. W roku 1451 pojawia się pierwsza wzmianka – halembska kuźnica jako
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należąca do Kochłowic. Nazwa kuźnicy pochodzi od kuźnika Halemby. W 1718r. w Halembie
uruchomiono piec opalany węglem drzewnym.
W miejscu istniejącej wcześniej kaplicy zamkowej w latach 1889 – 1890 powstał kościół
p.w. Matki Boskiej Różańcowej. Ciekawostką jest monstrancja z węgla znajdująca się
w kościele, której pomysłodawcą był Stanisław Kiermes. Przedstawia ona pracujących
górników wraz z ich narzędziami pracy oraz symbole eucharystyczne: chleb, winogrono,
kłosy. Co roku w Barbórkę podczas mszy świętej w intencji górników błogosławieństwo
udzielane jest „czarną monstrancją”.

4.5.1.6. BIELSZOWICE
W roku 1472 pojawia się pierwsza wzmianka o Bielszowicach. Wieś powstała w rejonie ulicy
Starowiejskiej (obecnie ul. Powstańców) nad Kochłówką. W XVII i XVIII funkcjonowała
kuźnica żelaza – pierwszy zakład przemysłowy na terenie dzielnicy. W roku 1805 powstała
huta cynku „Deutsche Hotte”. Pozostałością po niej jest nazwa ulicy Cynkowej. Lokalizacja
huty zapoczątkowała kolonię Pniaki, położonej w rejonie obecnego szpitala. Początek
Królewskiej Kolonii Bielszowice wzdłuż ulicy Górnej dał wykup parcel dla górników kopalni
„Konigin Luice” w 1801r.
W roku 1906 powstał ratusz gminny, który po wojnie został zburzony. W 1904r. dojechał do
Bielszowic pierwszy pociąg. W 1895r. rozpoczęła się budowa kopalni węgla kamiennego
„Rheinbaban – Schachte” (Szyby Rheinbabena) później kopalnia Bielszowice. Przy
obecnych ulicach: Kokota, PCK, Kasprowicza powstały domy mieszkalne dla uchodźców
z niemieckiej części Górnego Śląska.
Historię architektury sakralnej rozpoczyna drewniany kościół p.w. Wszystkich Świętych
(1440r.). W 1883r. na jego miejscu powstał kościół p.w. Św. Marii Magdaleny.

4.5.1.7. WIREK
W roku 1605 pojawia się pierwsza wzmianka o Wirku, a w 1661r. wzmiankowana jest Nowa
Wieś nad Kochłówką. Jednak już w dokumencie czeskim z 1594r. figuruje wzgórze zwane
Wirek. Niemiecka nazwa Wirka to „Antonienhotte”, a Nowej Wsi - „Neudorf”. Nowa Wieś
położona była w rejonie obecnych ulic: 1 Maja, Magdziorza i Bielszowickiej, a Wirek
w okolicach ulic: Sienkiewicza i Dabrowskiego.
W 1802r. powstała kopalnia węgla kamiennego „Gottessegen” (Błogosławieństwo Boże).
Z jej zabudowań zachował się budynek nadszybia szybu Andrzej („Aschenborn”). W roku
1805 otwarto hutę żelaza Antonia („Antonienhotte”) w rejonie obecnych ulic Katowickiej
i Zdziębkowskiej. W latach 90-tych XIXw. została ona zlikwidowana. Na osadę Wirek
przeniesiono nazwę huty jako urzędową.
W latach 1812 – 1932 na terenie dzielnicy działała huta cynku „Hugo”, z której zachowały się
zabudowania hali przy ul. Katowickiej. Drugą działającą wówczas była huta „Liebe Hoffnung” (Miłość – Nadzieja) przy której otwarto fabrykę wyrobów ceramicznych. W roku
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1935 na terenie huty urządzono halę targową.
Powstawały kolejno kolonie robotnicze: kolonia przy obecnej ul. Katowickiej (1852 – 1853),
kolonia przy ulicach: 1 Maja i Bytomskiego, kolonia Ficinus przy ul. Kubiny zachowana do
dziś (1870r.), kolonia przy ul. Robotniczej (1873 – 1874). W latach 1855 – 1856 powstało
więzienie z kaplicą Św. Wawrzyńca, a w 1867r. urządzono kościół w kaplicy, który używany
był też przez ewangelików. W 1869r. funkcjonować zaczęła parafia katolicka. W latach 1873
– 1874 powstał, przed wejściem do obecnego, mały kościół. W latach 1907 – 1909
zbudowano obecny kościół p.w. Św. Wawrzyńca i Św. Antoniego. W roku 1891 przy obecnej
ulicy Kupieckiej powstała synagoga żydowska, a w 1902r. zbudowano kościół ewangelicki.
Obok siebie stały więc obiekty kultu religijnego trzech wyznań. Jednak w 1939r. naziści
zniszczyli synagogę. Z zachowanych dokumentów wynika, iż budowę świątyni ewangelickiej
współfinansowała parafia katolicka oraz gmina żydowska.
W roku 1930 w nieistniejącej już sali kinowej u zbiegu ulic: 1 Maja i Bielszowickiej
zorganizowano kościół Św. Andrzeja Boboli.
Jako jedna gmina Nowa Wieś powstała w 1924r., kiedy to połączono obszar dworski Wirek
z Nową Wsią. W roku 1947 gmina Nowa Wieś przemianowana została na Wirek, otrzymała
prawa miejskie (1949r.), a następnie Wirek włączono do Nowego Bytomia (1951r.),
a w 1959r. do miasta Ruda Śląska.

4.5.1.8. BYKOWINA
Początki osadnictwa w Bykowinie sięgają XIIw. i mają związek z działalnością w niej
kamieniołomu, funkcjonującego do pierwszej ćwierci XXw. Wieś założono na wzgórzu
należącym do Kochłowic. Po raz pierwszy Bykowina jest wzmiankowana jako dobra
rycerskie należące do rodu von Donnersmarc. W końcu XVIIw. Donnersmarc założył wieś
o nazwie „Dębowa Kłoda”, którą później nazwano Bykowiną. Spotkać można określenie
Bukowina, gdyż sądzono, że nazwa pochodzi od lasu bukowego. Niemiecką nazwę
„Friedrichsdorf” wieś otrzymała w 1907r. Dopiero w 1922r. po przyłączeniu do Polski
przywrócono polską nazwę Bykowina.
Hrabia Henckel von Donnersmarc założył pierwszą hutę cynku „Turzo”, kolejną hutę „Franz”
(Franciszek) wybudował w 1876r. Fritz Saeftel. W okresie międzywojennym przekształcono
ją w fabrykę porcelany. W roku 1888 powstała fabryka blach dziurkowanych
„Friedrichswerk”. We wsi funkcjonowała jeszcze cegielnia oraz kamieniołom.
W roku 1864 obok obecnego cmentarza powstała pierwsza kapliczka. W 1920r. urządzono
kościół w budynku starej szkoły, o czym świadczy istniejący do dziś portal z krzyżem nad
wejściem do budynku. W 1935r. w Bykowinie w najwyższym punkcie osady, w miejscu
dawnego kamieniołomu wzniesiono kościół.
W 1950r. Bykowinę włączono do miasta Nowy Bytom, a w 1959r. przyłączono ją jako
dzielnicę Rudy Śląskiej.
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4.5.1.9. GODULA
Tereny dzisiejszej Goduli należały niegdyś do majątku Orzegów. Karol Godula pragnął
wybudować hutę cynku „Godullahutte”, ale nie zdążył przed swoją śmiercią. Budowę
dokończył Scheffler - opiekun głównej spadkobierczyni majątku Goduli. Huta powstała
w latach 1854 – 1855, a zlikwidowana w 1919r. Po jej rozebraniu, w jej miejscu powstała
fabryka gwoździ, która funkcjonowała do roku 1934.
Obok huty założona została osada, która przejęła nazwę Godula. W latach 1858 – 1861
powstała na jej terenie kolonia pierwszych 21 budynków. Powstały one wokół placu
targowego, dzisiejszego Placu Niepodległości. W ten sposób powstało centrum dzisiejszej
Goduli.
W roku 1875 Godula weszła w skład powstałego obszaru dworskiego Orzegów.
Zlikwidowano go w 1924r. tworząc w jego miejsce gminę Godula liczącą wówczas 9 tys.
mieszkańców. Siedzibą Urzędu Gminy był budynek przy obecnym Placu Niepodległości 6.
Początek architektury sakralnej to lata 1867 – 1871, kiedy to powstał kościół p.w. Ścięcia
Św. Jana Chrzciciela. W dniu 27 stycznia 1945r. wyzwolono Godulę i Chebzie spod okupacji
niemieckiej. W 1951r. Godulę przyłączono do Rudy, w roku 1959 weszła w skład miasta
Ruda Śląska.

4.5.1.10. CHEBZIE
Pod koniec XVIIIw. na terenie obecnego Chebzia powstała karczma. Jednak pierwsza
wzmianka z nazwą „Hebzie” pojawiła się w roku 1844. W 1846r. został otwarty przystanek
kolejowy na linii Wrocław – Mysłowice. Dworzec powstał w 1859r. po wybudowaniu linii do
Tarnowskich Gór. Pierwsze domy, które powstały w Chebziu to domy kolejarskie powstałe
w latach 1902 – 1914. W latach 1910 – 1920 powstało kolejne osiedle – domy kopalniane.
Pierwszą kopalnię „Paulus” (Paweł) otwarto w latach 1861 – 1862. Z niej w roku 1882
utworzono kopalnię „Paulus – Hohenzollen” (późniejsze kopalnie Paweł i Szombierki).
W latach 1843 – 1851 działała założona przez Karola Godulę szkoła prywatna. W 1887r.
otwarto szkołę ewangelicką, a w 1895 szkołę katolicką.
W roku 1993 poświęcono kaplicę p.w. Św. Katarzyny, która należy do parafii Ścięcia
Św. Jana Chrzciciela w Goduli. Od dnia 1 września 2007r. erygowana została odrębna
parafia Św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

4.5.1.11. CZARNY LAS
Decyzją Rady Miasta Ruda Śląska od dnia 12 stycznia 2006r. wyróżnia się w mieście Ruda
Śląska dodatkową dzielnicę Czarny Las. Została ona wyodrębniona z istniejących dzielnic:
Wirek, Nowy Bytom, Bielszowice.
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Nazwa Czarny Las po raz pierwszy wzmiankowana była jako „Schwarzwald” w 1624r.,
a w języku polskim jako Miejski Czarny Las w 1668r. Początkowo był to obszar dworski,
a później służąca do polowań własność miasta Bytomia. Teren odłączono od Bytomia
w 1922r. po przyłączeniu Czarnego Lasu do Polski. Wtedy Czarny Las znalazł
się w samodzielnej gminie Nowy Bytom, zwanym Polskim Bytomiem.
4.5.2. OBIEKTY ORAZ OBSZARY WPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU
ZABYTKÓW
Na obszarze Miasta Ruda Śląska istnieje szereg obiektów oraz obszarów wpisanych
do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków w skład których wchodzą:
Lp
.

Adres

Obiekt

Numer rejestru
zabytków
Data wpisu

1.

Ruda Śląska
ulica Kościelna 12

2.

Ruda Śląska
ulica Piastowska 16

Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej
Różańcowej fundacji hrabiego Wolfganga
Ballestrema, wzniesiony w 1869 roku w stylu
uproszczonego neogotyku według projektu gliwickiego
budowniczego Wachtela

30 IV 1999

Granice ochrony obejmują kościół wraz z najbliższym
otoczeniem

30 IV 1993

Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Józefa
fundacji hrabiego Franciszka Ksawerego Ballestrema,
wzniesiony w latach 1902-1904 w stylu świątyni
romańskiej połączonej z bazyliką starochrześcijańską
według projektu berlińskiego architekta Augusta
Menke

A/8/99

A/7/99

1518/93

30 IV 1999

Granice ochrony obejmują kościół wraz z najbliższym
otoczeniem w ramach ogrodzenia
3.

4.

Ruda Śląska

Budynek kaplicy pod wezwaniem świętego Józefa,
obecnie pod wezwaniem świętego Piusa X,
wzniesiony w 1870 roku w stylu neogotyckim, oraz
ulica Orzegowska 6
jego najbliższe otoczenie wraz z zielenią w granicach
(u zbiegu z ulicą Jana działki.
Matejki)
Ruda Śląska

Zespół osiedla robotniczego:, powstały około 1900
roku, w obrębie ulic Wolności, Kościelnej, Stanisława
Sta-szica, Henryka Wieniawskiego i Adama
Mickiewicza:

A/195/06
24 VIII 2006

A/1518/93
30 IV 1993

 rozplanowanie osiedla (układ i zabudowy na terenie
objętym decyzji)
 zabudowa – budynki mieszkalne przy ulicy:
1)

Henryka Wieniawskiego 1, 3, 5

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

141

2) Wolności 33, 35, 37, 39
3) Staszica 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15 – wraz z
towarzyszącą im zabudową gospodarczą
4) Kościelnej 2,4,6,8 – wraz z towarzyszącą im
zabudową gospodarczą
 budynki użyteczności publicznej:
1) gmach gimnazjum (obecnie Liceum Ogólnokształcącego) przy ulicy Mickiewicza 15
2) urząd celny (obecnie muzeum i komisariat
policji) przy ulicy Wolności 26
 zieleń osiedlową – zadrzewienie ulic Staszica i
Kościelnej
5.

Ruda Śląska
ulica Konopnickiej

Zespół zabudowań dawnego szybu Franciszek
kopalni Wawel, z końca XIX wieku, który tworzą
budynki: portierni, maszynowni, nadszybia, dawnej
łaźni górniczej (obecnie hali sportowej), cechowni,
kotłowni, straży pożarnej, administracji, rozdzielni i
stacji ratownictwa górniczego, dawnych stajni
(obecnie warsztatów mechanicznych), warsztatów
(obecnie garaży), dawnej stolarni (obecnie
magazynów), warsztatów elektrycznych oraz wieża
nadszybowa

A/1324/84
29 VIII 1984

Granice obejmują wszystkie wymienione budowle
wraz z otoczeniem

6. Ruda Śląska

7.

Budynek szkoły obecnie budynek biurowy

A/256/09

Ulica Wolności 6

Granice ochrony obejmują budynek w granicach
murów

7 VII 2009

Ruda Śląska

Zespół zabudowy kolonii patronackiej wzniesiony w
około 1900 roku, w skład którego wchodzą budynki
mieszkalne oraz budynki gospodarcze.

A/176/06

Bielszowice

8.

ulica księdza Józefa
Niedzieli 22, 24, 26,
28, 30 i 32

Wpis do rejestru zabytków obejmuje układ
urbanistyczno architektoniczny osiedla w granicach
działki 3942/560 w tym: bryłę i formę budynków
mieszkalnych oraz budynków gospodarczych, detal
architektoniczny elewacji i wnętrz, historyczny układ,
podziały i formę stolarki okiennej i drzwiowej. Nie
wpisuje się do rejestru wtórnych elementów
współczesnych instalacji i urządzeń technicznych.

Ruda Śląska

Kościół p.w. św. Marii Magdaleny wraz z plebanią

Bielszowice

3 III 2006

A/180/06
27 VII 2006

Ulica Edmunda
Kokota 152
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(ks. Niedzieli 6)

9.

Ruda Śląska
Bielszowice
Ulica Edmunda
Kokota 169A

Część kopalni KWK „ Bielszowice”, portiernia wraz z
murem ogrodzenia, budynek łaźni łańcuszkowej i
cechowni, budynek wagi, dawny magazyn żelaza,
budynek maszynowni szybu „II”, wieża szybu „I”,
budynek warsztatu mechanicznego i kuźni

10. Ruda Śląska Chebzie Kolonia domków robotniczych wzdłuż ulicy
Styczyńkiego składająca się z 12 budowli
mieszkalnych i jednej gospodarczej. wzniesiona w
ulice Styczyńskiego
latach 1906-1907
6,6A

A/316/10
15 X 2010

A/1334/85
21 V 1985

Nowobytomska
1,2,3,4
iSzafranka 1,2,3,4,6,8
11. Ruda Śląska Godula
ulica Goduli 22

Kościół parafialny pod wezwaniem świętego Jana
Chrzciciela w stylu neogotyckim (pierwotny projekt
opracowany został w 1865 roku prawdopodobnie
przez berlińskiego architekta J. Roschdorffa.; kościół
rozbudowano w latach 1868-1871 przez Teodora
Linkego, najprawdopodobniej według projektu
architekta Karla Heidenreicha)

A/10/99
30 IV 1999

Granice ochrony obejmują działkę
12. Ruda Śląska
Kochłowice

Zespół kościelny parafii pod wezwaniem Trójcy
Przenajświętszej, z końca XIX wieku w stylu łączącym
neo-romański i neogotycki, obejmujący:

A/1312/83
10 VIII 1983

a) kościół parafialny pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej
b) plebanię
c) budynki gospodarcze
Granice ochrony obejmują cały zespół w ramach
ogrodzenia (z wyjątkiem stodoły i szopki)
13. Ruda Śląską
Kochłowice

Sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes, z XIX wieku,
późnobarokowy
Granice ochrony obejmują cały obiekt w ramach
ogrodzenia

1150/70
Nowy nr:
A/380/12
21 XII 1970

14. Ruda Śląską
Kochłowice

Grodzisko średniowieczne z XI-XIV wiek wczesnośredniowieczne i średniowieczne, należące do typu
cyplowych, położone w dolinie rzeczki Kochłówki na
jej prawym północnym brzegu, w widłach jakie tworzy
ona z płynącą z północy niewielką strugą Przykopa

C/931/68
20 XII 1968

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

143

15. Ruda Śląską
Kochłowice

Kapliczka wmurowana w ścianę narożną budynku
usytuowanego przy ul. Młodzieżowej 23 u zbiegu z
ulicą Radoszowską

B/101/07
31 XII 2007

Młodzieżowa 23
16. Ruda Śląska
Nowy Bytom
Plac Wolności 5

Zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem
świętego Pawła, składający się z budynków kościoła i
plebanii, wzniesiony w latach 1910-1913 w stylu
neoromańskim z elementami modernizmu według
projektu Johannesa Franciscusa Klompa z Dortmundu

A/1493/92
27 VIII 1992

Granice ochrony obejmują kościół i plebanię warz z
najbliższym otoczeniem
17. Ruda Śląska
Nowy Bytom
Plac Wolności 5
18. Ruda Śląska

Dwie rzeźby – święta Barbara i święty Florian –
ustawione przed kościołem parafialnym pod
wezwaniem świętego Pawła; neoromańskie,
wykonane w 1912 roku przez Mathiasa Beule z
Dortmundu, ze sztucznego kamienia w kolorze
naturlanym

Nowy Bytom

Kamienica wzniesiona w 1910 roku w stylu
modernistycznym dla Spółki Oberschlesische Eisenbahnbedarfs A.G.

ulica Niedurnego 30

Granice ochrony obejmują budynek w obrysie murów

B/631/92
27.08.1992

A/1684/98
20 XI 1998

ulica Pokoju 1
19. Ruda Śląska
Nowy Bytom
ulica Niedurnego 73

Willa FLORIANKA, wzniesiona około 1910 roku w stylu
secesyjnym, jako dom gościnny huty żelaza Friedenshütte (obecnie Huta Pokój)

A/1606/95
31 V 1995

Granice ochrony obejmują cały budynek wraz z
najbliższym otoczeniem wyznaczonym przez
ogrodzenie
Pozostałości wystroju willi (witraże, posadzka,
boazeria) wpisane są do rejestru B/649/95

20. Ruda Śląska
Nowy Bytom

Kamienica mieszczańska

A/248/09

Granice wpisu obejmują 2 budynki w granicach działki
630/88

7 VII 2009

Budynek mieszkalny

A/251/09

Granica ochrony obejmuje budynek w obrysie murów

7 VII 2009

Teren huty „Pokój” i „Stalmag”, ochroną objęte są
wszystkie budynki na przedmiotowym terenie, a w
szczególności zespół wielkiego pieca „A” oraz
budynek portierni bramy nr II, obiekty produkcyjne.

A/357/11

Jana Pawła II Plac 2 i
2a
21. Ruda Śląska
Nowy Bytom
Ulica Markowej
Jadwigi 5-7
22. Ruda Śląska
Nowy Bytom

7 XII 2011

Ulica Piotra
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Niedurnego 79

A/360/12
27 XI 2012

23. Ruda Śląska
Nowy Bytom

Kamienice

A/247/09

Granica ochrony - budynki w obrysie murów

7 VII 2009

Zespół zabudowy kościoła parafialnego świętego
Michała, który tworzą: kościół świętego Michała
Archanioła, plebania i sąsiadujący z nią chlew
(obecnie salka katechetyczna), pierwotne ogrodzenie
plebanii od północy i zachodu oraz najbliższe
otoczenie w granicach działek kościelnych.

A/148/05

Ulica Wojska
Polskiego 1-25, 27,
29
24. Ruda Śląska
Orzegów
ulica królowej Jadwigi
8

25. Ruda Śląska
Orzegów

Kamienica wzniesiona w 1900 roku w stylu
historyzmu.

16 VIII 2005

A/168/06
31 I 2006

ulica kardynała
Granice ochrony obejmują budynek w obrysie murów
Augusty-na Hlonda 42
26. Ruda Śląską
Orzegów

Parowa maszyna wyciągowa na szybie Jurand wraz
z budynkiem, w którym się ona mieści, znajdująca się
na terenie kopalni węgla kamiennego Karol

A/1095/69
12 XII 1969

ulica Bytomska 51
Granice ochrony obejmują cały obiekt i najbliższe
otoczenie
27. Ruda Śląską
Orzegów

Fragment zabudowy dawnych Zakładów
Koksowniczych Orzegów z 1903 roku:

A/1352/87
6 XI 1987

ulica Kardynała
Augusty-na Hlonda

 budynek wieży węglowej
 zbiornik smoły
 ciąg komór pierwszej baterii koksowniczej
 odcinek drogi dojazdowej
Granice ochrony obejmują wymienione obiekty wraz z
otoczeniem

28. Ruda Śląską
Orzegów

Przedszkole

A/310/10

Granice ochrony obejmują budynek w obrysie murów

29 VII 2010

Układ urbanistyczny i zabudowa kolonii robotniczej w
obrębie ulic: Wolności, Raciborskiej i Zabrzańskiej, z
początku XX wieku, którą tworzy zabudowa
mieszkaniowa przy ulicy:

A/1574/95

Ulica Młodego
Górnika 8
29. Ruda Śląska
Południowa

10 X 1995
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1) Wolności 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114
2) Raciborskiej 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15
Granice ochrony obejmują budynki mieszkalne oraz
układ planu kolonii w obrębie kwartału ograniczonego
ulicami: Wolności, Raciborską i Zabrzańską
30. Ruda Śląska Wirek
ulica Kubiny 4 – 34
(strona parzysta)

31. Ruda Śląska Wirek

Osiedle, pochodzące z 1867 roku, składające się z 16
identycznych domów ustawionych w rzędzie wzdłuż
ulicy. Za nimi drugi równoległy rząd tworzy 16
identycznych budynków gospodarczych

A/1231/78/
19 VIII 1978

Granice ochrony obejmują całość zespołu, to jest
budynki mieszalne oraz gospodarze wraz z
najbliższym otoczeniem
Budynek nadszybowy szybu Andrzej byłej kopalni
Błogosławieństwo Boże, zapewne z około 1870 roku

ulica Szyb Andrzeja

A/1226/78
22 III 1978

Granice ochrony obejmują przylegające budynki
maszynowni i biurowy oraz najbliższe otoczenie
32. Ruda Śląska Wirek
ulica Nowary

Kościół parafialny pod wezwaniem świętych
Wawrzyńca i Antoniego, wzniesiony w latach 19081909 w stylu romańsko-gotyckim według projektu
architekta Ludwika Schneidera

A/9/99
30 IV 1999

Granice ochrony obejmują dwie działki w ramach
ogrodzenia wraz z podjazdem i kaplicą od strony
południowej
33. Ruda Śląska Wirek
ulica 1 Maja 291

Kościół Ewangelicko-Augsburski imienia Odkupiciela,
wzniesiony w latach 1901-1902 w stylu neogotyckim
przez firmę budowlaną Kirschowski z Bielszowic

(u zbiegu z ulicą
Kubiny)

Granice ochrony obejmują działkę (z wyjątkiem współczesnych budynków gospodarczych oraz plebanii)

34. Ruda Śląska Wirek

Kamienica mieszkalno - usługowa, czas powstania:
1904-1907

ulica 1 Maja 243

A/11/99
30 IV 1999

A/216/07
12 IX 2007

Granice ochrony obejmują budynek w obrysie murów
35. Ruda Śląska Wirek

Budynek władz gminy Nowa Wieś (obecnie gmach
sądu rejonowego), czas powstania 1928- 1929

ulica 1 Maja 225

A/217/07
12 IX 2007

Granice ochrony obejmują budynek w obrysie murów
36. Ruda Śląska Wirek
ulica 1 Maja 279
37. Ruda Śląska
Halemba

Budynek szpitala

A/200/06

Granice ochrony obejmują budynek w obrysie murów

9.X 2006

Instrument muzyczny (organy i prospekt)
zlokalizowany w kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Rudzie Śląskiej Kłodnicy

B/100/07
7 IX 2007

ulica Kochłowicka 6
Granice wpisu - obiekt
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4.5.3. OBIEKTY UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW
Gminna ewidencja zabytków dla miasta Ruda Śląska została przyjęta Zarządzeniem NR
SP.0050.2.5.2013 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie
utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska.
Do zestawienia gminnej ewidencj zabytków wchodzą obiekty i obszary wpisane do rejestru
zabytków jak również obiekty chronione ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

NR.I.
BUD.

W skład gminnej ewidencji zabytków wchodzą miedzy innymi obiekty mieszkalne jedno
i wielorodzinne, obiekty usługowe, sakralne, użyteczności publicznej, obiety techniki,
przemysłu, obiekty małej architektury.

ULICA

NR. BUD.

NR
EWIDENC
YJNY
DZIAŁKI

1

Jana Pawła II
plac

5

1.2319/88

2
3

Niedurnego
Hlonda

73

1.2329/87
1.2196/129

4

Bytomska,
Kopalnia Karol

3

5

Wolności

102

6

Wolności

104

7

Wolności

106

8

Wolności

108

2.938/48
zespół
kopalni
pozostaje w
ograniczeniac
h ul.
Bytomską i
ul.Ziętka
7.1183/29
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
7.1185/29
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
7.1186/29
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
7.1187/29
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15

OBIEKT
zespół kościoła parafialnego pod
wezwaniem świętego Pawła:
- kościół i plebania
willa "Florianka"
fragment dawnej koksowni
"Orzegów": zbiornik smoły, budynek
wieży węgłowej, ciąg komór
pierwszej baterii koksowniczej,
odcinek drogi dojazdowej
parowa maszyna wyciągowa na
szybie "Jurand I" wraz z budynkiem,
w którym się mieści oraz wszystkie
budynki na wyznaczonym obszarze

NR. WPISU
DO REJESTRU
ZABYTKÓW
A/1493/92
A/1606/95
A/1352/87

A/1095/69

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95
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9

Wolności

110

7.1188/29

10

Wolności

112

7.1189/29

11

Wolności

114

7.1190/29

12

Raciborska

1

7.1190/29

13

Raciborska

3

7.1189/29

14

Raciborska

5

7.1188/29

15

Raciborska

7

7.1187/29

16

Raciborska

9

7.1186/29

17

Raciborska

11

7.1185/29

18

Raciborska

13

7.1183/29

19

Raciborska

15

7.1183/29

20
21

Szyb Andrzeja
Kubiny

4

1.1596/164
1.2092/35

22

Kubiny

6

1.2278/35

23

Kubiny

8

1.2276/35

budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego kolonii
robotniczej przy ul. Wolności 102,
104, 106, 108, 110, 112, 114,
Raciborskiej 1,3,5,7,9,11,13,15
budynek nadszybowy Szybu Andrzej
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1574/95

A/1226/78
A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78
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24

Kubiny

10

1.2089/35

25

Kubiny

12

1.2088/35

26

Kubiny

14

1.2087/35

27

Kubiny

16

1.2086/35

28

Kubiny

18

1.2085/35

29

Kubiny

20

1.2084/35

30

Kubiny

22

1.2083/35

31

Kubiny

24

1.2082/35

32

Kubiny

26

1.2081/35

33

Kubiny

28

1.2080/35

34

Kubiny

30

1.2079/35

35

Kubiny

32

1.2078/35

36

Kubiny

34

1.2077/35

37

Wieniawskiego

1

7.1104/1

38

Wieniawskiego

3

7.1103/1

39

Wieniawskiego

5

7.1102/1

przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek wchodzący w skład układu
urbanistycznego kolonii robotniczej
przy ul. Kubiny 4-34 (numery
parzyste)
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1231/78

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93
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40

Wolności

33

8.1559/165

41

Wolności

35

8.1559/165

42

Wolności

37

8.1559/165

43

Wolności

39

8.1560/165

44

Staszica

1

8.1560/165

45

Staszica

2

8.1559/165

46

Staszica

3

8.1561/165

47

Staszica

4

8.1557/165

48

Staszica

5

8.1562/165

49

Staszica

6

8.1555/165

50

Staszica

7

8.1563/165

51

Staszica

8

8.1553/165

52

Staszica

9

8.1564/165

osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93
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53

Staszica

10

8.1551/165

54

Staszica

11

8.1565/165

55

Staszica

13

8.1566/165

56

Staszica

15

8.1567/165

57

Kościelna

2

8.1557/165

58

Kościelna

4

8.1555/165

59

Kościelna

6

8.1553/165

60

Kościelna

8

8.1551/165

61

Kościelna

12

8.1369/164

62

Mickiewicza

15

7.220/1

63

Wolności

26

7.214/1

64

Szafranka

1

4.267/14

65

Szafranka

2

4.266/14

Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Wolności, Kościelnej, Staszica,
Wieniawskiego i Mickiewicza
zespół kościelny pw. Matki Boskiej
Różańcowej wchodzący w skład
układu urbanistycznego osiedla
robotniczego obrębie ulic: Wolności,
Kościelnej, Staszica, Wieniawskiego
i Mickiewicza
gmach liceum wchodzący w skład
układu urbanistycznego osiedla
robotniczego obrębie ulic: Wolności,
Kościelnej, Staszica, Wieniawskiego
i Mickiewicza
muzeum i komisariat policji
wchodzący w skład układu
urbanistycznego osiedla
robotniczego obrębie ulic: Wolności,
Kościelnej, Staszica, Wieniawskiego
i Mickiewicza
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/7/99
A/1518/93

A/1518/93

A/1518/93

A/1334/85

A/1334/85
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66

Szafranka

3

4.267/14

67

Szafranka

4

4.266/14

68

Szafranka

6

4.266/14

69

Szafranka

8

4.266/14

70

Nowobytomska

1

4.268/14

71

Nowobytomska

2

4.267/14

72

Nowobytomska

3

4.268/14

73

Nowobytomska

4

4.267/14

74

Styczyńskiego

6

4.268/14

75

Styczyńskiego

6A

4.268/14

76

Tunkla

77

Piłsudskiego

78

Barbary (w
rejonie)
Szyb Bartosza
(Konopnickiej)

79

1.3197/19

1

1.3207/46
4.1567/72

1

9.2070/190

osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego obrębie ulic:
Styczyńskiego, Nowobytomskiej,
Szafranka
zespół kościelny Trójcy
Przenajświętszej: kościół, plebania i
budynki gospodarcze
sanktuarium Matki Boskiej z Lourdes
stanowisko archeologiczne grodzisko
zespół zabudowań dawnego Szybu
"Franciszek" :
- budynki portierni, nadszybia,
dawnej łaźni górniczej, cechowni,
kotłowni, straży pożarnej,
administracji, rozdzielni i stacji

A/1334/85

A/1334/85

A/1334/85

A/1334/85

A/1334/85

A/1334/85

A/1334/85

A/1334/85

A/1334/85

A/1334/85

A/1312/83
A/1150/70 nowy
nr A/380/12
A/931/68
A/1324/84

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

152

80

Goduli

81

Nowary

82

1 Maja

83
84

Piastowska
16
Niedurnego
30 (1)
(Pokoju)
Hlonda /
27 a 29 / 8
Królowej Jadwigi

85

87
88

Jana Pawła II
plac
Jana Pawła II
plac
Wolności

22

585/68

291

1549/125,
602/125
52
584/162
1.2788/163
1298/246,
1347/246,
1461/248,
1462/246,
1463/246,
1464/246,
1456/246,
1466/246,
1467/246,
2330/246
1.1052/132

2 i 2a

630/88

6

1370/16

5-7

3279/188

91
92

Markowej
Jadwigi
1 Maja
Młodzieżowa

279
23

4234/207
6.1506/40

93
94

1 Maja
1 Maja

243
225

4077/205
4009/205

95

Kochłowicka

6

2.458/86

96

Orzegowska

6

1812/133

97

Niedzieli ks.
Józefa

22

3942/560

98

Niedzieli ks.
Józefa

24

3942/560

99

Niedzieli ks.
Józefa

26

3942/560

100

Niedzieli ks.
Józefa

28

3942/560

101

Niedzieli ks.
Józefa

30

3942/560

89
90

ratowniczej, dawnej stacji warsztatu,
, dawnej stolarni,wieży nadszybowej
kościół parafialny pw. Ścięcia św.
Jana Chrzciciela
kościół parafialny pw.św. Wawrzyńca
i Antoniego
kościół Ewangelicko – Augsburski
imienia Odkupiciela
kościół parafialny pw.św. Józefa
kamienica narożna

A/8/99
A/1684/98

kosciół pw. św. Michała Archanioła

A/148/05

A/10/99
A/9/99
A/11/99

rzeźby św. Barbary i św. Floriana
przed kościołem p.w. św. Pawła
kamienica mieszczańska
budynek szkoły obecnie budynek
biurowy
budynek mieszkalny
budynek szpitala
kapliczka wmurowana w ścianę
narożną budynku usytuowanego
przy ul. Młodzieżowej 23 u zbiegu z
ul. Radoszowską
kamienica
Budynek władz gminy Nowa Wieś
(obecnie gmach Sądu Rejonowego)
instrument muzyczny (organy i
prospekt) zlokalizowany w kościele
Podwyższenia Krzyża Świętego w
Rudzie Śląskiej Kłodnicy
Kaplica pod wezwaniem św. Józefa
obecnie pw. św. Piusa X
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego przy ul.
Niedzieli 22-34 numery parzyste (nr
34 nie istnieje obecnie)
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego przy ul.
Niedzieli 22-34 numery parzyste (nr
34 nie istnieje obecnie)
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego przy ul.
Niedzieli 22-34 numery parzyste (nr
34 nie istnieje obecnie)
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego przy ul.
Niedzieli 22-34 numery parzyste (nr
34 nie istnieje obecnie)
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego przy ul.
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631/92
A/248/09
A/256/09
A/251/09
A/200/06

B/101/07

A/216/07
A/217/07
B/100/07

A/195/06
A/176/06

A/176/06

A/176/06

A/176/06

A/176/06
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102

Niedzieli ks.
Józefa

32

3942/560

103
104
105
106
107
110

Hlonda Augusta
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja

42
16
18
32
33
36

1651/181
2.620/4
2.551/5
1.2402/113
1.434/104
1.3000/108

111

1 Maja

36

1.3000/108

112

1 Maja

36

1.3000/108

113
114
115

1 Maja
1 Maja
1 Maja

38
39
39 a 41

1.505/108
1.2673/100
1.3001/111

116
117
119
120
121
122
125
126
127
128
130
131
132

1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja /
Piaskowa

41 – 41A
57
68
68 A
70
77
89
166
171 – 173
181
183
185
187

1.165/106
1.2912/107
3.2948/16
3.2949/16
3.732/16
1.1701/107
3.1839/12
1.2355/232
1.1615/127
1.4151/127
1.1871/127
1.3966/127

133
134
135
136
137
138
139
140
141
143
144
145
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja

194
196
198
201
208
213
215
218
219
222
223
224
226
227
227 A
228
229
230
232
234
236
238
244
245
246
247

1.3545/198
1.1937/291
1.1936/291
1.4146/197
1.2297/291
1.3959/204
1.3922/204
1.3108/301
1.3101/205
1.1356/305
1.4009/205
1.655/305
1.654/305
1.1393/205
1.1393/205
1.742/305
1.1390/205
1.740/305
1.3116/305
1.1337/305
1.1349/305
1.1105/305
1.1561/123
1.4079/205
1.2180/123
1.4081/205

Niedzieli 22-34 numery parzyste (nr
34 nie istnieje obecnie)
budynek mieszkalny wchodzący w
skład układu urbanistycznego
osiedla robotniczego przy ul.
Niedzieli 22-34 numery parzyste (nr
34 nie istnieje obecnie)
kamienica
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
Pałacyk Klasycystyczny
budynek mieszkalny
zespół kościelny pw. MB
Różańcowej w Halembie
Cmentarz przy kościele pw. MB
Różańcowej w Halembie
krzyż kamienny przy ul. 1 Maja na
terenie kościoła p.w. Matki Boskiej
Różańcowej z 1892r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż drewniany na murowanym
postumencie przy ul. 1 Maja z
początku XXw.
budynek mieszkalny
poczta
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż przy ul. 1 Maja 89
budynek mieszkalny
Szkoła Podstawowa nr 7
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż kamienny z figurą Chrystusa
przy ul. 1 Maja przy skrzyżowaniu z
ul. Piaskową z końca XIXw.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
sąd
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
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A/176/06

A/168/06
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161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja

248
249
251
253
254
255
256
258
259
260
261
262
264
269
270
271
272

1.890/123
1.4083/205
1.4085/205
1.4087/205
1.2417/122
1.4089/205
1.2409/125
1.2409/125
1.3924/205
1.2404/125
1.3923/205
1.2404/125
1.2404/125
1.2794/205
1.2336/122
1.2602/205
1.2336/122

178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja

275
280
282
289
290
304
306
311
313
319
321
323
324

1.1689/207
1.2176/122
1.2172/122
1.3921/207
1.2452/54
1.611/61
1.229/62
1.2228/40
1.2228/40
1.2563/38
1.2563/38
1.2535/17
1.1860/35

191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
216

1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
1 Maja
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
11 Listopada
Achtelika
Joachima
Achtelika
Joachima
Achtelika
Joachima
Achtelika
Joachima

343
360
360 A
361
363
370
383
2
5
10
15
18
19
21
23
24
28
29
30
33
35
37
24 A
2-2A-2B

1.570/9
1.783/1
1.783/1
1.898/1
1.897/1
3.2887
5.611/16
1.1634/53
1.1748/67
1.421/52
1.1786/36
1.1742/40
1.03.327
1.03.256
1.03.256
3.667/259
1.03.249
1.03.242
3.662/247
3.528/241
1.329/26
1.402/25
3.667/259
1.1810/36
9.1651/214

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kolonia werdon
kolonia werdon
dom robotniczy
kolonia werdon
dom robotniczy
kolonia werdon
kolonia werdon
dom robotniczy
budynek mieszkalny
dom robotniczy
budynek mieszkalny wraz z bud
gospodarczym
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
dom robotniczy
dom robotniczy
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż Męki Pańskiej przy ul. 1 Maja
324
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
Cmentarz
Cegielnia
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
szkoła
budynek mieszkalno - usługowy
budynek usługowy
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
Cmentarz
budynek mieszkalny

3

9.2311/216

budynek mieszkalny

4

9.1652/214

budynek mieszkalny

217
218
219

kamienna grota Matki Boskiej z
Lourdes przy ul. J. Achtelika z lat 30-
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220

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277

Akacjowa
(mylnie w planie
owocowa)
Ballestremów
Ballestremów
Ballestremów
Ballestremów
Ballestremów
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bankowa
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bema Generała
Bielszowicka
Bielszowicka
Bielszowicka
Boczna
Bujoczka
Bujoczka
Bujoczka
Bujoczka
Bujoczka
Bujoczka
Bujoczka
Bujoczka

278
279

Bujoczka
Bytomska

2

2.1089/27

2
4
6
8
12-12A
2
3
4
5
6
7
7A
8
9
10
11
12
18
22
30
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
26
28
99
112
114
8
2
12
13
17
22
24
24
24

11.1412/144
11.1411/144
11.1410/144
11.1409/144
11.1408/144
9.1768/35
9.19
9.2307/35
9.2192/22
9.2308/35
9.21
9.21
9.2309/35
9.2281/22
9.814/37
9.1874/29
9.818/40
9.2316/47
9.2324/47
9.1161/54
9.1160/53
7.1119
7.1114
7.1120
7.1113
7.1121
7.1112
7.1122
7.1111
7.1123
7.1110
7.1124
7.1109
7.1125
7.1108
7.1126
7.1107
7.1127
7.1106
7.1128
7.1105
7.1104
7.1103
7.1102
7.1101
5.364/20
4.1200/312
4.3008/310
1.266/55
8.226
8.392/101
8.66
8.674/65
8.1367/108
8.1367/108
8.1367/108
8.1367/108

10

8.1161/133
1.2125/169

tych XXw.
budynek mieszkalny

Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
budynek usługowy
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
park z ruinami tzw "Domu Goduli"
drewniany krzyż Męki Pańskiej przy
ul. Bujoczka z 1848r.
krzyż przy ul. Bujoczka
budynek mieszkalny
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280
281
282
283
284
285
286
287
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334

Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomska
Bytomskiego
Karola
Bytomskiego
Karola
Bytomskiego
Karola
Bytomskiego
Karola
Bytomskiego
Karola
Bytomskiego
Karola
Bytomskiego
Karola
Bytomskiego
Karola
Bytomskiego
Karola
Chłopska
Chłopska
Chłopska
Chopina Plac
Chopina Plac
Chopina Plac
Chopina Plac
Chorzowska
Chorzowska ,
Pokoju
Chorzowska
Chorzowska
Chorzowska
Chorzowska
Chorzowska
Chorzowska
Chorzowska
Chorzowska
Chroboka
Maksymiliana

12
16
18
26
27
28
29
29 A
33
34
35
37
39
40
41
42
43
44
45
46
48
50
52
53
54
4

1.1653/169
1.1352/170
1.1351/325
1.466/157
1.1070/248
1.1342/156
1.1070/248
1.1070/248
1.1064/191
1.2339/325
1.1062/189
1.1060/187
1.2404/180
1.2112/144
1.2404/180
1.2112/144
1.811/178
1.2123/118
1.173
1.2123/118
1.2123/118
1.2141/119
1.2141/119
1.1050/99
1.2222/115
1.2736/325
1.2542/14

budynek mieszkalny
budynek mieszkalno - usługowy
budynek mieszkalno - usługowy
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
szkoła
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek usuługowy
wiadukt
budynek mieszkalny

18

1.571/9

budynek mieszkalny

20

1.838/4

budynek mieszkalny

22

1.836/4

budynek mieszkalny

24

1.834/2

budynek mieszkalny

26

1.832/2

budynek mieszkalny

28

1.2470/2

budynek mieszkalny

31

1.2472/25

budynek mieszkalny

33

1.2472/25

budynek mieszkalny

1 (mylnie w
planie 3)
5
19
1
1A
3
4
1
2 -2A

3.550/17
3.2668/17
3.1877/26
8.1339/16
8.1339/16
8.430/20
8.647/19
1.1060/177
1.3490/187

budynek mieszkalny wraz z pom
gospodarczym
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kamienica
kamienica

3
5
7
9
9A
11
13-13E

1.1090/177
1.1110/177
1.1091/177
1.3466/177
1.3467/177
1.1104/183
1.3098/183
1.986/183
6.998/110

kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
budynek mieszkalny
cmentarz
budynek mieszkalny

4
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335
336
337
338
339
340
341
342
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

Chroboka
Maksymiliana
Pokoju /
Chorzowska
Pokoju
Pokoju
Pokoju
Cynkowa
Cynkowa /
Wysoka 50
Czajkowskiego
Piotra
Czajkowskiego
Piotra
Czapli Witolda
Czapli Witolda
Czapli Witolda
Czapli Witolda
Czapli Witolda
Czapli Witolda
Czapli Witolda
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czempiela
Józefa Ks
Czempiela
Józefa Ks
Czempiela
Józefa Ks
Czempiela
Józefa Ks
Czempiela
Józefa Ks
Czempiela
Józefa Ks
Czempiela
Józefa Ks
Czempiela
Józefa Ks
Czempiela
Józefa Ks
Czereśniowa
Czereśniowa
Czereśniowa
Damrota
Konstantego
Damrota
Konstantego
Damrota
Konstantego
Damrota
Konstantego
Damrota

6

6.1082/112

budynek mieszkalny

1.2778/187

wieża ciśnień

7
9
11
22
dz 2918/183
kart 4 obreb 5
8

1.3268/215
1.3267/215
1.2737/215
4.2887/201
4.2918/183

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kościół św. Ducha z probostwem
cegielnia

1.2347/125

budynek mieszkalny

12

1.604/126

budynek mieszkalny

2
4
6
7
8
10
12
1
2
3
4-4A-4B
4c-4D
5
6-6A
7
9
11
13
15
17
27
1

1.1246/193
1.677/193
1.677/193
1.1492/203
1.2116/193
1.2116/193
1.2116/193
1.3424/105
1.673/88
1.3425/105
1.1183/88
1.1183/88
1.852/105
1.3489/98
1.3402/103
1.848/103
1.3398/103
1.3396/103
1.3394/103
1.962/107
1.3310/44
11.1309/43

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
Oficyna
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

3-3A

11.1318/43

budynek mieszkalny

5

11.1310/43

budynek mieszkalny

7-7A

11.1317/43

budynek mieszkalny

9

11.1311/43

budynek mieszkalny

11-11A

11.1316/43

budynek mieszkalny

13

11.1312/43

budynek mieszkalny

15

11.1313/43

budynek mieszkalny

17

11.1314/43

budynek mieszkalny

10-10A
12-12A
14-14A
2

1.2792/2689
1.2790/2689
1.2787/2689
1.3251/139

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kamienica

3

1.3548/88

kamienica

4

1.3250/139

kamienica

5-5A-5B

1.3547/88

kamienica

6

1.3249/139

kamienica
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384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

Konstantego
Damrota
Konstantego
Damrota
Konstantego
Damrota
Konstantego
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Dąbrowskiego
Jarosława
Do dworca
Do dworca
Do dworca
Do dworca
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana

7

1.3364/88

kamienica

8-8A

1.3248/139

kamienica

10-12

1.1076/142

kamienica

1

1.2460/119

budynek mieszkalny

2

1.1620/100

budynek mieszkalny

3

1.2460/119

budynek mieszkalny

7

1.390/102

budynek mieszkalny

8

1.1359/100

poczta

9

1.390/102

budynek mieszkalny

10

1.1220/101

budynek mieszkalny

11B

1.103

budynek mieszkalny

16

1.92

kamienica

18

1.1410/88

budynek biblioteki

19

1.105

budynek mieszkalny

23

1.1463/107

budynek mieszkalny

24

1.621/84

kamienica

26

1.620/84

kamienica

27

1.1300/109

kamienica

29

1.110

kamienica

9
11
13
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1.1383/27
1.1381/27
1.3491/27
1.1377/27
11.1047/145
11.940/145
11.973/145
11.941/145
11.972/145
11.942/145
11.971/145
11.943/145
11.970/145
11.944/145
11.969/145
11.945/145
11.968/145
11.946/145
11.967/145
11.947/145
11.965/145
11.948/145
11.964/145
11.949/145
11.963/145
11.1043/145

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
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430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
35
37
39
41
43
45
1
2
3
4
5
7
8
2

11.962/145
11.1042/113
11.961/145
11.1040/113
11.960/145
11.1036/107
11.959/145
11.1037/108
11.958/145
11.1038/113
11.957/145
11.1035/145
11.1034/113
11.1033/113
11.1032/108
11.1031/107
11.1030/101
1.2863
1.956/65
1.2863
1.2859
1.2863
6.292
1.2859
7.998

domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
osiedle robotnicze
osiedle robotnicze
osiedle robotnicze
budynek mieszkalny
osiedle robotnicze
osiedle robotnicze
budynek mieszkalny
domki finskie

4

7.997

domki finskie

6

7.996

domki finskie

1 – 1B

11.1290/43

budynek mieszkalny

3 – 3A

11.1293/43

budynek mieszkalny

5 – 5A

11.1294/43

budynek mieszkalny

7 – 7A

11.1295/43

budynek mieszkalny

9 – 9A

11.1296/43

budynek mieszkalny

11 – 11A

11.1297/43

budynek mieszkalny

13 – 13B

11.1301/43

budynek mieszkalny

15 – 15B

11.1302/43

budynek mieszkalny

465
466
467
468
469

Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrego Jana
Dobrej Nadziei
Dobrej Nadziei
Dobrej Nadziei
Dobrej Nadziei
Dobrej Nadziei
Dobrej Nadziei
Dobrej Nadziei
Drzymały
Wojciecha
Drzymały
Wojciecha
Drzymały
Wojciecha
Dunajewskiego
Isaaka
Dunajewskiego
Isaaka
Dunajewskiego
Isaaka
Dunajewskiego
Isaaka
Dunajewskiego
Isaaka
Dunajewskiego
Isaaka
Dunajewskiego
Isaaka
Dunajewskiego
Isaaka
Dworcowa Aleja
Dworcowa
Dworcowa
Dworcowa
Dworcowa

2
19
21
23
33

1.3241/15
4.218/19
4.217/19
4.216/19
3.854/5

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482

Fińska
Fińska
Fińska
Fińska
Fińska
Fińska
Fińska
Fińska
Fińska
Fińska
Fińska
Fińska
Fińska

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16

7.1170
7.1169
7.1171
7.1168
7.1172
7.1167
7.1173
7.1166
7.1192
7.1165
7.1164
7.1163
7.1162

zespół stacyjny Ruda Kochłowice
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
Budynek dworca PKP - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie

455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
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483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503

Fińska
Floriana
Floriana
Floriana
Floriana
Floriana
Floriana
Floriana
Floriana
Floriana
Floriana
Floriana
Furgoła Jana
Furgoła Jana
Furgoła Jana
Furgoła Jana
Furgoła Jana
Furgoła Jana
Furgoła Jana
Furgoła Jana
Gajowa

18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
5
7
9
11
13-13F
28

7.1161
2.1142/11
2.1136/17
2.1141/11
2.1135/17
2.1140/11
2.1134/17
2.1139/11
2.1133/17
2.1138/11
2.1132/17
2.1137/11
1.1128/177
1.1126/177
1.1143/177
1.1145/177
1.1135/177
1.1134/177
1.1132/177
1.3102/183
6.283/77

504

Gierałtowskiego
(mylnie w planie
Przy Kolei)
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego

2

11.1394

domki finskie
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kamienica
budynek usługowy
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
kamienica
budynek mieszkalny
murowany krzyż na postumencie z
figurą Chrystusa przy ul. Gajowej 28
z 1920r.
budynek mieszkalny

3 – 3B

11.1084/43

budynek mieszkalny

5 - 5A

11.1264/43

budynek mieszkalny

6 – 6B

11.1305/43

budynek mieszkalny

7 – 7A

11.1265/43

budynek mieszkalny

8 – 8A

11.1304/43

budynek mieszkalny

9 – 9A

11.1413/43

budynek mieszkalny

10 – 10A

11.1002/20

budynek mieszkalny

11 – 11A

11.1276/43

budynek mieszkalny

12

11.1023/43

przedsiębiorstwo

13 – 13A

11.1277/43

budynek mieszkalny

14 – 14B

11.1078/43

budynek mieszkalny

16 – 16B

11.1291/43

budynek mieszkalny

20 – 20B

11.1288/43

budynek mieszkalny

22

11.1051/101

budynek mieszkalny

24

11.1050/101

budynek mieszkalny

26

11.1049/101

budynek mieszkalny

28

11.1048/102

budynek mieszkalny

30 , 30A

11.793/54

budynek mieszkalny

31

11.1039/113

domki finskie

32

11.1346/43

budynek mieszkalny

505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
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550

Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gierałtowskiego
Jana
Gliwicka
Gliwicka
Gliwicka
Gliwicka
Głowackiego
Bartosza
Głowackiego
Bartosza
Głowackiego
Bartosza
Głowackiego
Bartosza
Głowackiego
Bartosza
Główna

551
552
553
554
555
556
557
558

Główna
Główna
Główna
Główna
Główna
Główna
Główna
Goduli / Pawła

14
34
36
36A
38
40
42
1~

1.1230/34
4.3414/211
4.3413/211
4.3413/211
4.3691/211
4.3689/211
4.3689/211
3.425/18

559

Goduli Karola

19 ~

2.895/63

560

Goduli Karola

20 ~

3.533/68

561

Goduli Karola

20 ~

3.533/68

562

Goduli Karola

21

2.958/20

525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548

33

11.1041/115

domki finskie

34

11.1347/43

budynek mieszkalny

35

11.927/115

domki finskie

36

11.1348/43

budynek mieszkalny

37

11.928/145

domki finskie

39

11.929/145

domki finskie

41

11.930/145

domki finskie

43

11.932/145

domki finskie

45

11.933/145

domki finskie

47

11.934/145

domki finskie

49

11.935/145

domki finskie

51

11.936/145

domki finskie

53

11.1044/145

domki finskie

55

11.1045/145

domki finskie

57

11.1046/145

domki finskie

1
2
3
5
1

1.1400/205
1.1390/200
1.1399/206
1.1398/207
9.2369/285

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
zespół kolonii robotniczej Karol

2

9.2371/299

zespół kolonii robotniczej Karol

3

9.2370/285

zespół kolonii robotniczej Karol

4

9.2372/299

zespół kolonii robotniczej Karol

6

9.2384/285

zespół kolonii robotniczej Karol

11

4.2349/208

zespół zabudowań szpitala
miejskiego nr 1
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kamienica
budynek mieszkalny
kamienica
szkoła
szkoła
kamienny krzyż pasyjny przy
skrzyżowaniu ul. K. Goduli i Pawła z
1902r
figura Św. Jana Nepomucena z
1881r. przy ul. K. Goduli
Cmentarz przy kościele pw.ścięcia
św. Jana Chrzciciela
krzyż obok wejścia do kościoła p.w.
Ścięcia Św. Jana Chrzciciela z
1909r.
budynek mieszkalny
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563
564
565
566
567
568
569
570
571
572

Goduli
Goduli
Goduli
Goduli
Goduli
Goduli
Goduli
Goduli
Goduli
Goduli

573
574
575

23
24
26
27-27A
28
29-29A
30
31-31A
33-33A
35 ~

2.1155/20
3.764/68
2.215/23
2.1129/20
2.975/23
2.1126/20
2.740/23
2.1123/20
2.1121/20
2.949/22

Górna
Górna
Górna (róg z ul.
Niedzieli)

78
78 A
88

3.4344/429
3.4342/429
3.4333/410

576
577
578
579
580

Górnicza
Górnicza
Górnicza
Górnicza
Graniczna

1
2
3
4
34

9.1232/120
9.1232/120
9.1230/121
9.1230/121
1.2816/85

581
582

Graniczna
Graniczna

34
34

1.2816/85
1.2816/85

583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
611
612

Grottgera Artura
Grottgera Artura
Grottgera Artura
Grottgera Artura
Grottgera Artura
Grottgera Artura
Grottgera Artura
Grottgera Artura
Grottgera Artura
Grunwaldzka
Grunwaldzka
Grunwaldzka
Grunwaldzka
Grunwaldzka
Grunwaldzka
Grunwaldzka
Gwardii Ludowej
Gwardii Ludowej
Gwardii Ludowej
Gwardii Ludowej
Gwardii Ludowej
Gwardii Ludowej
Gwardii Ludowej
Gwardii Ludowej
Gwardii Ludowej
Gwardii Ludowej
Halembska
Halembska
Halembska

1
2
3
4
5
6
7
9
11
1
1A
2
5
7
9
11
2A
2B
6A
21 - 23
24
26
27
28
29
33
2
18
30

7.1177
7.1174
7.1178
7.1175
7.1179
7.1176
7.1180
7.1181
7.1182
1.982/248
1.1306/248
1.2111/251
1.1305/248
1.1076/248
1.1076/248
1.1070/248
1.3480/68
1.3480/68
1.3480/68
1.2553/68
1.2849
1.2849
1.2849
1.2849
1.3080/2841
1.2849
1.2369/103
3.2730/71
3.2381/75

613
614

Halembska
Hallera Józefa
Gen.
Hallera Józefa
Gen.
Hallera Józefa
Gen.
Hallera Józefa

81
2

3.2284/76
1.2746/85

budynek mieszkalny
Zespół szpitalny
usługowy
budynek mieszkalny
mieszkalny
budynek mieszkalny
usługowo-mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kamienny krzyż przy skrzyżowaniu
ul. K. Goduli i Bytomskiej z 1885r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż na kamiennym postumencie z
figurami św. Marii Magdaleny i św.
Jana z 1892 r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
zespół dawnego młyna: budynek
mieszkalny
zespół dawnego młyna: młyn
zespół dawnego młyna: budynek
gospodarczy
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż z postacią Chrystusa przy ul.
Halembskiej 30, współczesny z
1958r. o wartości historycznej –
upamiętnia epidemię z 1808r.
budynek mieszkalny
bank

3-5

1.2767/87

kamienica

4

1.2811/85

budynek mieszkalny

6

1.1541/83

szkoła

615
616
617

Karola
Karola
Karola
Karola
Karola
Karola
Karola
Karola
Karola
Karola
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618
619
620
621
623
624
625
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
647
648
650
651
654
655
657

Gen.
Hallera Józefa
Gen.
Hallera Józefa
Gen.
Hallera Józefa
Gen.
Hallera Józefa
Gen.
Hallera Józefa
Gen.
Hallera Józefa
Gen.
Harcerska
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała

7

1.2766/87

kamienica

8

1.3505/83

Szkoła

10

1.3507/83

kamienica

12

1.3505/83

Szkoła

18

1.1473/61

budynek mieszkalny

61

1.1643/54

budynek Straży Miejkiej

4
11

3.1848/20
1.1859/242

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

13

1.1859/242

budynek mieszkalny

15

1.1859/242

budynek mieszkalny

16

1.1139/294

budynek mieszkalny

17

1.1859/242

budynek mieszkalny

18

1.1137/293

budynek mieszkalny

19

1.2742/243

budynek mieszkalny

20

1.2111/251

budynek mieszkalny

21

1.2742/243

budynek mieszkalny

22

1.2111/251

budynek mieszkalny

23

1.2150/244

budynek mieszkalny

24

1.1306/248

budynek mieszkalny

25

1.1228/246

budynek mieszkalny

26

1.1133/247

budynek mieszkalny

27

1.1297/246

zespół szpitalny

28

1.1131/248

budynek mieszkalny

29

1.1509/246

budynek mieszkalny

30

1.925/248

budynek mieszkalny

31

1.1246/193

budynek mieszkalny

33

1.2147/186

budynek mieszkalny

34

1.1127/192

budynek mieszkalny

37

1.2138/176

budynek mieszkalny

38

1.1121/187

budynek mieszkalny

40

1.1119/181

budynek mieszkalny

41

1.2739/136

budynek mieszkalny

43

1.1325/136

budynek mieszkalny
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658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696

Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Hlonda Augusta
Kardynała
Huloka Adama
Huloka Adama
Huloka Adama
Huloka Adama
Hutnicza
Hutnicza
Imieli Emanuela
Imieli Emanuela
Imieli Emanuela
Imieli Emanuela
Imieli Emanuela
Imieli Emanuela
Jana Pawła II
plac
Jana Pawła II
plac
Jana Pawła II
plac
Jana Pawła II
plac
Jana Pawła II
plac
Jana Pawła II
plac
Jana Pawła II
plac
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa

44

1.1772/179

budynek mieszkalny

45

1.2805/135

teren koksowni "Orzegów"

46

1.1756/177

budynek mieszkalny

57 ~

1.2349/26

tzw. stary cmentarz

1
3
4
5
2
4
2-2A
4-4A
6-6A
8-8A
10-10A
12
1 - 1A

1.1228/246
1.2151/244
1.2130/246
1.1921/246
1.3393/189
1.3392/189
2.977/23
2.1069/23
2.1069/23
2.1069/23
2.1070/23
2.1070/23
1.2657/88

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kamienica

1B

1.2658/88

Oficyna

3

1.649/88

kamienica

3A

1.649/88

Oficyna

3B

1.649/88

Oficyna

4

1.897/88

kamienica

6

1.1046/133

Urząd Miasta

1

8.903/2

budynek mieszkalny

4

8.1358/25

budynek mieszkalno - usługowy

7

8.658/5

budynek mieszkalno - usługowy

8

8.1573/28

budynek mieszkalno - usługowy

9

8.660/6

budynek mieszkalno - usługowy

10

8.533/31

budynek mieszkalny

12

8.651/32

budynek mieszkalno - usługowy

13

8.501/8

budynek mieszkalno - usługowy

15

8.504/10

budynek mieszkalny

16

8.541/36

budynek mieszkalny

17

8.504/10

budynek mieszkalny

18

8.1610/38

budynek mieszkalny

20

8.1257/38

budynek mieszkalny

21

8.508/12

budynek mieszkalny

22

8.616/40

budynek mieszkalny

26

8.775/45

budynek mieszkalny
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697
698
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745

746
747
748

Wincentego
Janasa
Wincentego
Janasa
Wincentego
Jankowskiego
Alojzego
Janty Józefa
Janty Józefa
Janty Józefa
Janty Józefa
Janty Józefa
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jaracza Stefana
Jasińskiego
Jakuba
Jasińskiego
Jakuba
Jasińskiego
Jakuba
Jasińskiego
Jakuba
Jasińskiego
Jakuba
Jasińskiego
Jakuba
Joanny
Joanny
Joanny
Joanny
Joanny
Joanny
Joanny
Kaczmarka
Ignacego
Kaczmarka
Ignacego
Kaczmarka
Ignacego
Kaczmarka

28

8.46

Dom kultury

30

8.558/50

budynek mieszkalny

2

1.1902/207

Szkoła

4-4A
5
6-6A
7
8
1 /1
1 /2
2 /1
2 /2
3 /1
3 /2
4 /1
4 /2
5 /1
5 /2
6 /1
6 /2
7 /1
7 /2
8 /1
8 /2
9 /1
9 /2
10 /1
10 /2
11 /1
11 /2
12 /1
12 /2
13 /1
13 /2
1

1.1362/200
1.1374/200
1.1362/200
1.1373/200
1.1361/200
1.1704/323
1.1705/323
1.2669
1.2670
1.1709/323
1.1711/324
1.2671
1.2672
1.1714/324
1.1715/324
1.2673
1.2674
1.1718/324
1.1719/324
1.2675
1.2676
1.1722/324
1.1723/324
1.2677
1.2679
1.1726/324
1.1727/324
1.2680
1.2681
1.1730/324
1.1731/324
7.1142

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
kolonia domków bliźniaczych
domki finskie

3

7.1141

domki finskie

5

7.1140

domki finskie

7

7.1118

domki finskie

9

7.1117

domki finskie

11

7.1116

domki finskie

2
2B
4
6
8
10
28 D ~
7

2.1327/5
2.990/5
2.1325/5
2.1148/5
2.1147/5
2.1145/5
1.2476/315
1.1610/96

9

1.1610/96

9

1.1609/96

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż drewniany przy ul. Joanny
krzyż murowany z wizerunkiem Męki
Pańskiej przy ul. I. Kaczmarka 7
(obok kaplicy Św. Józefa) z 1930r.
kaplica kubaturowa p.w. Św. Józefa
przy ul. I. Kaczmarka 9 z 1909r.
szkoła

15

2.425/87

budynek mieszkalny
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749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781

Ignacego
Kaczmarka
Ignacego
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kałusa
Wawrzyńca
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza

38

2.1211/88

budynek mieszkalny

1

1.1249/195

budynek mieszkalny

9

1.1864/195

budynek mieszkalny

11

1.2984/195

budynek mieszkalny

13

1.2983/195

budynek mieszkalny

15

1.2982/195

budynek mieszkalny

17

1.2981/195

budynek mieszkalny

20

1.2630/206

budynek mieszkalny

22

1.2630/206

budynek mieszkalny

23

1.2973/195

budynek mieszkalny

25

1.2972/195

budynek mieszkalny

26

1.2615/206

budynek mieszkalny

28

1.2615/206

budynek mieszkalny

2

4.1726/304

budynek mieszkalny

4 - 4A

4.1725/304

budynek mieszkalny

6

4.1724/304

budynek mieszkalny

7

4.1707/304

budynek mieszkalny

8

4.1723/304

budynek mieszkalny

9

4.1708/304

budynek mieszkalny

10

4.1722/304

budynek mieszkalny

11

4.1709/304

budynek mieszkalny

12

4.1721/304

budynek mieszkalny

13

4.1710/304

budynek mieszkalny

14

4.1720/304

budynek mieszkalny

15

4.1711/304

budynek mieszkalny

16

4.1719/304

budynek mieszkalny

17

4.1712/304

budynek mieszkalny

18

4.1718/304

budynek mieszkalny

19

4.1713/304

budynek mieszkalny

20

4.1717/304

budynek mieszkalny

21

4.1714/304

budynek mieszkalny

22

4.1716/304

budynek mieszkalny

23

4.3154

budynek mieszkalny
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782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
822
823
824
825
826
827
828
829

Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kasprowicza
Jana
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Kaszubska
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Katowicka
Kazimierza

24

4.1715/304

budynek mieszkalny

25

4.1695/304

budynek mieszkalny

27

4.1696/304

budynek mieszkalny

29

4.1697/304

budynek mieszkalny

30

4.1691/304

budynek mieszkalny

31

4.1698/304

budynek mieszkalny

32

4.1690/304

budynek mieszkalny

33

4.1699/304

budynek mieszkalny

34

4.1689/304

budynek mieszkalny

35

4.1700/304

budynek mieszkalny

36

4.1688/304

budynek mieszkalny

37

4.1701/304

budynek mieszkalny

38

4.1687/304

budynek mieszkalny

39

4.1702/304

budynek mieszkalny

40

4.1686/304

budynek mieszkalny

41

4.1703/304

budynek mieszkalny

42

4.1663/304

budynek mieszkalny

43

4.1704/304

budynek mieszkalny

44

4.1664/304

budynek mieszkalny

45

4.1705/304

budynek mieszkalny

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
4
6
8
10
38-38A
40-40A
43
45
68
70
141
3

3.966/11
3.983/11
3.967/11
3.980/11
3.968/11
3.979/11
3.969/11
3.976/11
3.970/11
3.975/11
3.971/11
3.972/11
1.2401/125
1.2401/125
1.2401/125
1.2401/125
2.1566/84
2.1567/84
1.1992/168
1.1994/168
2.634/298
2.635/298
3.65
1.1224/20

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kolonia werdon
kolonia werdon
kolonia werdon
kolonia werdon
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
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830
831
832
833
834
835
836
837
838
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
853
854
855
856

Kazimierza
Kazimierza
Kazimierza
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kilińskiego Jana
Kilińskiego Jana
Kilińskiego Jana
Kilińskiego Jana
Kilińskiego Jana
Kilińskiego Jana
Kilińskiego Jana
Kingi
Kingi
Kingi
Kingi

1.755/31
1.1581/21
1.911/22
8.641/214
11.1202/115
11.1073/107
8.351/214
11.1073/107
11.1152/76
11.1319/43
11.1321/43
11.1093/43
11.1022/42
11.1306/43
9.2380/208
9.2375/299
9.2345/248
9.2341/248
9.2341/248
9.2368/285
9.251
3.2103/65
3.1638/61
3.4489/60
3.1717/221

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
zespół kolonii robotniczej
zespół kolonii robotniczej
zespół kolonii robotniczej
zespół kolonii robotniczej
zespół kolonii robotniczej
zespół kolonii robotniczej
zespół kolonii robotniczej
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

Kingi
Kingi
Kingi
Kingi
Kingi
Kingi
Kłodnicka
Kochłowicka

6
7
11
1
2-2A
4
5
6
11
16, 16A
18
20-20B
22-22B
24-24B
3, 3A
4
7
11
11A
12
13
13
19
23
38 (błędnie w
planie 28)
40
42
44
46
68
70
2
6

857
858
859
860
861
862
865
866

3.1720/223
3.1721/223
3.2472/224
3.2447/225
1.2786/279
1.1948/273
1.1601/92
2.458/86

867

Kochłowicka

116

2.3649/102

868
869
870

Kochłowicka
Kochłowicka
Kochłowicka

151
153
183

2.1254/63
2.2387/63
2.3156/78

871

Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda

1

1.896/1

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Św.
krzyż przy ul. Kochłowickiej 116 z ok.
1936r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż murowany z figurą Chrystusa
przy ul. Kochłowickiej 183 z 1909r.
budynek mieszkalny

3

1.584/2

budynek mieszkalny

5

1.667/28

budynek mieszkalny

18

4.1238/201

budynek mieszkalny

35

4.995/203

budynek mieszkalny

107

4.3630/304

obiekt handlowo - magazynowy

109

4.1666/304

budynek mieszkalny

110

4.3144/108

budynek mieszkalny

111

4.1666/304

budynek mieszkalny

112

4.3144/108

budynek mieszkalny

113

4.1666/304

budynek mieszkalny

115

4.1621/304

budynek mieszkalny

872
873
874
876
877
878
879
880
881
882
883

Karol
Karol
Karol
Karol
Karol
Karol
Karol
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884

Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota E. (ks.
Niedzieli)
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda

116

4.3131/106

budynek mieszkalny

117

4.1621/304

budynek mieszkalny

118

4.3131/106

budynek mieszkalny

119

4.1621/304

budynek mieszkalny

120

4.2951/24

budynek mieszkalny

121

4.1622/304

budynek mieszkalny

123

4.1622/304

budynek mieszkalny

125

4.1622/304

budynek mieszkalny

127

4.1623/304

budynek mieszkalny

128

4.2010/23

budynek mieszkalny

129

4.1623/304

budynek mieszkalny

131

4.1623/304

budynek mieszkalny

132

4.1342/2

budynek mieszkalny

133

4.1755/304

budynek mieszkalny

135

4.1755/304

budynek mieszkalny

137

4.1755/304

budynek mieszkalny

138

3.4514/593

budynek mieszkalny

139

4.3043/304

budynek mieszkalny

140

3.4512/591

budynek mieszkalny

141

4.3043/304

budynek mieszkalny

143

4.3043/304

budynek mieszkalny

149

4.966/307

budynek mieszkalny

151

4.965/307

budynek mieszkalny

152 (6)

3.4500/586

158

3.4228/581

kościół pw. św. Marii Magdaleny
wraz z plebanią
poczta

160

3.4226/581

budynek mieszkalno - usługowy

914

Kokota
Edmunda

167 a 169

915

Kokota
Edmunda

167 a 169

885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913

163 (mylnie w 5.452/15
planie 153)
165
5.450/10

budynek mieszkalny

167

5.270/8

budynek mieszkalny

167 a 169

5.195/11,
5.128/5,
5.193/11, 5.6
5.195/11,
5.128/5,
5.193/11, 5.6
5.195/11,
5.128/5,

Cmentarz

A/180/06

budynek mieszkalny

kamienny krzyż na cmentarzu przy
ul. E. Kokota z XXw
kamienny nagrobek z rzeźbą Anioła
na cmentarzu przy ul. E. Kokota
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916

Kokota
Edmunda

167 a 169

917

Kokota
Edmunda

167 a 169

918

Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda

168

Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kokota
Edmunda
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana
Kolbe
Maksymiliana

919

920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938

5.193/11, 5.6
5.195/11,
5.128/5,
5.193/11, 5.6
5.195/11,
5.128/5,
5.193/11, 5.6
3.4027/573

kamienny krzyż Męki Pańskiej na
cmentarzu przy ul. E. Kokota z 4 ćw.
XIXw.
kamienny krzyż z 1890r. na
cmentarzu przy ul. E. Kokota
budynek mieszkalny
część kopalni KWK "Bielszowice"
portiernia wraz z murem ogrodzenia ,
bud łaźni łańcuszkowej i cechowni,
bud wagi, dawny magazyn żelaza,
bud maszynowni szybu „II”, wieża
szybu "I", bud warsztatu
mechanicznego i kuźni

175

6.1081/113,
na terenie
ograniczonym
od wsch. ul.
Halembską,
od pn. ul.
Kokota, od
Pd. Trasą
kolejową z
Katowic do
Gliwic. Od
strony Zach.
granicę
obszaru
wyznacza
strefa
zabudowy w
rejonie ul. M.
Chroboka
6.834/108

176

3.2272/110

krzyż Męki Pańskiej

176

3.2272/110

budynek mieszkalny

187

6.1094/93

budynek mieszkalny

210

3.4461/71

budynek mieszkalny

212

3.4459/71

kapliczka słupowa z XVII w

216

3.4455/71

budynek mieszkalny

222

3.2158/10

budynek mieszkalny

1

2.1118/22

budynek mieszkalny

2-2A

2.1111/22

budynek mieszkalny

3

2.1116/22

budynek mieszkalny

4-4A

2.1109/22

budynek mieszkalny

5

2.1114/22

budynek mieszkalny

6-6A

2.1106/22

budynek mieszkalny

7

2.1113/22

budynek mieszkalny

8-8A

2.1104/22

budynek mieszkalny

9

2.1112/22

budynek mieszkalny

10-10A

2.1101/22

budynek mieszkalny

12-12A

2.1099/22

budynek mieszkalny

169A

A/316/10

budynek mieszkalno - usługowy
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939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972

Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Kolonia
Zwycięstwa
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej

6

1.1760/130

budynek mieszkalny

8

1.1761/130

budynek mieszkalny

10

1.1762/130

budynek mieszkalny

12

1.1763/130

budynek mieszkalny

22

1.1752/130

budynek mieszkalny

24

1.1753/130

budynek mieszkalny

26

1.1754/130

budynek mieszkalny

28

1.1755/130

budynek mieszkalny

30

1.1738/130

budynek mieszkalny

32

1.1739/130

budynek mieszkalny

34

1.1740/130

budynek mieszkalny

36

1.1741/130

budynek mieszkalny

38

1.1743/130

budynek mieszkalny

40

1.1742/130

budynek mieszkalny

42

1.1729/130

budynek mieszkalny

44

1.1728/130

budynek mieszkalny

46

1.1730/130

budynek mieszkalny

48

1.1731/130

budynek mieszkalny

50

1.1732/130

budynek mieszkalny

50A

1.1732/130

budynek mieszkalny

52

1.1733/130

budynek mieszkalny

1

7.1036

domki finskie

3

7.1035

domki finskie

4

7.1016

domki finskie

5

7.1034

domki finskie

6

7.1015

domki finskie

7

7.1033

domki finskie

8

7.1014

domki finskie

9

7.1032

domki finskie

10

7.1013

domki finskie

11

7.1031

domki finskie

12

7.1012

domki finskie

13

7.1030

domki finskie
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973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1010

Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Komuny
Paryskiej
Kopalnia Karol
Kopalnia Karol
Kopalnia Karol
Kopalnia Karol
Kopalnia Karol
Kopernika
Mikołaja
Kopernika
Mikołaja
Kopernika
Mikołaja
Kopernika
Mikołaja
Korfantego
Wojciecha
Kossaka
Wojciecha
Kossaka
Wojciecha
Kościelna
Kościelna

14

7.1011

domki finskie

15

7.1029

domki finskie

16

7.1010

domki finskie

17

7.1028

domki finskie

18

7.1009

domki finskie

19

7.1027

domki finskie

20

7.1008

domki finskie

21

7.1026

domki finskie

22

7.1007

domki finskie

23

7.1025

domki finskie

24

7.1006

domki finskie

25

7.1024

domki finskie

26

7.1005

domki finskie

27

7.1023

domki finskie

28

7.1004

domki finskie

29

7.1022

domki finskie

30

7.1003

domki finskie

31

7.1021

domki finskie

32

7.1002

domki finskie

34

7.1001

domki finskie

36

7.1000

domki finskie

38

7.999

domki finskie

1
1A
2
2A
3
9

2.939/48
2.941/48
2.774/48
2.774/48
2.938/48
1.1183/205

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
hala przemysłowa
budynek mieszkalny

11

1.1182/205

budynek mieszkalny

13

1.909/205

budynek mieszkalny

15

1.3184/205

budynek mieszkalny

4 (w planie 2)

4.178

2

4.1517/120

krzyż kamienny z figurą Chrystusa
przy ul. Korfantego 2 z 1907r.
budynek mieszkalny

4

4.1516/120

budynek mieszkalny

1
5

8.410/77
8.1287

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
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1011
1012
1013
1014
1015
1016
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035

1036

1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049

Kościelna
Kościelna
Kościelna
Kościelna
Kościelna
Kościelna
Kościelna
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
Kościuszki
Tadeusza
KowalskiegoOlka Aleksandra
Planty
KowalskiegoOlka Aleksandra
Planty
Krasickiego
Ignacego
Krasickiego
Ignacego
Krasińskiego
Zygmunta
Krasińskiego
Zygmunta
Krasińskiego
Zygmunta
Krasińskiego
Zygmunta
Krasińskiego
Zygmunta
Krasińskiego
Zygmunta
Kręta
Kręta (mylnie w
planie Boczna)
Kręta
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi

7
9
11
15
17
19
29
1

8.81
8.82
8.1599/86
8.626/88
8.89
8.90
8.461/102
1.623/88

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kamienica

2

1.643/88

kamienica

3

1.623/88

kamienica

4

1.3463/88

kamienica

4A

1.3463/88

kamienica

5

1.1183/88

kamienica

6

1.897/88

kamienica

6A

1.897/88

Oficyna

7

1.1183/88

kamienica

8

1.897/88

kamienica

9

1.1183/88

kamienica

10

1.897/88

kamienica

11

1.1183/88

kamienica

11A-11B

1.1183/88

Oficyna

12

1.897/88

kamienica

1

1.3519/189

usługowy

4

1.1480/189

budynek mieszkalny

1-1E

1.3099/183

budynek mieszkalny

2-2E

1.3100/183

budynek mieszkalny

1

1.2486/34

kultura - chór

4

1.51

budynek mieszkalny

6

1.2326/50

budynek mieszkalny

14

1.46

budynek mieszkalny

20

1.568/43

budynek mieszkalny

22

1.569/43

budynek mieszkalny

1
5

1.679/55
1.1218/46

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

9
1
2

1.1360/49
1.1424/202
1.2617/242

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
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1050
1051
1052
1053
1055

Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi

3
4 - 4A
5
6-6A
7

1.1423/201
1.2117/243
1.1422/201
1.1923/245
1.1421/201

1056
1057
1059
1060
1061
1062
1063
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072

Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Królowej Jadwigi
Krzywa

1.1420/201
1.1436/200
1.1492/203
1.1401/204
1.2147/186
1.1401/204
1.1443/182
1.1289/175
1.1378/200
1.1437/200
1.2148/186
1.2148/186
1.2140/176
1.2140/176
3.2359/128

1073
1074

4.3419/203

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

13

4.1240/203

budynek mieszkalny

15

4.1240/203

budynek mieszkalny

17

4.1456/203

budynek mieszkalny

17A

4.1457/203

budynek mieszkalny

24

4.1234/203

budynek mieszkalny

26

4.1404/203

budynek mieszkalny

1081
1082
1083
1084
1085
1086

Kubiny Pawła
Kunickiego
Stanisława
Kunickiego
Stanisława
Kunickiego
Stanisława
Kunickiego
Stanisława
Kunickiego
Stanisława
Kunickiego
Stanisława
Kunickiego
Stanisława
Kupiecka
Kuźników
Kwiatowa
Kwiatowa
Kwiatowa
Lecha

7
10
12
13
14
15
16
18
19
23
25 - 25A
27
29
31 - 31A
3 (błędnie w
planie 5)
31
9

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż kamienny z wizerunkiem Męki
Pańskiej przy ul. Królowej Jadwigi 6
z 1899r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
Szkoła wyzsza
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

5
2
1
4
6
14

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
zabudowania szybu "Lech" KWK
"Pokój", bud sprężarkowi i rozdzielni,
maszynownia i wieża szybu „Lech”,
bud dawnej łaźni i cechowni, hali
gimnastycznej, centrali elektrycznej,
działu budowlanego i laboratorium

1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094

Lexa Pawła Ks
Licealna
Licealna
Licealna
Ligonia Juliusza
Ligonia Juliusza
Ligonia Juliusza
Ligonia Juliusza

1.652/87
1.98
3.3221/109
3.1637/111
3.1636/111
1.2528/154,
od ul. 1 Maja i
Obrońców
Westerplatte
(od pd), oraz
strefę zieleni
zakończoną
przy dawnej
kopalni
Wanda. Od
pn. układ
rozgraniczeń
kształtuje pas
bocznicy
1.493/107
1.3922/204
1.3922/204
1.2987/205
8.1482/116
8.1483/116
8.1486/116
8.1487/116

1075
1076
1077
1078
1079
1080

3
1
3
6
1
2
3
4

szkoła
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

175

1095
1096
1097
1098
1099
1101

Ligonia Juliusza
Ligonia Juliusza
Ligonia Juliusza
Lipa Wincentego
Lompy
Łukasiewicza /
Radoszowska

5
6
7
2
2
2 ~, 155 a
157

8.1489/116
8.1490/116
8.1493/116
2.1162/23
1.1485/219
1.2359/100

1102

Łukasiewicza
Ignacego
Macieja

7

1.2907/108

1

8.1341/88

Macieja
Macieja
Magdziorza
Ryszarda
Magdziorza
Ryszarda
Magdziorza
Ryszarda
Magdziorza
Ryszarda
Magdziorza
Ryszarda
Magdziorza
Ryszarda
Magdziorza
Ryszarda
Magdziorza
Ryszarda
Magdziorza
Ryszarda
Magdziorza
Ryszarda
Markowej
Jadwigi
Markowej
Jadwigi
Markowej
Jadwigi
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Matejki Jana
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Maya Antoniego
Miarki Karola

4
6
20

8.600/85
8.599/85
1.1817/303

budynek mieszkalny wraz z bud
gospodarczym
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

22

1.1819/302

budynek mieszkalny

24

1.1819/302

budynek mieszkalny

25

1.1357/305

budynek mieszkalny

31

1.2796/305

budynek mieszkalny

32 ~

1.3014/357

Cmentarz

33

1.3121/305

budynek mieszkalny

37

1.1342/306

budynek mieszkalny

41

1.1352/306

budynek mieszkalny

43

1.1200/359

budynek mieszkalny

9

1.1076/142

kamienica

11

1.1076/142

kamienica

13

1.1076/142

kamienica

1-1c
2
2A
2B
4
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
8
10
12, 12A
14, 14A, 14B
16
18, 18A
1

9.1899/131
9.2304/133
9.2304/133
9.2304/133
9.2301/133
9.2301/133
9.1889/127
9.2301/133
9.1888/127
9.2301/133
9.1915/127
9.2301/133
11.1351/43
11.1344/43
11.1350/43
11.1343/43
11.1156/43
11.1342/43
11.1341/43
11.1340/43
11.1339/43
11.1088/43
11.1337/43
11.1338/43
8.1499/56

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
przedszkole
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

1103
1104
1105
1107
1108
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek szpitala
budynek mieszkalny
krzyż Męki Pańskiej przy
skrzyżowaniu ul. Łukasiewicza i
Radoszowskiej z 1898r.
szkoła
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1149
1150
1151
1152
1153
1155

Miarki Karola
Miarki Karola
Miarki Karola
Miarki Karola
Miarki Karola
Mickiewicza
Adama
Mickiewicza
Adama
Mickiewicza
Adama
Mierosławskiego
Ludwika
Mierosławskiego
Ludwika
Mierosławskiego
Ludwika
Mierosławskiego
Ludwika
Mierosławskiego
Ludwika
Mierosławskiego
Ludwika
Mierosławskiego
Ludwika
Mierosławskiego
Ludwika
Mierosławskiego
Ludwika
Mikołowska

2
3
4
5
7
1

8.1500/56
8.1501/56
8.1502/56
8.1503/56
8.1505/56
9.2277/22

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

2

9.1875/29

willa

13

9.1378/26

budynek mieszkalny

2

7.1191

domki finskie

4

7.1190

domki finskie

6

7.1189

domki finskie

8

7.1188

domki finskie

10

7.1187

domki finskie

12

7.1186

domki finskie

14

7.1185

domki finskie

16

7.1184

domki finskie

18

7.1183

domki finskie

48

2.182

Młodego
Górnika
Młodego
Górnika
Młodego
Górnika
Młodego
Górnika
Młodego
Górnika
Młodego
Górnika
Młodego
Górnika
Młodego
Górnika
Młodego
Górnika
Młodego
Górnika
Młodzieżowa

1-1A

1.2111/251

kapliczka kubaturowa przy ul.
Mikołowskiej 48 z 1850r.
budynek mieszkalny

2-2A

1.2749/293

budynek mieszkalny

3-3A

1.2111/251

budynek mieszkalny

4-4A

1.2749/293

budynek mieszkalny

5-5A

1.2111/251

budynek mieszkalny

6-6A

1.2749/293

budynek mieszkalny

7-7A

1.2111/251

budynek mieszkalny

8

1.2133/293

przedszkole

9

1.2111/251

budynek mieszkalny

10-10A

1.2630/303

budynek mieszkalny

8

6.846/66

1179
1180
1181

Młodzieżowa
Młodzieżowa
Młyńska /
Halembska

23
26
2 ~ / 9~

6.1506/40
6.1865/154
3.989/73

1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188

Mostowa
Mostowa
Mostowa
Mostowa
Mostowa
Mostowa
Mostowa

3
5
7
9
11
13
15

1.1759/130
1.1758/130
1.1757/130
1.1756/130
1.1737/130
1.1736/130
1.1735/130

kapliczka kubaturowa przy ul.
Młodzieżowej 8 z 1882r.
budynek mieszkalny
szkoła
figura Św. Jana Nepomucena przy
skrzyżowaniu ul. Młyńskiej i
Halembskiej z 1894r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
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1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198

17
3
15
26
38
50
109
8
12-12A
1

1.1734/130
3.4431/571
3.3618/138
3.3573/279
3.3515/264
3.3590/241
1.2759/281
10.174/84
10.298/86
7.1063

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kapliczka kubaturowa
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
domki finskie

2

7.1038

domki finskie

3

7.1064

domki finskie

4

7.1039

domki finskie

5

7.1061

domki finskie

6

7.1040

domki finskie

7

7.1060

domki finskie

7A

7.1060

domki finskie

8

7.1041

domki finskie

9

7.1059

domki finskie

10

7.1042

domki finskie

11

7.1058

domki finskie

12

7.1043

domki finskie

13

7.1057

domki finskie

14

7.1044

domki finskie

15

7.1056

domki finskie

16

7.1045

domki finskie

17

7.1055

domki finskie

18

7.1046

domki finskie

19

7.1054

domki finskie

20

7.1047

domki finskie

21

7.1053

domki finskie

22

7.1048

domki finskie

24

7.1049

domki finskie

26

7.1050

domki finskie

28

7.1051

domki finskie

1228
1229

Mostowa
Na Piaski
Na Piaski
Na Piaski
Na Piaski
Na Piaski
Na Piaski
Nad Bytomką
Nad Bytomką
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Narutowicza
Gabriela
Pokoju
Pokoju

13
13

1.2917
1.2917

1230

Niedurnego

11

1.2917,

dawna cechownia KWK Pokój
budynek administracyjny PW i K
KWK Pokój
zespół zabudowy szyb "Wanda"

1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
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Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra

14

Całość
obszaru
kopalni
pomiędzy ul.
Niedurnego,
ul. Obrońców
Westerplatte,
ul.
Grochowskiej
1.1140/177

16

1.1084/177

kamienica

18

1.1086/177

kamienica

19

1.3265/107

kamienica

20

1.1087/177

kamienica

21

1.654/107

kamienica

22

1.1088/177

kamienica

23

1.838/107

kamienica

24

1.1114/177

kamienica

25

1.652/107

kamienica

26

1.1114/177

kamienica

27

1.904/107

kamienica

28

1.1066/177

kamienica

29

1.902/107

kamienica

30

1.2788/163

Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra

31

1.900/113

krzyż z czarnego marmuru a figurką
Chrystusa przy ul. Niedurnego 30 z
1902r.
kamienica

31A

1.900/113

kamienica

32

1.2669/163

kamienica

33

1.3414/105

kamienica

34

1.2671/163

kamienica

35

1.3415/105

kamienica

36

1.3239/167

budynek mieszkalny

37

1.3418/105

kamienica

39

1.3419/105

kamienica

41

1.3419/105

kamienica

43

1.673/88

kamienica

44

1.2518/143

bank

45

1.673/88

kamienica

Piotra

1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245

1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1255
1258
1259
1260
1261

KWK "Pokój"- budynki: dawnej łaźni,
kompresorów i przetwornic,
rozdzielni (kondensatorów), budynek
dawnej dyrekcji, budynek wagi i
portierni, wieża wyciągowa

kamienica
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1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287

1288
1289

Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra

45A

1.673/88

kamienica

45B

1.673/88

kamienica

46

1.2517/143

urząd miasta

47

1.624/88

kamienica

47A

1.624/88

kamienica

48

1.2780/188

budynek mieszkalny

48A

1.2780/188

budynek mieszkalny

49

1.623/88

budynek mieszkalny

50-50A

1.3447/189

budynek mieszkalny

50B-50C

1.3447/189

budynek mieszkalny

50D

1.2538/189

przychodnia

51

1.643/88

kamienica

52

1.2459/189

budynek mieszkalny

53

1.642/88

kamienica

53A

1.642/88

kamienica

53B

1.642/88

kamienica

55

1.2656/88

kamienica

57

1.2656/88

kamienica

63

1.3242/137

Przedszkole

65

1.2357/137

kamienica

67-67A

1.1076/142

kamienica

69

1.2331/87

Miejskie Centrum Kultury

75

1.1194/87

Willa opuszczona

77

1.2581/82

poczta

79

1.1261/81

Huta - budynek dyrekcji

79

teren huty "Pokój" i Stalmag,
ochroną objęte są wszystkie budynki
na przedmiotowym terenie a w
szczególności zespół wielkiego pieca
„A” z halą lejniczą oraz budynek
portierni bramy nr II,

Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra

79C

1.3131/215,
1.3132/215
po
wschodniej
stronie ul.
Niedurnego.
Obejmuje
powierzchnię
dochodzącą
do granicy ze
Świętochłowic
ami
1.2729/85

83

1.1986/73

dawna straż pożarna - obecnie
usługowy

Huta
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1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300

1301
1302
1303
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322

1323

Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedurnego
Piotra
Niedzieli Józefa
Ks
Niedzieli Józefa
Ks

89

1.3480/68

pozostałości kolonii robotniczej

91

1.3480/68

pozostałości kolonii robotniczej

93

1.3480/68

pozostałości kolonii robotniczej

95

1.3480/68

pozostałości kolonii robotniczej

97

1.3480/68

pozostałości kolonii robotniczej

99

1.1925/68

budynek usługowy kaufhaus

101

1.2554/68

pozostałości kolonii robotniczej

103

1.2554/68

pozostałości kolonii robotniczej

105

1.2554/68

pozostałości kolonii robotniczej

6~

3.2371/579

6~

3.2371/579

Niedzieli Józefa
Ks
Niepodległości
plac
Niepodległości
plac
Niepodległości
plac
Niepodległości
plac
Niepodległości
plac
Norwida
Cypriana
Nowa
Nowa
Nowa
Nowaka
Ignacego
Nowaka
Ignacego
Nowaka
Ignacego
Nowaka
Ignacego
Nowaka
Ignacego
Nowaka
Ignacego
Nowaka
Ignacego
Nowaka
Ignacego
Nowary
Antoniego
Nowary
Antoniego
Nowary
Antoniego

39

3.3355/313

grupa rzeźbiarska przy kościele Św.
Marii Magdaleny
figura Św. Jana Nepomucena przy
wejściu do kościoła parafialnego z
1744 r.
budynek mieszkalny

4

2.223/5

budynek mieszkalny

5

2.844/6

budynek mieszkalny

6

2.1332/12

budynek mieszkalny

7

2.955/20

budynek mieszkalny

8

2.1158/20

budynek mieszkalny

2 , 2A

9.716/32

budynek mieszkalny

14
16
18
1

1.3598/88
1.1883/88
1.3724/88
2.1117/22

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

3-3A-3B

2.1116/22

budynek mieszkalny

5-5-5B

2.1114/22

budynek mieszkalny

6-6A

2.1106/22

budynek mieszkalny

7-7A-7B

2.1113/22

budynek mieszkalny

8-8A

2.1104/22

budynek mieszkalny

10-10A

2.1122/20

budynek mieszkalny

12-12A

2.1120/20

budynek mieszkalny

4

1.1562/123

budynek mieszkalny

6~

1.124

6~

1.1549/125

Nowary

6~

1.124

Cmentarz przy kościele pw. św.
Wawrzyńca
krzyż kamienny na murowanym
postumencie z wizerunkiem Męki
Pańskiej przy ul. Nowary – obok
kościoła p.w. Św. Wawrzyńca z
1890r.
krzyż drewniany na cmentarzu przy
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Nowary
Antoniego
Nowary
Antoniego
Nowary
Antoniego
Nowary
Antoniego
Nowowiejska

29

1.1186/359

kościele p.w. Św. Wawrzyńca przy
ul. Nowary z XIX/XXw.
budynek mieszkalny

31

1.1092/306

budynek mieszkalny

33

1.1091/306

budynek mieszkalny

35

1.747/305

budynek mieszkalny

14 ~

1.67

26
2

3.1252/37
1.1630/181

3

1.2387/167

budynek mieszkalny

4

1.1631/181

budynek mieszkalny

5

1.2384/167

budynek mieszkalny

12

1.2365/154

budynek mieszkalny

1

1.1024/19

budynek mieszkalny

3

1.3197/19

budynek mieszkalny

5

1.3264/25

budynek mieszkalny

7

1.3299/25

budynek mieszkalny

15

1.2345/130

budynek mieszkalny

19

1.1557/130

budynek mieszkalny

1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354

Nowy Świat
Obrońców
Westerplatte
Obrońców
Westerplatte
Obrońców
Westerplatte
Obrońców
Westerplatte
Obrońców
Westerplatte
Oddziałów
Młodzieży
Powstańczej
Oddziałów
Młodzieży
Powstańczej
Oddziałów
Młodzieży
Powstańczej
Oddziałów
Młodzieży
Powstańczej
Oddziałów
Młodzieży
Powstańczej
Oddziałów
Młodzieży
Powstańczej
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Ogrodowa
Okopowa

krzyż przydrożny drewniany przy ul.
Nowowiejskiej
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

2-2A
3
3A
4-4A
6-6A
8
9
10
11
12
14
16
10 naprzeciw

11.1201/115
11.1406/144
11.1405/144
11.1200/115
11.1433/43
11.1329/43
11.1352/43
11.1328/43
11.1345/43
11.1327/43
11.1326/43
11.1325/43
2.1227/119

1355
1356
1357
1358
1359
1361

Okrężna
Okrężna
Okrężna
Okrężna
Opolska
Orzegowska

1
2
3
4
2-2b
1-3

3.393/161
3.581/160
3.394/161
3.584/160
1.3456/79
9.2249/223

1362
1363

Orzegowska
Orzegowska

2
4

9.1670/124
9.1670/124

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż murowany z wizerunkiem Męki
Pańskiej i figurą Matki Boskiej przy
ul. Okopowej 10 z 1901r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż drewniany przy ul.
Orzegowskiej 1-3
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

Antoniego
1324
1325
1326
1327
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336

1337

1338

1339

1340

1341
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1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380

Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzegowska
Orzeszkowej
Kochłowickiej

19
21
23
30
32
36
38
40
42
44
47
49
54
56
58
2~

9.2349/297
9.2348/297
9.2347/297
9.1754/301
9.1756/301
1.2752/2665
1.2753/2665
1.2754/2665
1.2755/2665
1.2756/2665
1.2745/242
1.1859/242
1.2142/323
1.871/322
1.1189/322
2.1304/1

1381
1382
1383
1384

Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska

132
134
136
176

1.1931/48
2.1794/32
2.3593/33
2.628/1

1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423

Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Oświęcimska
Owocowa
Owocowa
Owocowa
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Parkowa
Pawła
Pawła
Pawła
Pawła
Pawła
Pawła
Pawła
Pawła

188
190
192
193
194
195
196
198
200
202
204
206
208
210
212
214
216
4-4a
6-6a
8-8a
1
3
5
6~
7
9
11
13
15
17
19
3
5
9 , 9A
11
13
15
17

3.994/11
3.963/11
3.962/11
2.1042/40
3.961/11
2.1041/40
3.960/11
3.959/11
3.958/11
3.957/11
3.956/11
3.955/11
3.954/11
3.953/11
3.952/11
3.1774/11
3.1772/11
2.1090/27
2.1091/27
2.1092/27
1.3291/188
1.3289/188
1.3288/188
1.2711/215
1.3287/188
1.3286/188
1.3285/188
1.3284/188
1.3283/188
1.3282/188
1.3281/188
3.756/21
3.755/21
3.919/21
3.904/21
3.904/21
3.761/21
3.907/21
3.758/21

1424

PCK

2

4.3039/304

zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
budynek mieszkalny
kolonia robotnicza
kolonia robotnicza
kolonia robotnicza
kolonia robotnicza
kolonia robotnicza
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż przydrożny drewniany przy
skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej i
Kochłowickiej
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż murowany z figurą Chrystusa
przy ul. Oświęcimskiej 176
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
park
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
pozostałości dawnej kopalni "Paweł"
budynek mieszkalny
kapliczka Matki Boskiej przy ul.
Pawła
budynek mieszkalny
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1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437

PCK
PCK
Piaseczna
Piaseczna
Piaseczna
Piaseczna
Piaseczna
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska

4
6
7 - 7A
11 - 11A
13 - 13A
15 - 15A
17 - 17A
1
2
5i3
6a8
7
7

4.3039/304
4.3039/304
1.2136/149
1.2136/149
1.2136/149
1.2136/149
1.2119/141
9.1902/35
9.2425/380
9.2473/44
9.2119/108
9.2123/131
9.2123/131

1438
1439
1441

Piastowska
Piastowska
Piastowska /
Ballestremów

7A
8
8 ~ / 1~

9.2306/131
11.1428/145
9.2119/108

1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448

Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska

9
10
11
11 A
12
14
16

9.1899/131
11.1426/145
9.1110/125
9.1109/125
11.1425/145
11.1424/145
11.584/167

1449

Piastowska

16

11.584/167

1450
1451
1452
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484

Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska

19, 19A
19A
21
25
26 , 24
27
28
29
30
31
32
33
34
35
35A
35B
37
38
39
40
41
41A
42
43
43A
45
46
47
48
49
51
52
52 A

9.1659/118
9.1539/119
9.1538/119
9.2246/223
11.452/164
9.1373/223
11.362/164
9.2169/223
11.362/164
9.2168/223
11.715/164
9.1434/223
11.1110/164
9.2167/224
9.2167/224
9.2167/224
9.1430/223
11.610/163
9.2240/223
11.159
9.1426/223
9.1426/223
11.386/158
9.1424/223
9.1424/223
9.1246/229
11.603/128
9.1245/229
11.606/128
9.2177/229
9.1174/229
11.1372/132
11.1363/134

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek usługowy
pawilon handlowy
dawna fabryka margaryny
park im. Kozioła
budynek mieszkalny
krzyż drewniany z figurą Chrystusa
przy ul. Piastowskiej 7
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kamienny krzyż pasyjny z zespołem
figur Matki Boskiej, Św. Marii
Magdaleny przy skrzyżowaniu ul.
Piastowskiej i Ballestremów z 1910r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
figura Św. Jana Nepomucena przy
kościele p.w. Św. Józefa przy ul.
Piastowskiej z XIXw.
krzyż przy kościele p.w. Św. Józefa
przy ul. Piastowskiej z 1908r.
budynek mieszkalny
kiosk historyczny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
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1485
1486
1487
1488
1489

Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piastowska
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.
Piłsudskiego
Józefa marsz.

53
54
57
61
3

9.975/232
11.515/133
9.641/233
9.2414/233
1.2024/47

budynek mieszkalny
dawna szkoła
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

6

2.3034/28

budynek mieszkalny

8

2.1234/31

budynek mieszkalny

14

2.2052/31

budynek mieszkalny

22

2.1329/35

budynek mieszkalny

23

1.3270/58

budynek mieszkalny

30

2.3060/112

budynek mieszkalny

32

2.3059/112

budynek mieszkalny

43

2.2968/180

81

2.2312/226

1506

Piłsudskiego
Józefa marsz.

1

1.3207/46

1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534

Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Pionierów
Plater Emilii
Plater Emilii
Plater Emilii

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
23
25
27
29
2
4
4

7.1160
7.1139
7.1159
7.1138
7.1158
7.1137
7.1157
7.1136
7.1156
7.1135
7.1155
7.1134
7.1154
7.1133
7.1153
7.1132
7.1152
7.1131
7.1151
7.1130
7.1150
7.1149
7.1147
7.1146
7.1145
1.2739/136
1.2738/136
1.2738/136

1535
1536
1537
1538
1539

Plebiscytowa
Plebiscytowa
Plebiscytowa
Plebiscytowa
Plebiscytowa

9
11
13
15
17

3.141
3.391/161
3.392/161
3.390/161
3.389/161

budynek Domu Opieki Społecznej
Caritas
krzyż murowany z figurą Chrystusa
na postumencie z 1898r.
drewniany krzyż z wizerunkiem
Chrystusa wyciętym z blachy przy ul.
J. Piłsudskiego z 1948r.
krzyż kamienny z figurą Chrystusa
na postumencie przy ul. Piłsudskiego
– obok wejścia do kościoła p.w.
Matki Boskiej z Lourdes z 1896r.
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
domki finskie
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż murowany na postumencie
przy ul. E. Plater 4 z XIX/XXw.
przedszkole
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

1490
1491
1494
1496
1497
1500
1501
1502
1503
1505

~250
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1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547

Plebiscytowa
Plebiscytowa
Plebiscytowa
Plebiscytowa
Plebiscytowa
Pocztowa
Pocztowa
Podgórze

1548

Podgórze

1549

Podgórze

1550
1551

Podgórze
Podgórze

1553

Poniatowskiego
/ Ligocka

1555
1556

Porębska
Porębska

1557

Porębska /
Chryzantem

1558

Potokowa

3

11.388/158

1559

Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Potyki
Augustyna Ks
Powstańców
Powstańców
Powstańców
Powstańców
Powstańców
Powstańców
Powstańców
Śląskich
Powstańców
Śląskich
Przelotowa

2

1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581

19
21
23
25
27
1
3
2-16
(parzyste)
5-15
(nieparzyste)
18-28
(parzyste)
30-32-34
36-42
(parzyste)

3.388/161
3.387/161
3.386/161
3.385/161
3.384/161
1.1222/99
1.844/99
1.2561/65

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

1.2562/65

budynek mieszkalny

1.2561/65

budynek mieszkalny

1.2560/65
1.2560/65

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

2.1919/132

3.569/161

kamienny krzyż z figurą Chrystusa
na postumencie przy skrzyżowaniu
ul. J. Poniatowskiego i Ligockiej z
1892r.
Cmentarz
krzyż Męki Pańskiej na cmentarzu
przy ul. Porębskiej
krzyż betonowy z figurą Chrystusa
przy skrzyżowaniu ul. Porębskiej i
Chryzantem z 1910r.
kaplica kubaturowa przy ul.
Potokowej 3 z końca XIXw.
budynek mieszkalny

4

3.568/161

budynek mieszkalny

6

3.580/160

budynek mieszkalny

8

3.591/160

budynek mieszkalny

10

3.590/160

budynek mieszkalny

12

3.589/160

budynek mieszkalny

14 – 14B

3.641/304

budynek mieszkalny

16 – 16D

3.643/171

budynek mieszkalny

18 , 18A

3.639/304

budynek mieszkalny

22

3.283

budynek mieszkalny

24

3.676/286

budynek mieszkalny

30

3.251

budynek mieszkalny

41

3.665/262

budynek mieszkalny

1 , 1A
3 , 3A
5 , 5A
6 , 6A
16
16 A
6

9.2190/22
9.2275/22
9.2276/22
9.1657/12
9.2358/22
9.2182/22
3.3012/506

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
willa?
budynek mieszkalny

30

3.1408/537

budynek mieszkalny

1

1.2746/242

budynek mieszkalny

5~
5~

8.597/134
8.597/134
8.1614/213
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1582
1583
1584
1585

1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1637
1638
1639

Przelotowa
Przelotowa
Przelotowa
Radoszowska
(mylnie w planie
27)
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Radoszowska
Ratowników
Rencistów
Rencistów
Rencistów
Rencistów
Rencistów
Rencistów
Rencistów
Rolnicza
Równoległa
Różyckiego
Ludomira
Rudzka
Rudzka
Rudzka
Rudzka
Rudzka
Rybna
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda

2
3
4
21

1.2150/244
1.2740/243
1.2150/244
6.853/124

101
105
107
109
111
112
113
115
117
118
119
121
123
125
127
129
131
132
133
134
135
149
151 – 153
155
157
162
163
165
167
168 166
175
177
5
1
2
3
4
5
7
9
10
9 - 9A - 9B
19

1.1292/171
1.1624/170
1.3460/114
1.3460/114
1.3460/114
1.1263/121
1.3459/114
1.3459/114
1.3459/114
1.2414/119
1.3459/114
1.3458/114
1.3458/114
1.3458/114
1.3458/114
1.3457/114
1.3457/114
1.1603/125
1.3457/114
1.2478/125
1.3457/114
1.1309/118
1.3306/118
1.3185/118
1.2357/100
1.1139/29
1.2964/100
1.1918/100
1.1098/33
1.1133/23
1.1339/37
1.1340/37
1.3320/218
2.1068/23
3.383/68
2.1071/23
3.360/68
2.1072/23
2.1073/23
2.1070/23
1.832/87
4.3040/304
1.2910/163

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kapliczka słupowa przy ul.
Radoszowskiej 21 z Męką Pańską z
1882r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
poradnia medycyny szkolnej
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

1
2-4
3
5
7
8
7

1.2553/68
1.2849
1.2856
1.2856
1.2856
2.861/110
1.1367/55

pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
pozostałości kolonii robotniczej
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

16

1.682/58

budynek mieszkalny

17 – 17A

3.186

budynek mieszkalny

19

3.188

budynek mieszkalny
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1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674

Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Siekiela
Ryszarda
Sienkiewicza
Henryka
Sienkiewicza
Henryka
Sienkiewicza
Henryka
Sienkiewicza
Henryka
Skalna
Skargi Piotra
Skargi Piotra
SkłodowskiejCurie Marii
SkłodowskiejCurie Marii
SkłodowskiejCurie Marii
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III

21

3.190

budynek mieszkalny

22 – 22B

3.656

budynek mieszkalny

23

3.195

budynek mieszkalny

24

3.592/159

budynek mieszkalny

25

3.195

budynek mieszkalny

26

3.592/159

budynek mieszkalny

27

3.195

budynek mieszkalny

28

3.600/158

budynek mieszkalny

30

3.600/158

budynek mieszkalny

32

3.599/158

budynek mieszkalny

34

3.599/158

budynek mieszkalny

36

3.597/158

budynek mieszkalny

38

3.597/158

budynek mieszkalny

1 – 1A

1.1848/150

budynek mieszkalny

9

1.223/95

budynek mieszkalny

10

1.295/90

budynek mieszkalny

11-13

1.222/94

budynek mieszkalny

2
1
117
1

1.1410/208
2.1944/77
2.617/14
8.1401/117

budynek mieszkalny
stara karczma z przełomu XIX i XXw.
przedszkole
budynek mieszkalny

3

8.1400/117

budynek mieszkalny

5

8.1399/117

budynek mieszkalny

1

10.120/77

2

10.618/59

krzyż drewniany przy ul. Sobieskiego
1
zespół koloni robotniczej

4

10.616/59

zespół koloni robotniczej

6

10.614/59

zespół koloni robotniczej

8

10.612/59

zespół koloni robotniczej

9

10.547/80

zespół koloni robotniczej

10

10.610/59

zespół koloni robotniczej

11

10.167/80

zespół koloni robotniczej

12

10.608/59

zespół koloni robotniczej

13

10.167/80

zespół koloni robotniczej

14

10.606/59

zespół koloni robotniczej
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1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707

Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III

15

10.202/79

zespół koloni robotniczej

16

10.604/59

zespół koloni robotniczej

17

10.566/79

zespół koloni robotniczej

18

10.602/59

zespół koloni robotniczej

19

10.566/79

zespół koloni robotniczej

20

10.600/59

zespół koloni robotniczej

21

10.566/79

zespół koloni robotniczej

22

10.598/59

zespół koloni robotniczej

23

10.669/79

zespół koloni robotniczej

24

10.673/48

zespół koloni robotniczej

25

10.668/79

zespół koloni robotniczej

26

10.672/48

zespół koloni robotniczej

27

10.666/79

zespół koloni robotniczej

28

10.393/47

zespół koloni robotniczej

29

10.667/79

zespół koloni robotniczej

30

10.592/29

zespół koloni robotniczej

31

10.664/79

zespół koloni robotniczej

32

10.590/29

zespół koloni robotniczej

33

10.663/79

zespół koloni robotniczej

34

10.588/29

zespół koloni robotniczej

35

10.662/79

zespół koloni robotniczej

36

10.586/29

zespół koloni robotniczej

37

10.658/17

zespół koloni robotniczej

38

10.584/29

zespół koloni robotniczej

39

10.659/17

zespół koloni robotniczej

40

10.582/29

zespół koloni robotniczej

41

10.657/17

zespół koloni robotniczej

42

10.580/29

zespół koloni robotniczej

43

10.655/17

zespół koloni robotniczej

44

10.578/29

zespół koloni robotniczej

45

10.654/17

zespół koloni robotniczej

46

10.576/29

zespół koloni robotniczej

47

10.650/17

zespół koloni robotniczej
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1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744

Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Sobieskiego
Jana III
Solna
Sportowców
Sportowców
Sprusa
Ryszarda
Sprusa
Ryszarda
Sprusa
Ryszarda
Sprusa
Ryszarda
Sprusa
Ryszarda
Sprusa
Ryszarda
Sprusa
Ryszarda
Sprusa
Ryszarda
Sprusa
Ryszarda
Stanisława
Stanisława
Stanisława
Stanisława
Stara
Stara

48

10.574/29

zespół koloni robotniczej

49

10.498/22

przedszkole

50

10.572/29

zespół koloni robotniczej

51

10.466/22

zespół koloni robotniczej

51 ~

10.499/22

52

10.570/29

park im. Jana III Sobieskiego w
Kuźnicy Rudzkiej
zespół koloni robotniczej

57

10.649/22

zespół koloni robotniczej

58, 58A

10.561/24

zespół koloni robotniczej

59

10.647/22

zespół koloni robotniczej

61

10.644/22

zespół koloni robotniczej

63

10.642/22

zespół koloni robotniczej

65

10.640/22

zespół koloni robotniczej

67

10.638/22

zespół koloni robotniczej

69

10.636/22

zespół koloni robotniczej

71

10.634/22

zespół koloni robotniczej

73

10.632/22

zespół koloni robotniczej

75

10.630/22

zespół koloni robotniczej

77

10.628/22

zespół koloni robotniczej

79

10.626/22

zespół koloni robotniczej

5
12
14
1

1.3355/37
4.3134/106
4.3135/106
11.1422/145

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

3

11.1421/145

budynek mieszkalny

4

11.1074/148

szkoła

5

11.1420/145

budynek mieszkalny

6

11.1403/144

budynek mieszkalny

7

11.1419/145

budynek mieszkalny

8

11.1190/144

budynek mieszkalny

9

11.1418/145

budynek mieszkalny

11

11.1417/145

budynek mieszkalny

1
2
3
4
2
4

9.2164/93
9.869/97
9.2164/93
9.1650/96
3.876/48
3.903/48

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
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1745
1746
1747
1749

Stara
Stara
Stara
Starowiejska

6
8
10
4

3.902/48
3.901/48
3.900/48
8.635/63

1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1760
1761
1762

Starowiejska
Starowiejska
Starowiejska
Starowiejska
Starowiejska
Starowiejska
Starowiejska
Starowiejska
Starowiejska
Strażacka
Strażacka
Stwosza Wita

8
9
10
13
16
17
25
31
33
3
5
2

8.633/62
8.779/35
8.632/61
8.547/39
8.1288
8.330/43
8.478/50
8.1496/116
8.1496/116
1.1474/205
1.4075/205
3.681/279

1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793

Stwosza Wita
Stwosza Wita
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże

9
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11A
12
13
14
16
17
18
20
23
24
25
26
27
29
30
31
32
32 ~

3.187
3.606/158
12.1022/168
12.1084/166
12.169
12.1082/164
12.170
12.364/162
12.171
12.786/161
12.172
12.612/158
12.173
12.173
12.157
12.174
12.630/155
12.738/151
12.787/177
12.674/150
12.149
12.1242/184
12.440/145
12.1241/184
12.668/144
12.1240/184
12.1238/184
12.750/139
12.1237/184
12.747/138
12.747/138

1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806

Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże

33
35
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47

12.1235/184
12.1234/184
12.719/128
12.1233/184
12.1232/184
12.974/124
12.775/184
12.852/122
12.620/47
12.962/123
12.446/43
12.966/119
12.643/31

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny z budynkiem
gospodarczym
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kościół pw. Najświętszego Serca
Pana Jezusa wraz z plebanią
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
krzyż drewniany z figurą Chrystusa
Ukrzyżowanego przy ul. Szczęść
Boże z 1901r.
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
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48
49
51
53
54
55
56
57
58
59
60
1

12.1108/115
12.641/31
12.638/31
12.637/31
12.1027/112
12.785/33
12.1023/110
12.784/33
12.789/48
12.953/33
12.789/48
3.602/158

Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
Kolonia robotnicza
budynek mieszkalny

2

3.587/160

budynek mieszkalny

3

3.602/158

budynek mieszkalny

4

3.586/160

budynek mieszkalny

5

3.598/158

budynek mieszkalny

6

3.585/160

budynek mieszkalny

7

3.598/158

budynek mieszkalny

8

3.383/161

budynek mieszkalny

dz 604/158

3.604/158

obiekt handlowy

1
3
4
5
7
9
10
1

4.426/19
4.76/19
4.366/19
4.76/19
4.420/19
4.419/19
4.219/19
1.1101/305

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

2

1.1095/306

budynek mieszkalny

4

1.1093/306

budynek mieszkalny

8

1.1111/305

budynek mieszkalno - usługowy

1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1848
1849

Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szczęść Boże
Szewczyka
Wilhelma
Szewczyka
Wilhelma
Szewczyka
Wilhelma
Szewczyka
Wilhelma
Szewczyka
Wilhelma
Szewczyka
Wilhelma
Szewczyka
Wilhelma
Szewczyka
Wilhelma
Szewczyka
Wilhelma /
Stwosza
Szkolny Plac
Szkolny Plac
Szkolny Plac
Szkolny Plac
Szkolny Plac
Szkolny Plac
Szkolny Plac
Szopena
Fryderyka
Szopena
Fryderyka
Szopena
Fryderyka
Szopena
Fryderyka
Szpitalna
Szpitalna
Szpitalna
Szpitalna
Szpitalna
Szpitalna
Szyb Bartosza
Szyb Walenty
Szyb Walenty

3
5
13
15
17
19
1
24 i 25
50

4.1932/206
4.779/206
4.775/206
4.774/206
4.773/206
4.935/205
9.2019/190
5.391/37
5.447

1850

Szyb Walenty

32

5.484

1851

Szyb Walenty

32

5.632/473

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
zespół zabudowań szybu "Klara"
wraz zabud. Byłej szkoły KWK
Wawel (Ochrona w szczególności:
wieża wyciągowa szybu „Clara”,
Ochrona zalecana: nadszybi,
budynek dawnej maszynow
pozostałości sortowni
fragment obszaru KWK "Wawel" zespół elektrowni "Mikołaj" - Carbo
Energia
Zespół zabudowań szybu Mikołaj:
nadszybie z wieżą wyciągową szybu

1807
1808
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827

1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1839
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1852

Szyb Walenty

dz. 5.632/473

5.632/473

1853

Szyb Walenty

dz. 5.484

5.484

1854

Szymanowskieg
o Karola
Szymanowskieg
o Karola
Szymanowskieg
o Karola
Szymanowskieg
o Karola
Ściegiennego
Piotra ks
Ściegiennego
Piotra ks
Ściegiennego
Piotra ks
Ściegiennego
Piotra ks
Ściegiennego
Piotra ks
Śląska
Śląska
Śląska
Śląska
Śląska
Świętochłowicka
Targowa
Targowa
Targowa
Teatralna
Tiałowskiego
Antoniego
Tiałowskiego
Antoniego
Tiałowskiego
Antoniego
Tiałowskiego
Antoniego
Tiałowskiego
Antoniego
Tiałowskiego
Antoniego
Tiałowskiego
Antoniego
Tiałowskiego
Antoniego
Tiałowskiego
Antoniego
Tiałowskiego
Antoniego
Tołstoja Lwa
Tołstoja Lwa
Tołstoja Lwa
Tołstoja Lwa
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.

3

3.2312/11

„Mikołaj”, maszynownia szybu
„Mikoła, warsztat
Zespół zabudowań szybu Mikołaj Budynek maszyny wyciągowej
Zespół zabudowań szybu Mikołaj Elektrownia
budynek mieszkalny

7

3.2394/11

budynek mieszkalny

8

3.2401/69

budynek mieszkalny

12

3.4201/67

budynek mieszkalny

1

1.2409/125

kolonia werdon

2-2D

1.2418/122

kolonia werdon

3-3D

1.2413/122

kolonia werdon

6

1.603/125

budynek mieszkalny

9

1.2347/125

budynek mieszkalny

1
2
4
5
7
2
1
3
7
2
1-1A

3.1173/152
3.1185/152
3.1184/152
3.2004/152
3.1178/152
1.1076/1
1.2451/54
1.2455/55
1.58
1.1295/107
1.2793/2689

dom robotniczy
dom robotniczy
dom robotniczy
dom robotniczy
dom robotniczy
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

2-2A

2.1110/22

budynek mieszkalny

3-3A

1.2791/2689

budynek mieszkalny

4-4A

2.1108/22

budynek mieszkalny

5-5A

1.2788/2689

budynek mieszkalny

6-6A

2.1105/22

budynek mieszkalny

7-7A

1.2786/2689

budynek mieszkalny

8-8A

2.1103/22

budynek mieszkalny

10-10A

2.1100/22

budynek mieszkalny

12-12A

2.1098/22

budynek mieszkalny

4
6
6A
8-8A
1

1.3326/10
1.2750/11
1.2750/11
1.2752/12
3.116

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

4~

1.2284/19

4~

1.3197/19

tzw. stary cmentarz przy kościele pw.
św. Trójcy
figura Matki Boskiej w typie
Immaculaty przy kościele p.w. Trójcy
Przenajświętszej

1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1890
1891
1892
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1893
1894

1895
1897
1898
1899
1901
1902

1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910

1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918

Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.

4~

1.3197/19

4~

1.3197/19

Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla / Barbary

5

3.1146/118

krzyż Męki Pańskiej przy kościele
p.w. Trójcy Przenajświętszej z 1902r.
grupa rzeźbiarska z Chrystusem
Zmartwychwstałym przy kościele
p.w. Trójcy Przenajświętszej
budynek mieszkalny

9 ,9A

3.1486/119

budynek mieszkalny

11

3.1474/119

budynek mieszkalny

19

3.431/122

budynek mieszkalny

28 (mylnie w
planie 26)
47 ~

1.1034/3

budynek mieszkalny

4.1670/169

Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.

55

4.741/169

krzyż murowany z wizerunkiem
Chrystusa przy skrzyżowaniu ul. Ks.
L. Tunkla i Barbary z 1898r.
budynek mieszkalny

58

1.1077/1

budynek mieszkalny

77

4.1587/172

budynek mieszkalny

86

5.158

budynek mieszkalny

89

5.131

budynek mieszkalny

104

5.527/170

budynek mieszkalny

110-110A

5.176

budynek mieszkalny

116, 112A

fragment obszaru Ruch I "Wirek"
Kopalni "Polska Wirek", w tym
siłownia energetyczna z
maszynownią i wieżą szybu „Stary
Wirek”, maszynownia szybu „Maciej”,
wieża szybu "Nowy Wirek"dawna
cechownia (kompresorownia)

Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.

124

5.581/54
Teren
rozciąga się
od
ul.ks.L.Tunkla
z
zamknięciem
obszaru w
strefie
przygraniczne
j ze
Świętochłowic
ami (od pn).
Od strony Pd.
po pn. stronie
ul.
Świętochłowic
kiej
5.47

126

5.47

budynek mieszkalny

128

5.46

budynek mieszkalny

130

5.46

budynek mieszkalny

132

5.45

budynek mieszkalny

133

5.92

budynek mieszkalny

134

5.45

budynek mieszkalny

135

5.91

budynek mieszkalny

budynek mieszkalny
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1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tunkla Ludwika
ks.
Tuwima Juliana
Tuwima Juliana
Wandy
Wandy
Wandy
Warmińska
Warmińska
Warmińska
Warmińska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Warszawska
Wesoła
Węglowa
Węglowa
Węglowa
Węglowa
Węglowa
Węglowa
Węglowa
Węglowa
Węglowa
Wieniawskiego
Henryka
Wieniawskiego
Henryka
Wieniawskiego
Henryka
Wieniawskiego

136

5.44

budynek mieszkalny

137

5.445/83

budynek mieszkalny

138

5.44

budynek mieszkalny

140

5.540/43

budynek mieszkalny

149

5.534/37

budynek mieszkalny

151

5.534/37

budynek mieszkalny

153

5.534/37

budynek mieszkalny

155

5.534/37

budynek mieszkalny

157

5.531/37

budynek mieszkalny

159

5.531/37

budynek mieszkalny

161

5.531/37

budynek mieszkalny

163

5.531/37

budynek mieszkalny

165

5.531/37

budynek mieszkalny

4 - 4A
8
2
6
8
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14
16
18
5, 5A
1
2
3
4
5
8
9, 9a
11, 11A
13
4

1.1163/149
1.2291/152
9.2379/208
9.2378/208
9.2377/208
3.992/11
3.989/11
3.991/11
3.988/11
1.2138/176
1.1444/182
1.2138/176
1.1008/182
1.2138/176
1.1007/182
1.2138/176
1.1007/182
1.2407/181
1.1578/182
1.2715/181
1.2715/181
1.2715/181
9.1182/121
4.77/19
4.66/17
4.76/19
4.293/17
4.422/19
4.460/17
4.432/18
4.432/18
4.432/18
9.1366/6

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
szkoła
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

6

9.2161/7

budynek mieszkalny

8

9.1222/24

budynek mieszkalny

10

9.1218/25

budynek mieszkalny
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1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2003
2004
2005

Henryka
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wojska
Polskiego
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności

1

1.2631/88

kamienica

A/247/09

2

1.3489/98

kamienica

A/247/09

3

1.2631/88

kamienica

4

1.1183/88

kamienica

5

1.2631/88

kamienica

6

1.1183/88

kamienica

7

1.2631/88

kamienica

8

1.1183/88

kamienica

9

1.2631/88

kamienica

10

1.1183/88

kamienica

11

1.2631/88

kamienica

12

1.1183/88

kamienica

13

1.2631/88

kamienica

14

1.1183/88

kamienica

15

1.2631/88

kamienica

16

1.897/88

kamienica

17

1.2630/88

kamienica

18

1.897/88

kamienica

19

1.2630/88

kamienica

20

1.897/88

kamienica

21

1.2630/88

kamienica

22

1.897/88

kamienica

23

1.2630/88

kamienica

24

1.897/88

kamienica

25

1.2630/88

kamienica

27

1.2630/88

kamienica

29

1.2630/88

kamienica

1
1A
2
2A
3
4
5
5

8.1318/3
8.355/215
9.1906/35
9.2011/35
8.1324/3
9.1905/35
8.903/2
8.903/2

gospoda hrabiowska
zespół stacyjny Ruda Ruda
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż murowany z wizerunkiem
Chrystusa przy ul. Wolności 5 z
1937r.
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A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
A/247/09
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2007
2008
2009
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności
Wolności

2023

Wolności

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Wrocławska
Wrocławska
Wrocławska
Wrocławska
Wrocławska
Wrocławska
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wróblewskiego
Walerego
Wyleżoła Feliksa

2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048

7-7B
8
10
12
13
14
17
19
23-23D
25
27
29
31
31A
33

8.851/16
9.2331/16
9.2331/16
9.1914/16
8.1402/16
9.1868/15
8.799/16
8.1286
8.1293/75
8.791/75
8.789/75
8.787/75
8.1044/76
8.1043/76
8.1559/165

1
2
3
4
6
8
1

3.964/11
3.995/11
3.965/11
3.990/11
3.987/11
3.986/11
7.1079

budynek mieszkalny
budynek usługowy
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
krzyż pasyjny kamienny z figurami
Chrystusa, Matki Boskiej i Św. Jana
przy skrzyżowaniu ul. Wolności i
Kościelnej z 1893r.
krzyż drewniany z wizerunkiem
Chrystusa wyciętym z blachy przy ul.
Wolności – POD „Nowa Jutrzenka” z
1 ćw. XXw.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
domki finskie

2

7.1076

domki finskie

3

7.1080

domki finskie

4

7.1075

domki finskie

5

7.1081

domki finskie

6

7.1074

domki finskie

7

7.1082

domki finskie

8

7.1073

domki finskie

9

7.1083

domki finskie

10

7.1072

domki finskie

11

7.1084

domki finskie

12

7.1071

domki finskie

13

7.1085

domki finskie

14

7.1067

domki finskie

15

7.1086

domki finskie

16

7.1066

domki finskie

17

7.1087

domki finskie

18

7.1065

domki finskie

2

9.2291/252

zespół kolonii robotniczej Karol

8.1608/181
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4
5
6
7
8
11
13
3

9.2291/252
9.2361/276
9.2364/285
9.2362/276
9.2365/285
9.2166/267
9.1697/270
1.1673/321

zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
zespół kolonii robotniczej Karol
kolonia domków bliźniaczych

5

1.1674/321

kolonia domków bliźniaczych

7

1.1675/321

kolonia domków bliźniaczych

9

1.1676/321

kolonia domków bliźniaczych

10

1.1702/324

kolonia domków bliźniaczych

11

1.1677/321

kolonia domków bliźniaczych

12

1.1701/324

kolonia domków bliźniaczych

13

1.1678/321

kolonia domków bliźniaczych

14

1.1700/324

kolonia domków bliźniaczych

15

1.1679/321

kolonia domków bliźniaczych

16

1.1699/324

kolonia domków bliźniaczych

17

1.1680/321

kolonia domków bliźniaczych

18

1.1698/324

kolonia domków bliźniaczych

19

1.1681/321

kolonia domków bliźniaczych

20

1.1697/324

kolonia domków bliźniaczych

21

1.1682/321

kolonia domków bliźniaczych

22

1.1696/324

kolonia domków bliźniaczych

23

1.1683/321

kolonia domków bliźniaczych

24

1.1695/324

kolonia domków bliźniaczych

25

1.1684/321

kolonia domków bliźniaczych

2076
2077
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089

Wyleżoła Feliksa
Wyleżoła Feliksa
Wyleżoła Feliksa
Wyleżoła Feliksa
Wyleżoła Feliksa
Wyleżoła Feliksa
Wyleżoła Feliksa
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wysockiej
Stanisławy
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia

1
2
3
5
7
8
10
11
11 a 13
12
14
16
22 ~~

2.25
3.1827/114
2.2072/24
2.3035/26
2.1065/15
3.1150/103
3.1638/96
2.3615/13
2.8
3.1637/97
3.1636/97
3.1635/97
3.1801/61

2090
2091
2092

Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia

59
61
63

3.553/10
3.985/11
3.984/11

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalno - usługowy
budynek mieszkalno - usługowy
szkoła
Cmentarz
budynek mieszkalno - usługowy
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
Krzyż murowany z Męką Pańską z
płaskorzeźbą Matki Boskiej Bolesnej
przy ul. Wyzwolenia z 1903r.
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
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2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100

Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia

65
67
69
71
73
75
174
177

3.982/11
3.981/11
3.978/11
3.977/11
3.974/11
3.973/11
2.595/50
2.1698/57

2101
2102
2103
2104

Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia
Wyzwolenia

187
201
203
215

2.1682/7
1.2592/244
1.4105/244
1.3071/256

2105
2106
2107

Zabrzańska
Zabrzańska
Zabrzańska / 1
Maja

10-10A
72
5.369/16

3.854/5
8.1274/211
5.369/16

2108

Zabrzańska /
Węglowa

2109
2110
2111

Zajęcza
Zajęcza
Zdziebkowskiej
Pelagii
Zgody
Zgody
Zgody
Zgody
Zgody
Zielona
Zielona
Zielona
Zielona
Zielona
Zielona
Zwycięstwa
Zwycięstwa
Zwycięstwa
Zwycięstwa
Zwycięstwa
Zwycięstwa
Zwycięstwa
Żeleńskiego
Władysława
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego

2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139

24
42
6, 6A

5.504
5.497
1.2413/122

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalno - usługowy
krzyż drewniany na kamiennym
postumencie z figurą Matki Boskiej
we wnęce przy ul. Wyzwolenia 177 z
XIXw.
budynek mieszkalno - usługowy
budynek mieszkalno - usługowy
budynek mieszkalno - usługowy
zespół kościelny parafii pw. św.
Andrzeja Boboli
budynek mieszkalny
budynek mieszkalno-usługowy
krzyż drewniany z figurą Chrystusa
przy skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i
1 Maja z końca XIXw.
betonowy krzyż na postumencie przy
skrzyżowaniu ul. Zabrzańskiej i
Węglowej z 1933r.
budynek mieszkalny
PGR Nowa Ruda - Muzeum PRL-u
kolonia werdon

1
3
5
7
9
3
5
6
7
9
24
1-1A
2
3-3A
4
5-5A
6-6A
7-7A
10

3.189
3.191
3.194
3.195
3.195
3.2500/15
3.2500/15
3.2461/60
3.2500/15
3.2500/15
3.2413/43
11.1275/43
11.1279/43
11.1274/43
11.1280/43
11.1269/43
11.1266/43
11.1270/43
8.479/50

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
kolonia robotnicza
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

1

11.1283/43

budynek mieszkalny

2

11.1091/43

budynek mieszkalny

3

11.1282/43

budynek mieszkalny

4-4B

11.1255/43

budynek mieszkalny

5

11.1281/43

budynek mieszkalny

6-6A

11.1256/43

budynek mieszkalny

7-7B

11.1267/43

budynek mieszkalny

8-8A

11.1254/43

budynek mieszkalny

9-9B

11.1076/43

budynek mieszkalny

4.65/17
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2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2150
2151

2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169

2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176

Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żeromskiego
Stefana
Żwirki i Wigury
Żymły Roberta

10-10A

11.1253/43

budynek mieszkalny

12-12B

11.1257/43

budynek mieszkalny

14-14B

11.1251/43

budynek mieszkalny

16-16B

11.1259/43

budynek mieszkalny

18-18B

11.1082/43

budynek mieszkalny

20-20B

11.1261/43

budynek mieszkalny

1.1922/291
2.3608/15

budynek mieszkalny
budynek mieszkalny

2.1238/72,
2.1246/70

B1 Schron Bojowy

2.779/24

B2 Schron Bojowy

2.1162/23

B3 Schron Bojowy

3.777/45

B5 Schron Bojowy

3.854/5

B6 Schron Bojowy

7.781/86

B8 Schron Bojowy

5.314/61

B9 Schron Bojowy

5.312/69
6.353/308

B10 Schron Bojowy
B11 Schron Bojowy

5.472
1.1643/54

B12 Schron Bojowy
B14 Schron Bojowy

1.1643/54

B15 Schron Bojowy

5.609/519
5.609/519
4.2976/96
4.2884/186

B16 Schron Bojowy
B17 Schron Bojowy
B18 Schron Bojowy
B19 Schron Bojowy

4.1341/124

B20 Schron Bojowy

2997/289

B21 Schron Bojowy

4.2514/259,
4.2516/256

B22 Schron Bojowy

4.2491/244

B23 Schron Bojowy

3.2701/186

B24 Schron Bojowy

3.3113/357

B25 Schron Bojowy

3.3016/339

B26 Schron Bojowy

3.1989/310

B27 Schron Bojowy

1.3329/2907

B28 Schron Bojowy

3.13

B29 Schron Bojowy

4
39 (błędnie w
planie 26)
Goduli
4 ~, dz.
2.1238/72,
2.1246/70
Romera
7 ~, dz.
Eugeniusza
2.779/24
Lipa Wincentego 2 ,
dz.2.1162/23
Solskiego
2 ~, dz.
3.777/45
Pawła
45 ~~,
dz.3.854/5
Przedtorze
16 ~~, dz.
7.781/86
Rudzka ~~ 1
dz. 5.314/61
Maja
dz. 5.312/69
1 Maja
374 ~ , dz.
6.353/308
dz. 5.472
Hallera Gen.
61 , dz.
1.1643/54
Hallera Gen.
61 , dz.
1.1643/54
dz. 5.609/519
dz. 5.609/519
dz. 4.2976/96
Wysoka
dz.
4.2884/186
Kokota
dz.4.1341/12
Edmunda
4
Kokota
dz. 2997/289
Edmunda
Kolbego
dz.
4.2514/259,
4.2516/256
Kolbego
dz.
4.2491/244
Bielszowicka ~
dz.
Kałusa
3.2701/186
Magdziorza
28 , dz.
3.3113/357
Brata Alberta
dz.
3.3016/339
Brata Alberta
dz.
3.1989/310
Chorzowska
dz.
1.3329/2907
Chrobrego
129 ~, dz.
3.13
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2178

Związku
Młodzieży
Polskiej
Mrówcza

2179

Wyzwolenia

2180

Wyzwolenia

2181

Wyzwolenia

2182

Szyb Artura

2183
2184

2190

Szyb Artura
Zapolskiej
Gabrieli ~~(w
lesie)
Zapolskiej
Gabrieli ~~(w
lesie)
Zapolskiej
Gabrieli ~~(w
lesie)
Zapolskiej
Gabrieli ~~(w
lesie)
Zapolskiej ~~
Orzeszkowej (w
lesie)
Zapolskiej ~~
Orzeszkowej (w
lesie)
Orzeszkowej

2191

Orzeszkowej

2192

Pułaskiego
Kazimierza (w
lesie)
Pułaskiego
Kazimierza (w
lesie)
Kochłowicka (w
lesie)
Kochłowicka (w
lesie)
Kochłowicka (w
lesie)
Kochłowicka (w
lesie)
Pomorska

2177

2185

2186

2187

2188

2189

2193

2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200

Piłsudskiego
Józefa marsz.
Tęczowa

2202

Piłsudskiego
Józefa marsz.
Cegielniana

2203
2204

Kalinowa
Kalinowa

2201

22 ~, dz.
4.1482/102

4.1482/102

B30 Schron Bojowy

8 ~, dz.
4.1027/24
142 ~,
dz.4.13,
4.773/26
142 ~, dz.
3.1721/2
111 ~,
dz.3.1580/6,
3.1583/6,
3.1585/6,
3.794/6
6 ~, dz.
3.1925/2
1 , dz.2.83/12
dz. 2.259/7

4.1027/24

B31 Schron Bojowy

4.13,
4.773/26

B32 Schron Bojowy

3.1721/2

B33 Schron Bojowy

3.1580/6,
3.1583/6,
3.1585/6,
3.794/6

B34 Schron Bojowy

3.1925/2

B35 Schron Bojowy

2.83/12
2.259/7

B36 Schron Bojowy
B37 Schron Bojowy

dz. 2.259/7

2.259/7

B38 Schron Bojowy

dz. 2.259/7

2.259/7

B39 Schron Bojowy

dz. 2.259/7

2.259/7

B40 Schron Bojowy

dz. 1.1208/81

1.1208/81

B42 Schron Bojowy

dz. 1.1208/81

1.1208/81

B43 Schron Bojowy

11 ~~ dz.
1.491/102
52 , dz.
2.1612/3
dz. 10.75/3

1.491/102

B45 Schron Bojowy

2.1612/3

B46 Schron Bojowy

10.75/3

B47 Schron Bojowy

dz. 3.195/29

3.195/29

B48 Schron Bojowy

dz. 3.77/3

3.77/3

B50 Schron Bojowy

dz. 3.77/3

3.77/3

B51 Schron Bojowy

dz. 3.77/3

3.77/3

B52 Schron Bojowy

dz. 3.77/3

3.77/3

B53 Schron Bojowy

55 ~~, dz.
2.3172/94
102 ~~, dz.
2.2963/140
25 , dz.
2.3442/183
111B ~, dz.
2.2994/230
dz.
2.2955/211
dz. 7.675/48
dz. 7.675/48

2.3172/94

B54 Schron Bojowy

2.2963/140

B55 Schron Bojowy

2.3442/183

B56 Schron Bojowy

2.2994/230

B57 Schron Bojowy

2.2955/211

B58 Schron Bojowy

7.675/48
7.675/48

B59 Schron Bojowy
B60 Schron Bojowy
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2205
2206
2212

Kalinowa
Kalinowa
Dworcowa Aleja

dz. 7.675/48
dz. 7.675/48
1

7.675/48
7.675/48
1.3241/15

2213

Dworcowa

33

3.854/5

2215

Dworcowa

27

3.854/5

2216

Dworcowa

29

3.854/5

2217

Dworcowa

31

3.854/5

2218

Zabrzańska

2

3.854/5

2219

Zabrzańska

4

3.854/5

2220

Zabrzańska

6

3.854/5

2221

Zabrzańska

8

3.854/5

2222
2223

Plebiscytowa
Przedtorze

29-31
2 (4)

3.854/5

2224

Przedtorze

6

3.854/5

2225

Przedtorze

8

3.854/5

2226

Przedtorze

12

3.854/5

2227

Przedtorze

14

3.854/5

2228

Przedtorze

16

3.854/5

2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2244

Czarnoleśna
Czarnoleśna
Czarnoleśna
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
Kędzierzyńska
1 Maja
Dąbrowskiego
Konopnickiej
Sieronia
Chopina plac
Zabrzańska
Sieronia
Maya Antoniego
Jadwigi Śląskiej

47
49
51
21-21A
23-23B
25-25B
178
21B
1
6
6
53-53A-53B
1
7
31

1.911/22
1.1794/5
1.1794/5
11.1243/43
11.1242/43
11.1246/21
1.264

4.5.4. STREFY
MIEJSCOWYM

OCHRONY

9.681/108
8.1641/83
8.1646/84
8.1375/78
11.1089/43
1.1797/107

B61 Schron Bojowy
B62 Schron Bojowy
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Kochłowice
Budynek poczty PKP - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
budynek mieszkalny
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
Budynek mieszkalny - zespół
stacyjny Ruda Chebzie
kamienica
kamienica
kamienica
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
budynek mieszkalny
usługowy (dawna kręgielnia)
mieszkalny
mieszkalno-usługowy
Budynek usługowo mieszkalny
mieszkalno-usługowy
budynek mieszkalny
budynek mieszkalno-usługowy

KONSERWATORSKIEJ

WYZNACZONE

W

PLANIE

Na terenie miasta Ruda Śląska wyróżniamy strefy ochrony konserwatorskiej – obszary
o walorach kulturowych chronione ustaleniami planu miejscowego. Są to strefy wyznaczone
dla obszarów szczególnie wartościowych, o zachowanej historycznie strukturze
przestrzennej. Są to obszary uznane za szczególnie ważne jako materialne świadectwo
historyczne. W ustalonych strefach przedkłada się priorytet wymagań konserwatorskich nad
względami wynikającymi z działalności inwestycyjnej. Wszelkie działania konserwatorskie
w tych strefach zmierzają do zachowania i uczytelnienia historycznego układu
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przestrzennego, m. in. przebiegu głównych ciągów komunikacyjnych, kompozycji wnętrz
urbanistycznych, historycznych linii zabudowy, kompozycji układów zieleni zabytkowej,
historycznych podziałów własnościowych oraz sposobu użytkowania gruntów. W zależności
od rodzaju ustanowionej strefy konserwatorskiej wymagania oraz wytyczne dotyczące
zagospodarowania tych stref są różne.
Strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmuje następujące zabytki, bądź zespoły
zabytków architektury świeckiej i sakralnej:
1)

teren osiedli robotniczych przy ul. Kokota i ul. Kasprowicza w Bielszowicach,

2)

zespół osiedla robotniczego przy ulicach: Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka
w Chebziu obejmujący 12 budynków mieszkalnych i jeden gospodarczy,

3)

otoczenie kościoła parafialnego w Goduli p.w. ścięcia Jana Chrzciciela wraz
z zespołem szpitala przy ul. Goduli,

4)

zespół osiedla robotniczego w Goduli
Kolbego, Tiałowskiego, Czereśniowej,

5)

zespół kościelny
ul.Kłodnickiej,

6)

zespół zabudowy robotniczej przy ul. Radoszowskiej w Kochłowicach,

7)

zespół osiedla robotniczego przy ul. Tunkla,

8)

budynek Domu Opieki Społecznej Caritas wraz z najbliższym otoczeniem przy
ul. Piłsudskiego 43 w Kochłowicach,

9)

centrum dzielnicy Nowy Bytom w rejonie ul. Niedurnego wraz z wieżą wodną,

10)

zespół zabudowy robotniczej przy ulicach: Chorzowskiej, Furgoła, Krasickiego
w Nowym Bytomiu,

11)

zespół zabudowy robotniczej przy ul. Podgórze w Nowym Bytomiu,

12)

obszar obejmujący centrum dzielnicy Orzegów stanowiący otoczenie kościoła
p.w. Św. Michała Archanioła,

13)

otoczenie kościoła p.w. św. Józefa w Rudzie,

14)

obszar obejmujący centrum dzielnicy Wirek i stanowiący otoczenie kościoła
p.w. Św. Wawrzyńca i Św. Antoniego,

15)

obiekt kulturalno – usługowy tzw. Pałacyk klasycystyczny przy ul. 1 Maja,

p.w.

Matki

Bożej

przy

ulicach:

Różańcowej

Goduli,

w

Nowaka,

Halembie

przy

Zabytki bądź zespoły zabytków przemysłu i techniki wchodzące w skład strefy „A” ścisłej
ochrony konserwatorskiej obejmują:
16)

zespół zabudowań szybu „Mikołaj” byłej KWK „ Wawel” wraz z Elektrownią,
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17)

teren dawnej kopalni „Karol”,

18)

teren KWK "Pokój" - szyb „Anna”, „Maria”, do zachowania: maszynownia „Anna”,
dawna siłownia i sprężarkownia, maszynownia „Maria”, warsztaty mechaniczne,
dawna cechowania, budynek administracyjny PW i K. Dla pozostałych obiektów
możliwość likwidacji po udokumentowaniu,

19)

otoczenie zespołu zabudowań szybu „Andrzej” w Wirku.

Strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej obejmuje następujące zabytki, bądź
zespoły zabytków architektury świeckiej i sakralnej:
1)

teren dawnego PGR - Nowa Ruda w Bielszowicach,

2)

zabudowa
centrum
wielorodzinnych,

3)

zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Pawła w Chebziu,

4)

osiedle robotnicze przy ulicach: Goduli, Rencistów, Imieli w Goduli,

5)

osiedle przy ulicach: Floriana, Joanny i Placu Niepodległości w Goduli,

6)

centrum dzielnicy Kochłowice

7)

zespół dawnej kolonii przy ul. Sobieskiego w Kuźnicy Rudzkiej,

8)

pozostałości osiedla robotniczego przy ulicach: Niedurnego, Gwardii Ludowej,
Rudzkiej w Nowym Bytomiu,

9)

obszar centrum Nowego Bytomia w rejonie ulic: Parkowej, Hallera, Niedurnego,
sąsiadujący ze strefą „A” ochrony konserwatorskiej,

10)

zespół dawnej kolonii "Karol" w Rudzie,

11)

zespół zabudowy mieszkalnej przy ulicach: Piastowskiej, Sprusa, Jana Dobrego
w Rudzie,

12)

centrum dzielnicy Ruda,

13)

zespół zabudowy kolonii robotniczej przy ul. Szczęść Boże w Rudzie,

14)

zespół zabudowy kolonii przy ulicach: Skłodowskiej, Ligonia, Miarki w Rudzie,

15)

zespół osiedla robotniczego ograniczonego ulicami: Plebiscytową, Potyki i Zgody
w Bykowinie,

16)

zespół osiedla robotniczego przy ulicach:
Kędzierzyńską oraz Ogrodową w Rudzie,

17)

kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa wraz z plebanią przy ul. Wita Stwosza

dzielnicy

Chebzie

obejmująca

zespoły

Żeromskiego,

budynków

Gierałtowskiego,
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w Bykowinie,
18)

kościół p.w. Św. Ducha w Czarnym Lesie wraz z cmentarzem,

19)

kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Św. przy ul. Kochłowickiej w Kłodnicy,

20)

teren zamknięty ulicami: Kuźników, 1 Maja i Halembską wraz z zespołem starej
zabudowy,

21)

zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kolonia Zwycięstwa w Halembie,

22)

zespół kościelny parafii p.w. Św. Andrzeja Boboli w Wirku,

23)

teren istniejącej szkoły podstawowej nr 7 w Wirku,

24)

budynek mieszkalny i gospodarczy przy ul. Lompy 2 w Nowym Bytomiu – dawne
zabudowania gospodarcze,

25)

kolonia domków fińskich przy ulicach:
Wróblewskiego, Drzymały w Bielszowicach,

26)

kolonia domków fińskich przy ulicach: Bema, Pionierów, Jedności, Grottgera,
Jasińskiego, Fińskiej w Bielszowicach,

27)

zespół zabudowań przy ul. Zielonej w Bielszowicach,

28)

zespół zabudowań Szpitala Miejskiego nr 1, zabudowań szkoły oraz zabudowań
mieszkalnych w Bielszowicach,

29)

zespół zabudowań
w Kochłowicach,

30)

teren wokół budynku starej karczmy z przełomu XIX/XX w. przy ul. P. Skargi 1,

31)

teren przedpola zabytkowego kościoła p.w. Św. Pawła w Nowym Bytomiu.

przy

ul.

Komuny

Wrocławskiej,

Paryskiej,

Kaszubskiej

i

Narutowicza,

Oświęcimskiej

Zabytki, bądź zespoły zabytków przemysłu i techniki wchodzące w skład strefy „B” ochrony
konserwatorskiej obejmują:
32)

teren koksowni "Orzegów",

33)

zabudowa szybu "Lech" KWK "Pokój" do zachowania: zabudowa sprężarkowi
i rozdzielni, maszynownia szybu „Lech I”, budynek dawnego działu budowlanego
i laboratorium, budynek centrali elektrycznej, budynek sali gimnastycznej, budynek
dawnej łaźni i cechowni,

34)

zespół zabudowy dawnej huty cynku Hugo wraz z halą przy ul. Katowickiej,

35)

pozostałości dawnej kopalni „Paweł” w Chebziu,

36)

dawna fabryka margaryny przy ul. Piastowskiej,
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37)

fragment obszaru byłej KWK „Wawel”,

38)

zespół zabudowań szybu „Klara” oraz zabudowań szkoły byłej KWK „Wawel”,

39)

zespół stacyjny Ruda,

40)

cegielnia w Bielszowicach,

41)

zespół zabudowań szybu „Wanda” Kopalni „Pokój”, budynek garaży, warsztatów,
budynek wagi, portierni, starej łaźni, dawna cechownia, nadszybie z wieżą szybu Jan
Karol, budynek kompresorów i przetwornic, rozdzielnia, budynek administracyjno –
magazynowy,

42)

fragment obszaru Ruch I „Wirek” Kopalni „Polska Wirek”.

W skład strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej wchodzą także obiekty budownictwa
obronnego obejmujące bunkry oraz inne obiekty militarne wraz z otoczeniem leżące
w historycznym pasie umocnień "Obszaru Warownego Śląsk" oraz obiekty fortyfikacyjne
z Pozycji Górnośląskiej Oberschlessien Stellung.
Strefa „E” ochrony ekspozycji obejmuje następujące obszary:
1)

teren stanowiący otulinę strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – centrum
dzielnicy Nowy Bytom w rejonie ul. Niedurnego,

2)

teren stanowiący przedpole dla zespołu kościoła parafialnego p.w. ścięcia Jana
Chrzciciela oraz zespół szpitala w Goduli,

3)

teren stanowiący przedpole dla strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej – zespół
osiedla robotniczego przy ul. Styczyńskiego, Nowobytomskiej, Szafranka w Chebziu,

4)

teren
ochrony
ul. Piastowskiej.

ekspozycji

zabytkowego

układu

urbanistycznego

przy

Strefa "K" ochrony krajobrazu obejmuje następujące tereny:
1)

cmentarz przy ul. Porębskiej w Rudzie,

2)

cmentarz przy ul. Kokota w Bielszowicach wraz z otuliną,

3)

cmentarz przy kościele p.w. Św. Jana Chrzciciela w Goduli,

4)

tzw. stary cmentarz przy kościele p.w. Św. Trójcy w Kochłowicach,

5)

tzw. stary cmentarz przy ul. Chorzowskiej w Nowym Bytomiu,

6)

tzw. nowy cmentarz przy ul. Chorzowskiej w Nowym Bytomiu,

7)

tzw. stary cmentarz w Orzegowie,

8)

cmentarz przy kościele p.w. Św. Wawrzyńca w Wirku,
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9)

cmentarz przy ul. 11 Listopada w Bykowinie,

10)

cmentarz przy kościele p.w. Matki Bożej Różańcowej w Halembie,

11)

cmentarz przy ul. Wyzwolenia w Kochłowicach,

12)

cmentarz przy ul. 1 Maja w Wirku,

13)

cmentarz przy ul. Magdziorza w Wirku,

14)

cmentarz przy ul. Skośnej w Halembie,

15)

park im. Jana III Sobieskiego w Kuźnicy Rudzkiej,

16)

park przy ul. Bujoczka w Rudzie,

17)

park przy ul. Parkowej w Nowym Bytomiu,

18)

park im. Kozioła przy ul. Piastowskiej w Rudzie.

Strefa „Wo” obserwacji archeologicznej obejmuje obszary potencjalnego występowania
znalezisk archeologicznych. Poniższe zestawienie tabelaryczne charakteryzuje stanowiska
archeologiczne w mieście Ruda Śląska.
Numer
stanowiska
oznaczony na
rysunku
studium
1

Lokalizacja
stanowiska
na mapie
AZP

Numer stanowiska
na obszarze
(zgodnie z AZP)

97-46

1

2

97-46

2

3
4
5
6
7
8

97-46
97-46
97-46
97-46
98-46
98-46

3
4
5
7
17
14

9
10
11

98-46
98-46
98-46

15
16
1

12
13

98-46
98-46

2
3

14

98-46

10

Rodzaj stanowiska i
chronologia

Ślad osadnictwa – późne
średniowiecze
Ślad osadnictwa – późne
średniowiecze
Ślad osadnictwa – średniowiecze
Ślad osadnictwa – średniowiecze
Osada otwarta - średniowiecze
Ślad osadnictwa – średniowiecze
ślad osadnictwa – neolit
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia
2 gródki – nieokreślony
Gródek – nieokreślony
Gródek – późne średniowiecze,
średniowiecze;
Ślad osadnictwa – nowożytne
Ślad osadnictwa – średniowiecze
Ślad osadnictwa – średniowiecze
Ślad osadnictwa – nowożytne
Ślad osadnictwa – epoka
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15

98-46

11

16

98-46

12

17

98-46

13

18

98-46

4

19

98-46

5

20

98-46

6

21

98-46

7

22
23

98-46
99-46

9
16

24
25

99-46
98-46

17
8

kamienia
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia;
Ślad osadnictwa – wczesne
średniowiecze
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia
Ślad osadnictwa – nowożytne
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia – neolit
Ślad osadnictwa
Ślad osadnictwa – epoka
kamienia;
Ślad osadnictwa - nieokreślony

Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza granice terenu
ekspozycji gródka średniowiecznego.
4.5.5. ZESPOŁY ZABUDOWY O UJEDNOLICONEJ FORMIE
Obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wyznacza zespoły
zabudowy o ujednoliconej formie obejmujące:
1)

zespół zabudowy przy ul. Szczęść Boże w Rudzie,

2)

zespół zabudowy przy ul. Stanisławy Wysockiej i Jaracza w Orzegowie,

3)

zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Chorzowskiej i Katowickiej w Rudzie,

4)

kolonia domków fińskich przy ulicach:
Wróblewskiego, Drzymały w Bielszowicach,

5)

kolonia domków fińskich przy ulicach: Bema, Pionierów, Jedności, Grottgera,
Jasińskiego, Fińskiej w Bielszowicach,

6)

zespół zabudowań
w Kochłowicach,

przy

ul.

Wrocławskiej

Komuny

,

Paryskiej,

Kaszubskiej

i

Narutowicza,

Oświęcimskiej
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7)

4.6.

zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Kąpielowej w Nowej Wsi.

WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w art. 10 ust.1 pkt 5 wymienia
jakość życia jako jedno z istotnych uwarunkowań uwzględnionych w studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Dla określenia jakości życia mieszkańców scharakteryzowano najistotniejsze elementy
mające wpływ na poziom zaspokojenie potrzeb ludności lokalnej obejmujące:


warunki mieszkaniowe ludności,



infrastrukturę społeczną,



wypoczynek, zieleń i rekreację,



stan gospodarki miasta:



-

rynek pracy (zatrudnienie, bezrobocie),

-

dochody miasta,

-

dochody ludności,

stan bezpieczeństwa publicznego.

W celu dokonania oceny jakości życia mieszkańców Rudy Śląskiej przeanalizowano
materiały udostępnione w Urzędzie Statystycznym w Katowicach (w tym wyniki ostateczne
NSP 2002) oraz informacje zawarte w opracowaniach Urzędu Miasta Ruda Śląska.

4.6.1. ZASOBY MIESZKANIOWE
Warunki mieszkaniowe ludności, obok infrastruktury społecznej stanowią jeden z głównych
czynników decydujących o jakości życia mieszkańców. Składają się na to:


samodzielność zamieszkania (gospodarstwa domowe posiadające samodzielne
mieszkanie),



standardy zamieszkania pod względem wielkości i zagęszczenia mieszkań,



wyposażenie mieszkań w instalacje,



wiek i stan techniczny zasobów mieszkaniowych.

Samodzielność zamieszkania określa się liczbą gospodarstw domowych zamieszkujących
jedno mieszkanie. W czasie Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego w 2002r.
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oraz ostatniego w 2011r. w Rudzie Śląskiej na 100 mieszkań przypadało 106 gospodarstw
domowych. Wielkość ta w przeciągu ostatnich lat zasadniczo nie uległa zmianie. Obecnie
w strukturze gospodarstw domowych przeważają gospodarstwa jedno (29%) oraz dwu
osobowe (25%). Natomiast zmniejszeniu uległa ilość gospodarstw wieloosobowych co wiąże
się zarówno z obniżeniem dzietności rodzin jak i przyrostem liczby osób zamieszkujących
i utrzymujących się samodzielnie.
Standardy zamieszkania pod względem wielkości i zagęszczenia mieszkań prześledzono na
przestrzeni lat 1990 - 2011.
Tab. 4.6.1.a Zmiany w zasobach mieszkaniowych Rudy Śląskiej w latach 1990- 2011
Przeciętna
Powierzchnia
rok

Liczba
mieszkań

Liczba
izb

użytkowa
mieszkań tys.
2

m

liczba izb

powierzchnia

w

użytkowa m

2

liczba osób na

mieszkan

1

na 1

1

1

iu

mieszkanie

osobę

mieszkanie

osobę

1990

56995

173257

2863,0

3,04

50,2

17,2

2,92

0,96

1995

56882

174238

2876,6

3,06

50,6

17,8

2,83

0,93

2000

56727

172967

2882,7

3,07

50,8

19,2

2,64

0,86

2006

56367

178493

3004,4

3,17

53,3

20,7

2,58

0,81

2011

57300

182214

3048,3

3,18

53,2

-

-

-

Źródło Urząd Statystyczny w Katowicach

W badanym okresie pomimo tendencji spadkowych w ogólnej liczbie mieszkań korzystnym
zmianom ulegają standardy zamieszkania, w tym zarówno wielkość jak i zagęszczenie
mieszkań.
Najmniejsze mieszkania, o przeciętnej powierzchni ok. 49 m 2, pochodzą z lat 1971-78,
największe (ponad 90 m2) wybudowano po roku 1996.
Standard zasobów mieszkaniowych jest wyraźnie zróżnicowany w zależności od formy
własności lokalu.
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Tab. 4.6.1.b Mieszkania zamieszkane stale wg form własności oraz warunków
mieszkaniowych w 2002 r.
Rodzaj
podmiotów

Ogółem mieszkania

Przeciętna liczba w 1
mieszkaniu

będących
liczba

%

izby

osoby

Przeciętna
liczba osób

powierzchnia
2

użytkowa w m
1

właścicielami
mieszkań

Przeciętna

mieszkani
a

na 1 izbę

Na 1
osobę

liczba

Ogółem

54101

100

3,18

2,77

53,1

19,2

0,87

Osoby

8854

16,36

3,80

2,75

75,8

27,6

0,73

31732

58,65

3,16

2,87

49,5

17,2

0,91

Gmina

10061

18,6

2,77

2,48

45,7

18,4

0,90

Skarb

52

0,10

3,06

2,52

50,1

19,9

0,82

Zakłady pracy

2943

5,44

2,92

2,64

49,0

18,6

0,90

pozostałe

459

0,89

3,45

3,23

55,0

17,0

0,94

fizyczne
Spółdzielnie
mieszkaniowe

Państwa

Źródło: NSP 2002r.

4.6.2. STANDARDY ZAMIESZKIWANIA
Spośród mieszkań zamieszkanych stale najkorzystniejszymi warunkami charakteryzują się
mieszkania własności osób fizycznych. Posiadają one największą przeciętną liczbę izb (3,8),
największą powierzchnię użytkową (75,8m2) oraz najmniejszą liczbę osób przypadających na
1 izbę (0,73). Najmniej korzystne warunki stwierdzono w mieszkaniach komunalnych.
Związane jest to z wiekiem tych zasobów. Zaledwie 0,5% mieszkań będących we władaniu
gminy wybudowano po 1988r.
Wg danych urzędu statystycznego na koniec grudnia 2006r. ok. 57% zasobów
mieszkaniowych stanowiło własność spółdzielni 21% własność osób fizycznych, 17% to
mienie komunalne, a zaledwie 5% było w posiadaniu zakładów pracy.
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Wykres 4.6.2.a Zasoby mieszkaniowe wg stosunków własnościowych w 2006r.

11524
3017
9284
31967
0

5000

10000

spółdzielcze

15000

komunalne

20000

25000

zakładów pracy

30000

35000

osób fizycznych

Wyposażenie mieszkań Rudy Śląskiej w instalacje oceniane na podstawie danych
z kolejnych spisów powszechnych wskazuje na wyraźną poprawę standardów zamieszkania
na przestrzeni ostatnich lat.
Wielkości te utrzymują się jednak nadal poniżej średnich wielkości dla miast województwa
śląskiego.
Tab. 4.6.2.b Wyposażenie mieszkań w instalacje
Mieszkania w % ogółem wyposażone w :

Wyszczególnieni

ustęp

e

wodociąg

1978

91,3

61,4

60,2

1988

97,6

76,6

2002

99,6

2011

99,9

łazienkę

ciepłą

gaz z sieci

c.o.

56,0

50,5

37,6

75,8

71,5

65,3

57,2

90,1

88,9

82,6

71,2

75,6

99,3

99,1

81,1

79,5

76,1

spłukiwany

wodę

Źródło: NSP 1978, 1988, 2002, 2011
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Wykres 4.6.2.c Wyposażenie mieszkań w instalacje
c.o.

gaz z sieci

ciepłą wodę

łazienkę

ustęp spłukiwany

wodociąg

0
1978

1988

20

40

2002

2011

60

80

100

%

Najpełniejszy standard wyposażenia charakteryzuje mieszkania spółdzielcze, stanowiące
58,6% ogółu zasobów mieszkaniowych miasta (66,7% wybudowanych po 1970).
Niski standard wyposażenia cechują w dalszej kolejności mieszkania zakładów pracy
i gminy, co głównie wynika ze starszego wieku tej zabudowy.
Wiek i stan techniczny zasobów mieszkaniowych
Dla określania wieku zasoby mieszkaniowe zgrupowano w 5 przedziałach czasowych.
Prezentowane dane pochodzą Narodowego Spisu Powszechnego przeprowadzonego
w 2002r.
Tab. 4.6.2.d Zasoby mieszkaniowe zamieszkane wg wieku
Mieszkania wybudowane w latach
wyszczególnienie

Mieszkania
2002

Ogółem
liczba

54412

Przed

1945-

1971-

1979-

1989-

Inny

1945

1970

1978

1988

2002

nieustalony

13194

15594

12086

11569

1882

wiek

87

Źródło: NSP 2002
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Wykres 4.6.2.e Odsetek mieszkań wg wieku budowy (NSP 2002)

3,5%

24,2%

21,3%

22,2%

Przed 1945

1945-1970

1971-1978

0,2%

28,7%

1979-1988

1989-2002

wiek nie ustalony

Struktura wieku zasobów mieszkaniowych w okresie pomiędzy kolejnymi spisami (1988 2002) nie wykazuje większych zmian za wyjątkiem wyraźnego ubytku mieszkań najstarszych
oraz zmniejszeniu ich zasiedlenia. Pozostałe wielkości oscylują na poziomie z 1988r.
Najwyższy udział złych stanów technicznych wykazuje zabudowa najstarsza o niskich
standardach wyposażenia skupiająca się głównie w północnej i środkowej części miasta,
w dzielnicach: Ruda, Godula, Orzegów, Chebzie, Nowy Bytom, Wirek.
Mieszkania własności osób fizycznych (9997) mimo znacznego udziału obiektów
najstarszych są we względnie dobrym stanie technicznym, co dotyczy głównie zabudowy
jednorodzinnej. Zasoby mieszkaniowe gminy oraz zakładów pracy o najwyższym udziale
mieszkań najstarszych wymagają wysokich nakładów związanych z kosztami utrzymania
i gospodarką remontową, szczególnie że obejmują one większość substancji mieszkaniowej
w obiektach i zespołach o wartościach kulturowych i historycznych. Największe braki
wyposażenia w instalacje posiadają zasoby pochodzące sprzed 1945r., z których 47,3% jest
pozbawiona łazienki i ustępu spłukiwanego, a 1,5% nawet wodociągu.
Z początkiem wieku zahamowany został, trwający od kilkunastu lat, spadek
nowobudowanych mieszkań i zaczęło ponownie odnotowywać przyrost liczby mieszkań
oddawanych do użytku, głównie za sprawą realizacji budownictwa komunalnego, socjalnego,
TBS oraz jednorodzinnego. Nowe mieszkania zlokalizowano w niewielkich zespołach
w rejonie ulic: Cynkowa, Wysoka, Kokota w dzielnicy Czarny Las, przy ul. Dąbrowskiego
w Wirku oraz ul. Szczęść Boże w Rudzie.
W 2006r. oddano do użytkowania 105 mieszkań w tym 65 budynków jednorodzinnych.
W skład nowobudowanych mieszkań wchodziły 482 izby. W 2011 roku oddano 105
budynków mieszklnych do użytkowania.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

214

4.7. ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ MIENIA
Elementem mającym wpływ na standard życia jest poczucie bezpieczeństwa, zarówno
w obliczu zagrożeń dla życia i mienia (przestępczość, zagrożenia zdrowotne, klęski
żywiołowe itp.) jak też bezpieczeństwa socjalnego i ekonomicznego, co łączy się z sytuacją
na rynku pracy.
W życiu codziennym najbardziej dotkliwym dla mieszkańców miasta jest naruszanie
porządku publicznego w zależności od ilości i rodzaju przestępstw występujących na danym
terenie oraz od wykrywalności ich sprawców. Wskaźnik wykrywalności określany jest
stosunkiem liczby przestępstw wykrytych w danym roku do liczby przestępstw stwierdzonych
w tym czasie.
W 2011r. na terenie miasta Ruda Śląska odnotowano 7555 przestępstw. Wskaźnik
wykrywalności sprawców przestępstw w 2011r. wynosił 65,2 i był wyższy od średniej dla
województwa (64,4).
Tab. 4.7.a Przestępstwa stwierdzone w zakończonych postępowaniach w 2011r.

W
i

b
e
z
r
o
b
o
t
n

Kryminalne
W tym przeciwko

Ogółem
Razem

Życiu
i zdrowiu

7555

6470

248

Mieniu

y

Kradzież

Gospodarcze

Drogowe

Inne

h

samochodu

:

4586

135

212

357

516

Źródło: Urząd Statystyczny w Katowicach

Na terenie miasta Ruda Śląska bezpieczeństwem publicznym zajmują się :




c

Komenda Miejska Policji zlokalizowana w dzielnicy Nowy Bytom przy ul. Hallera
9 wraz z komisariatami:


Komisariat I Policji w Rudzie Śląskiej ul. Wolności 26 Rejon działania: Ruda,
Godula, Orzegów ,



Komisariat II Policji w Rudzie Śląskiej ul. Pocztowa 3 (Nowy Bytom i część
dzielnicy Wirek),



Komisariat III Policji w Rudzie Śląskiej ul. Solna 4 (Kochłowice i Bykowina),



Komisariat IV Policji w Rudzie Śląskiej ul. Różyckiego 32 (Bielszowice i część
Wirku) ,



Komisariat V Policji w Rudzie Śląskiej ul. Solidarności 2 (Halemba).

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowana w dzielnicy Wirek przy
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ul. Strażackiej 10,


Wydział Zarządzania Kryzysowego UM,



Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej (przestępczość dzieci i dorosłych),



Kolegium ds. wykroczeń Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej,



Straż Miejska.

Tematyka bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta obejmuje szereg rodzajów
zagrożeń, dla których celowe jest planowanie reagowania kryzysowego, a w tym:


zagrożenie skażeniami chemicznymi,



zagrożenie pożarowe,



zagrożenie związane z zakłóceniami porządku publicznego,



zagrożenie powodziowe,



zagrożenie związane z eksploatacją górniczą,



zagrożenie katastrofami komunikacyjnymi,



zagrożenie epidemiologiczne,



zagrożenie budowlane i urządzeń przemysłowych,



zagrożenie wichurami, huraganami i śnieżycami,



zagrożenie skażeniami promieniotwórczymi.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z w/w zagrożeń automatycznie zostaje
uruchomione działanie właściwych służb w systemie szybkiego reagowania.
Zagrożenia skażeniami chemicznymi
Zakłady wykorzystujące w procesie technologicznym przewozów toksycznych środków
produkcji (TSP) i NSCh to elektrownia Halemba (kwas solny, kwas siarkowy, wodorotlenek
sodu); Hurtownia firmy Jeronimo Martis Dystrybucja, Zakłady Mięsne Madej i Wróbel
(amoniak). W przypadku awarii największego zbiornika powstaje strefa zagrożenia dla
pracowników elektrowni w promieniu ok. 200m.
Największe zagrożenie skażeniem TSP może powstać po awarii lub katastrofie
komunikacyjnej cysterny przewożącej toksyczny środek przemysłowy. Ustalone od 1992r.
trasy dozwolone do przewozu toksycznych środków produkcji to:


droga wojewódzka nr 925 przebiegająca ulicami: Goduli, Dworcową, Zabrzańską,
1 Maja,
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

216



drogi powiatowe - ulice: Kokota, Niedzieli, Piłsudskiego, Piastowska, Wolności
Joanny, P. Skargi, Kłodnicka, Kochłowicka, Oświęcimska, Radoszowska, Tunkla,
Katowicka, Obr. Westerplatte, Wyzwolenia, Odrodzenia, Niedurnego, Czarnoleśna,
Hallera.

Z uwagi na bliskie położenie gęsto zaludnionych osiedli w ekstremalnie niekorzystnych
warunkach może powstać zagrożenie dla 2 - 10 tys. osób.
Cysterny z TSP przewożone są także drogami kolejowymi relacji Gliwice - Katowice Ligota.
W przypadku awarii i uwolnienia się TSP do środowiska może powstać zagrożenie dla ok.
500 osób.
Zagrożenie pożarowe
Zagrożenia pożarowe wynikają ze struktury zabudowy mieszkaniowej, lokalizacji zakładów
pracy i profilu ich produkcji. Największe zagrożenie pożarowe dla zabudowy mieszkaniowej
występuje w osiedlu domków fińskich. Ze względu na szkody górnicze w obrębie Rudy
Śląskiej uszkodzenia w sieciach gazowych mogą powstać zagrożenia wybuchu i pożarów.
W południowych dzielnicach miasta występuje zagrożenie związane z możliwością
wystąpienia wielkoprzestrzennych pożarów lasów.
Zagrożenia porządku publicznego
Dynamika wzrostu przestępczości publicznej na terenie miasta nieznacznie zmalała,
co odnosi się głównie do przestępstw najcięższego kalibru, tj. przeciw życiu.
W trosce o zwiększenie bezpieczeństwa publicznego miasto podjęło decyzję
o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego umożliwiającego szybkie reagowanie w sytuacjach
ekstremalnych.
Pierwszy etap tego przedsięwzięcia zostanie wprowadzony w roku 2008. Ma on zapewnić
łatwość w ściganiu pospolitych przestępców i utrudniać ich niekaralność.
Zagrożenie powodziowe
Powstać może przy wyjątkowo wysokich stanach wody w rejonach:


osiedla Halemba II, Kłodnicy i St. Kuźnicy,



Bielszowic,



Wirka,



Bykowiny.

Ponadto źródłem podtopień odcinków drogi wojewódzkiej nr 925 oraz zabudowy
mieszkaniowej w Halembie, Wirku, Nowym Bytomiu, Rudzie i Orzegowie może być awaria
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rurociągów magistralnych GPW 1600 i 1000. Informacje dotyczące stosunków wodnych i
zagrożeń powodziowych uszczegółowiono w dziale środowisko przyrodnicze.
Zagrożenia związane z eksploatacją górniczą
Dominująca pozycja górnictwa w strukturze gospodarczej miasta stwarza szereg problemów
związanych z ujemnymi wpływami spowodowanymi eksploatacją górniczą:


zmiany stosunków wodnych prowadzące do powstawania zalewisk,



sukcesywna, a niejednokrotnie szybka
kubaturowych (w tym mieszkaniowych),



degradacja gruntów rolnych i leśnych.

i

gwałtowna

dewastacja

obiektów

W/w zagrożenia występują także w innych gminach górniczych województwa śląskiego.
Zagrożenia wynikające z wystąpienia poważnej awarii przemysłowej
W Rudzie Śląskiej zgodnie z „Analizą zagrożeń występujących na terenie miasta Ruda
Śląska” nie ma żadnych zakłady o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii
przemysłowej.
Wytypowano natomiast dwa obiekty mogące spowodować nadzwyczajne zagrożenie
środowiska:


Ocynkownia „Pokój” zlokalizowana w dzielnicy Nowy Bytom przy ul. Niedurnego 79,
posiadająca kwas solny o stężeniu 31% w ilości około 60 ton,



Centrum Dystrybucyjne Jeronimo Martins Polsa S.A zlokalizowane w dzielnicy Ruda
przy ul. Zabrzańskiej 24, składujące amoniak około 6 ton.

4.8.

INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA

4.8.1. OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA

Obiekty i placówki związane z opieką medyczną obejmują w Rudzie Śląskiej zakłady
publiczne i niepubliczne w tym:


lecznictwo stacjonarne (szpitalne),



lecznictwo otwarte (ambulatoryjne),



placówki inne.
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Lecznictwo stacjonarne
Aktualnie w Rudzie Śląskiej działa jeden Szpital Miejski z siedzibą w Goduli przy
ul. Lipa 2 z dwoma oddziałami w Rudzie Śląskiej Bielszowicach i Orzegowie. Na 1000
mieszkańców przypadało ok. 32,1 łóżek. Średnia dla województwa śląskiego to 55,3 łóżek
na tysiąc mieszkańców.
Rudzki szpital dzięki restrukturyzacji jest posiadaczem m.in. najnowocześniejszego
w regionie tomografu 64 rzędowego, posiada dobrze wyposażone bloki operacyjne,
wielozadaniowe rentgeny czy cyfrowy aparat USG.
W efekcie realizowanego programu restrukturyzacyjnego oddano do użytku między innymi
nowy pawilon C w Bielszowicach, nadbudowano pawilon F, wyremontowano okulistykę oraz
blok operacyjny, zakupiono nowoczesne wyposażenie i sprzęt medyczny, uruchomiono
Oddział Kliniczny Ginekologii i Położnictwa Katedry Zdrowia Kobiety Wydziału Śląskiej
Akademii Medycznej, przeprowadzono szereg remontów w rudzkich przychodniach ogólnych
i specjalistycznych.
Łóżka szpitalne przeznaczone są w głównej mierze dla pacjentów w krótkim cyklu leczenia
(~14 dniowym). Dla obłożnie i przewlekle chorych rozważane są możliwości utworzenia
oddziałów pielęgnacyjno - opiekuńczych, opiekuńczo leczniczych i dla przewlekle chorych.
W tym zakresie miasto boryka się z narastającymi potrzebami.
Lecznictwo ambulatoryjne
Aktualnie w Rudzie Śląskiej funkcjonuje 51 zakładów opieki zdrowotnej i 11 praktyki
lekarskie.
Z uzyskanych informacji wynika, iż pacjenci lecznictwa ambulatoryjnego posiadają pełne
zabezpieczenie w zakresie opieki podstawowej, a przychodnie SPZOZ w pełni spełniają
wymogi unijne i dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyżej
wymienionych zakładach mieszkańcy miasta mogą skorzystać ze świadczeń zdrowotnych
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, badań laboratoryjnych oraz leczenia
specjalistycznego. Uzupełnieniem sieci publicznych zakładów są przychodnie niepubliczne,
z których przeważająca większość posiada umowy na świadczenie usług nieodpłatnych dla
osób uprawnionych (ubezpieczonych).
Dostępność i poziom usług zdrowotnych ocenia się w mieście jako wystarczające
i zadawalające.
Placówki inne
Żłobki
Aktualnie w Rudzie Śląskiej funkcjonujeą 2 żłobki dla dzieci do 3 lat (przy ul. 1 Maja 286 i ul.
Piaseczna 2) na 93 miejsc. Poza ww. żłobkami funkcjonuje Klub Malucha „Akademia
Smerfów” przy ul. Niedurnrgo 81.
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Hospicja
W mieście funkcjonuje domowe hospicjum im. Jana Pawła II prowadzone od 2004r. przez
stowarzyszenie im. Jana Pawła II.
Pogotowia Ratunkowe
W Rudzie Śląskiej działa jedno pogotowie ratunkowe. Zlokalizowane jest przy ul. Pokoju 8.
Apteki
W końcu grudnia 2011r. na terenie Rudy Śląskiej funkcjonowały 32 apteki. Na 1 aptekę
przypadało 4470 mieszkańców. Średnia dla województwa wynosi 3442 mieszkańców na
1 aptekę.
Liczba i rozmieszczenie aptek ulega zmianie wielokrotnie w przeciągu każdego roku.
Pomoc społeczna
Pomoc społeczną na terenie miasta Ruda Śląska prowadza następujące placówki:


Miejski Osrodek pomocy społecznej,



Dzienny Dom Pomocy Społecznej,



Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych,



Ośrodek pomocy Dzieciom i Rodzinie,



Dom Pomocy Społecznej „Senior”,



Ośrodek Interwencji Kryzysowej,



Placówka Wsparcia Dziennego,



Dom Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Katowickiej,



Dom Pomocy Społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza,



Dom Pomocy Społecznej dla kobiet przewlekle psychicznie chorych prowadzony
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Karola Boromeusza.

4.8.2. EDUKACJA
Poziom wykształcenia ludności w mieście najpełniej ilustrują dane Narodowych Spisów
Powszechnych. Punktem odniesienia jest liczba ludności w wieku 13 lat i więcej wynosząca
dla Rudy Śląskiej w 2011 roku 125517 osób.
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Wykres 4.8.2.a Struktura wykształcenia ludności

Podstawowe nieukończone
1%

Wyższe
10%

Podstawowe ukończone
14%

Gimnazjalne
4%

Policealne
25%

Zasadnicze zawodowe
24%

Średnie
22%

Korzystnym przemianom w zakresie wykształcenia pomiędzy kolejnymi spisami ludności
(1988 - 2011) towarzyszył spadek zbiorowości osób o najniższym poziomie wykształcenia
i dynamiczny przyrost liczby osób lepiej wykształconych.
Jednakże nadal odsetek osób z wyższym wykształceniem jest niewielki, a liczba osób
legitymujących się wykształceniem niższym od średniego stanowi 43%.
Usługi z zakresu oświaty i edukacji obejmują w Rudzie Śląskiej działalność placówek
publicznych głównie samorządowych z niewielkim udziałem szkolnictwa prywatnego
i państwowego.
Tab. 4.8.2.b Szkoły w Rudzie Śląskiej
Wyszczególnienie

Szkoły

Uczniowie
2011/12

Podstawowe

25

7582

Gimnazja

19

4201

Zasadnicze szkoły zawodowe

5

740

Licea ogólnokształcące

5

1263

Licea profilowane

2

93

Technika

6

2016

Szkoły policealne

2

68

Szkoły dla dorosłych

8

782
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Źródło: Urząd statystyczny w Katowicach

W ramach zasadniczego systemu nauczania prowadzi się edukację na następujących
poziomach:


przedszkolnym,



podstawowym,



gimnazjalnym,



ponadgimnazjalnym.

Wychowanie przedszkolne
Obejmuje sieć placówek przedszkolnych składających się z 35 przedszkoli publicznych
rozmieszczonych równomiernie na terenie miasta oraz placówek niepublicznych.
Przedszkola publiczne dysponują 4230 miejscami.
Oferta ta zasadniczo zaspokaja aktualne potrzeby społeczności, bowiem ilość dzieci
nieznacznie tylko przekracza określony limit miejsc. W związku ze spodziewanym
zwiększeniem przyrostu naturalnego należy liczyć się z potrzebą rozwoju tej dziedziny usług.
Szkolnictwo podstawowe
Baza szkolnictwa podstawowego składa się z 25 szkół podstawowych, w tym 3 specjalne,
w których w 2011r. naukę pobierało 7582 uczniów. Aktualnie na oddział przypada średnio
21 uczniów. W porównaniu z latami 80 - tymi i 90 -tymi (wyż demograficzny) kiedy z reguły
nauka była dwuzmianowa, aktualne warunki nauczania są wyraźnie korzystniejsze.
Szkolnictwo gimnazjalne
Baza szkolnictwa gimnazjalnego składa się z 19 placówek w tym 3 specjalne.
Aktualnie w gimnazjach uczy się 4201 uczniów.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne
W ramach szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Rudzie Śląskiej w roku szkolnym 2011/12
funkcjonowało 11 zespołów szkół w ramach których wchodzą:


Zasadnicze szkoły zawodowe – 740 uczniów,



Licea ogólnokształcące – 1263 uczniów,



Licea profilowane – 93 uczniów,



Technika – 2016 uczniów,



Szkoły policealne – 68 uczniów,
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Szkoły dla dorosłych – 782 uczniów,

Dla dzieci i młodzieży uzdolnionej muzycznie istnieje możliwość pozalekcyjnego rozwijania
zainteresowań w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Nowym Bytomiu.
Uzupełnienie bazy szkolnictwa ponadpodstawowego i zawodowego stanowią dwa ośrodki:


Centrum Kształcenia Ustawicznego w Orzegowie, którego zadaniem jest
dokształcanie dorosłych na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w tym
również zawodowym,



Centrum Kształcenia Praktycznego w Nowym Bytomiu dla osób niepełnoletnich
i osób dorosłych którego zadaniem jest szkolenie kadr pracowniczych w szerokim
wyborze zawodów i specjalności.

Szkolnictwo wyższe
W Rudzie Śląskiej działają trzy szkoły wyższe:


Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w dzielnicy Godula,



Wyższa Szkoła Handlowa z siedzibą w dzielnicy Orzegów,



Akademia Górniczo-Hutnicza – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny z siedzibą
w Kochłowicach.

Wyższa Szkoła Handlowa (WSH) powstała w 2001r. jako niepaństwowa uczelnia zawodowa
kształcąca w specjalnościach Finanse i Rachunkowość oraz Zarządzanie Firmą na studiach
kończących się uzyskaniem dyplomu licencjata, który umożliwia podjęcie dalszych studiów
magisterskich w innych uczelniach akademickich.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu (WSEiA) została wpisana w grudniu
1996r. do rejestru Wyższych Uczelni Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczelnia prowadzi
studia w systemach stacjonarnym oraz zaocznym. Kształci na studiach magisterskich,
inżynierskich i licencjackich: menedżerów, specjalistów w dziedzinie ekonomii, zarządzania,
administracji i politologii. Podstawowe kierunki studiów to: Fizjoterapia, Architektura,
Urbanistyka, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Politologia, Ekonomia, Administracja.
WSEiA prowadzi również studia podyplomowe oraz studia specjalne. Między innymi
organizuje w zależności od potrzeb studia podyplomowe dla absolwentów wyższych uczelni
o specjalnościach: Informatyka w Nowoczesnym Przedsiębiorstwie, Zarządzanie
Funduszami Unii Europejskiej, Administracji Samorządowej, Podyplomowego Studium
Doradztwa Podatkowego, Rachunkowości i Finansów, Zarządzania Nieruchomościami,
Zarządzania i Organizacji Oświaty, Technologii Informatycznych Biznesu, Ochrony
Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Gminy, Podyplomowych Studiów Prawa
Europejskiego. Po ukończeniu absolwenci otrzymują Dyplom Ukończenia Wyższych Studiów
Zawodowych, tytuł licencjata lub inżyniera oraz uprawnienia do kontynuowania studiów
magisterskich na wybranej uczelni. Absolwenci mają możliwość kontynuacji nauki w WSEiA
na uzupełniających studiach magisterskich kierunku Ekonomia, specjalność Administrowanie
podmiotami sektora publicznego.
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Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie utworzony został w 2006r. na podstawie umowy
zawartej przez miasto i uczelnię. W roku akademickim 2006/2007 otwarty został kierunek
Geodezja i Kartografia o specjalnościach Geoinformacja i Geodezja Górnicza oraz Geodezja
Inżynieryjno – Przemysłowa, a od roku akademickiego 2007/2008 kolejny kierunek
Inżynieria Środowiskowa z możliwością uzyskania tytułu inżyniera.

4.8.3. KULTURA
Oferta usług związanych z kulturą obejmuje na terenie miasta działalność domów kultury,
bibliotek publicznych, kin, muzeum oraz innych placówek (kluby, zespoły).
W mieście istnieje 10 domów kultury aktywizujących życie kulturalne w tym:


Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Nowym Bytomiu,



Miejski Dom Kultury w Bielszowicach,



Młodzieżowy Dom Kultury,



7 Osiedlowych Domów Kultury Rudzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej („Jowisz”,
„Pulsar”, „Matecznik”, „Muza”, „Country”, „Meteor”, „Neptun”),

Wymienione placówki prowadzą sekcje i kółka zainteresowań, zespoły muzyczne, kursy
językowe oraz organizują imprezy cykliczne.
Ośrodkiem życia kulturalnego jest również Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
posiadające ekspozycje stałe oraz prowadzące galerie prac rudzkich artystów
profesjonalnych.
W ramach bezpośredniego dostępu do kultury istnieje sieć bibliotek publicznych (Miejska
Biblioteka Publiczna + 13 filii) posiadających w swych zasobach 10391 woluminów.
Na 1 placówkę przypada średnio 10391 mieszkańców (średnia dla województwa 5288 osób).
W bibliotekach odbywają się spotkania literackie i muzyczne (wieczory autorskie, wernisaże,
prelekcje).
Obecnie w Rudzie Śląskiej działają dwa kina - kino prywatne – „Patria” w Nowym Bytomiu
oraz 8 salowe multikino – „Cinema City” o łącznej liczbie 1927 miejsc na widowniach.
Wydarzenia kulturalne, które na stałe wpisały się w kalendarz imprez obejmują między
innymi:


doroczny „Rudzki Festiwal Kultury Młodzieży Szkolnej”,



„Dni Rudy Śląskiej” - ogromne przedsięwzięcie, przyciągające kilkadziesiąt tysięcy
widzów,



„Rudzka Jesień Kulturalna” pod patronatem Prezydenta Miasta Ruda Śląska,
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Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych im. Augustyna Kozioła pod patronatem
Prezydenta Miasta Ruda Śląska,



cykliczną imprezę „Śląskie Gody” współorganizowaną ze Starochorzowskim Domem
Kultury oraz Związkiem Górnośląskim,



edycje „Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego”,



Przegląd Piosenki Dziecięcej im. Prof. Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie”.

Życie kulturalne jest dodatkowo wzbogacane przez organizowane festyny i koncerty
plenerowe.
4.8.4. ZIELEŃ, SPORT, REKREACJA
Ważny element wpływający na jakość życia mieszkańców miasta stanowią tereny zieleni
oraz ich wielkość, struktura i dostępność przestrzenna. Układ terenów zieleni powinien
zapewniać właściwe warunki zdrowotne, klimatyczne i rekreacyjne, niezbędne dla
zaspakajania potrzeb mieszkańców związanych z zamieszkaniem, pracą i wypoczynkiem.
Uwzględniając powierzchnię, sposób ukształtowania oraz funkcje zieleni w Rudzie Śląskiej
jako najistotniejsze wyróżnić należy: lasy, parki i zieleńce, rodzinne ogrody działkowe, zieleń
osiedlową, ochronną oraz izolacyjną.
Największą powierzchnię zajmują lasy, które są ogólnodostępne. Pełnią głównie funkcje
ochronne, bioklimatyczne. Grunty leśne będące w zdecydowanej części własnością Skarbu
Państwa zajmują łączną powierzchnię ok. 1640 ha (około 20% obszaru miasta),
zlokalizowane są w południowej części miasta, głównie w dzielnicach: Halemba
i Kochłowice.
Ruda Śląska posiada 7 parków oraz 55 zieleńców rozmieszczonych w różnych częściach
miasta.
Ogólna powierzchnia parków i zieleńców wynosi ok. 72ha.
Do największych parków i zieleńców należą:
Ruda


park im. A Kozioła

pow. ok. 2,2ha



park im J.Sobieskiego

pow. ok. 3 ha



zieleniec przy ul. Szczęść Boże

pow. ok. 1,1ha



zieleniec przy ul. Wolności

pow. ok. 1,2 ha

park im. A. Mickiewicza

pow. ok. 2,9 ha

Godula


Orzegów
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park Młodzieży

pow. 5,3 ha



planty Kardynała Hlonda

pow. ok. 1,9 ha

Bykowina


zieleniec przy ul. Górnośląskiej

pow. ok. 1,3 ha

Halemba


zieleniec przy ul. P. Skargi

pow. ok. 1,6 ha

Kochłowice


planty Kochłowice

pow. ok. 0,9 ha



park Paweł

pow. ok. 3,2 ha



zieleniec przy ul. Asfaltowej

pow. ok. 2,3 ha

Chebzie

Nowy Bytom


park przy ul. Hallera



park przy ul. Parkowej



zieleniec przy ul. Czarnoleśnej

pow. ok. 1,2 ha



planty przy ul. Czajkowskiego

pow. ok. 1,2 ha



planty przy ul. Katowickiej

pow. ok. 1,6 ha



zieleniec przy ul. Kokota-Kempnego

pow. ok. 1,6 ha

pow. ok. 4,3 ha

Wirek

Bielszowice


park Strzelnica

pow. ok. 14,8 ha



zieleniec przy ul. Kokota

pow. ok. 1,9 ha

Ponadto w mieście znajduje się 26 rodzinnych ogrodów działkowych o łącznej powierzchni
ogólnej wynoszącej 188 ha.
W otoczeniu zieleni usytuowane są ośrodki wypoczynkowo-rekreacyjne miedzy innymi:
„Przystań” oraz „Radoszowy” z kilkoma stawami i łowiskami dla wędkarzy dzielnicy Halemba.
Możliwość czynnej rekreacji umożliwia dobrze rozwinięta w Rudzie Śląskiej baza sportowo rekreacyjna obejmująca następujące rodzaje obiektów:


6 stadionów sportowych (Halemba, Kochłowice, Ruda, Bielszowice, Wirek, Nowy
Bytom),



5 hal sportowych (Halemba, Nowy Bytom, Orzegów, Bielszowice, Chebzie),



1 aquapark (Halemba),



3 kryte kąpieliska (Nowy Bytom, Kochłowice, Ruda),
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7 kortów tenisowych.

Własną bazą dla uprawiania sportu dysponują działające w mieście kluby sportowe:


Górniczy Klub Sportowy „Grunwald” w Halembie,



Klub Sportowy „Zgoda” w Bielszowicach,



Górniczy Klub Sportowy „Urania” w Kochłowicach,



Górniczy Klub Sportowy „Wawel Wirek” w Wirku,



Klub Sportowy „Slavia” w Chebziu,



Górniczy Klub Sportowy „Śląsk” (bokserski),



Zapaśniczy Klub Sportowy „Milon” w Halembie.

Z klubowej bazy obiektów sportowych korzystają również inne stowarzyszenia sportowe
w tym 9 uczniowskich klubów sportowych. Baza sportowo - rekreacyjna w mieście jest
znaczna, co podnosi aktywność sportową mieszkańców. Problemem jest niezadawalający
stan techniczny obiektów, wyłączonych z użytkowania na skutek przedłużającego się
oczekiwania na zakończenie remontów bieżących czy kapitałowych, na które brakuje
środków.
4.8.5. OBIEKTY HANDLOWE O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000M.KW.
W Rudzie Śląskiej znajdują się następujące obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m2:


Hipermarket Tesco przy ul. 1 Maja w dzielnicy Ruda,



Hipermarket Kaufland przy ul. Katowickiej,



Centrum Handlowo – Rozrywko – Usługowe Plaza przy ul. 1 Maja w Wirku.

4.8.6.

PODSUMOWANIE UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ

Jakość życia jest szerokim pojęciem obejmującym warunki bytowania i poziomu
zaspakajania zróżnicowanych potrzeb:


lokalnej społeczności jako ogółu,



poszczególnych grup społecznych,



poszczególnych jednostek.
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Poziom życia uzależniony jest od decyzyjnej polityki władz wszystkich szczebli od
ustawodawczej do samorządowej.
O jakości życia na poziomie lokalnym stanowią:


dochody i wydatki gminy,



dochody i zamożność mieszkańców,



warunki mieszkaniowe,



zróżnicowanie, wielkość podaży oraz dostępność dóbr i usług,



jakość i funkcjonowanie środowiska,



poziom bezpieczeństwa publicznego.

Gospodarkę miasta już kształtują i będą nadal kształtować strategiczne programy
rozwojowe, które w zasadniczy sposób wyznaczają kierunek rozwoju Rudy Śląskiej.
Poprawa sytuacji gospodarczej miasta znajduje swój wyraz w rosnących dochodach miasta
i zwiększających się nakładach na inwestycje.
Do negatywnych aspektów aktualnej sytuacji gospodarczej Rudy Śląskiej mających wpływ
na jakość życia należą:


nadal utrzymujący się spadek zatrudnienia,



nadal utrzymująca się silna zależność od górnictwa wymagającego kontynuacji
restrukturyzacji,



wyczerpywanie się surowca (węgla kamiennego) skutkujące dalszym ograniczaniem
miejsc pracy,



niski poziom przedsiębiorczości mieszkańców,



brak dynamicznie rozwijających
w nowoczesnych sektorach,



brak znaczącego potencjału gospodarczego prywatnych firm angażujących się
głównie w dystrybucję towarów,



utrzymujące się nadal w budżecie miasta wysokie wydatki na sferę społeczną, w tym
oświatę i pomoc społeczną.

się

małych

i

średnich

przedsiębiorstw

Do pozytywnych aspektów miasta mających wpływ na poziom życia należy zaliczyć:


wzrastające dochody z pracy osób zatrudnionych, nadal jednak niższe od przeciętnej
dla województwa,



spadek wielkości bezrobocia,
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powołanie Agencji rozwoju „Inwestor”, Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości,
Śląskiego Parku Przemysłowego dających szansę na pobudzenie gospodarki.

Jednym z istotniejszych kryteriów służących ocenie jakości życia są warunki mieszkaniowe.
Ograniczenie dostępności jedynie do informacji ogólnych pozwala na konstruowanie
wyłącznie opinii charakteryzujących miasto jako całość, a w tym:


stosunkowo wysoka samodzielność mieszkań wyrażająca się liczbą gospodarstw
przypadających na 100 mieszkań utrzymująca się od lat na podobnym poziomie,



średnie standardy zamieszkania na przestrzeni ostatniego 20-lecia, pomimo braku
przyrostów substancji mieszkaniowej uległy zauważalnej poprawie, zarówno pod
względem wielkości i zagęszczenia mieszkań jak i stopnia ich wyposażenia
w instalacje. Uzyskane wielkości znajdują się jednak nadal poniżej średnich dla miast
województwa,



wysokie niedobory wyposażenia technicznego charakteryzują zasoby najstarsze –
sprzed 1945r., stanowiące około jednej czwartej zasobów mieszkaniowych,



postępująca dekapitalizacja starej substancji mieszkaniowej zamieszkiwanej przez
ludność najuboższą, dla której brakuje lokali zastępczych,



udział złych stanów technicznych jest szczególnie dotkliwy jako, że obejmuje
znaczący udział substancji o cechach kulturowych lub historycznych, w związku
z czym miasto musi się liczyć z koniecznością prowadzenia prac modernizacyjnych
i rewitalizacyjnych na szeroką skalę,



pomimo sukcesywnie obniżającej się liczby ludności istniejące wcześniej niedobory
mieszkań nadal ulegają powiększeniu.

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w dziedzinie usług publicznych jest zróżnicowane
w zależności od ich rodzaju.
W zakresie edukacji pozytywnie ocenia się szkolnictwo podstawowe i gimnazjalne pod
względem rozmieszczenia, wielkości bazy i dostępności placówek. Utrudnienia dotyczące
przestrzennej dostępności dla młodszych roczników uczniów oraz niepełnosprawnych
rozwiązywane są poprzez organizowanie obowiązkowego transportu. Szkolnictwo
ponadgimnazjalne zawodowe podlega aktualnie przeprofilowaniu dostosowując kierunki
kształcenia do zmieniających się potrzeb rynkowych.
Wprowadzenie ustawicznego dokształcania dorosłych oraz szkolenie kadr pracowniczych
w istotny sposób podnosi szansę podjęcia i utrzymania zatrudnienia. Utworzenie na terenie
miasta wyższych uczelni w znaczny sposób podnosi jego prestiż w aglomeracji śląskiej.
W zakresie opieki i wychowania dzieci do lat 3 odnotowuje się niedobory. Częściowym
rozwiązaniem problemu jest budowa nowego żłobka w Wirku.
Szpital miejski po restrukturyzacji stanowi zmodernizowaną, nowocześnie wyposażoną
placówkę oferującą pacjentom wysoki poziom lecznictwa.
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Sieć przychodni rejonowych i specjalistycznych SPZOZ wraz z niepublicznymi zakładami
lecznictwa ambulatoryjnego w pełni zaspakaja aktualne zapotrzebowanie mieszkańców.
Przychodnie publiczne są nowoczesnymi, spełniającymi wymogi unijne zakładami lecznictwa
ambulatoryjnego, dostosowanymi do obsługi pacjentów niepełnosprawnych.
Baza usług kultury jest średnio rozwinięta i wymaga dalszej rozbudowy. Bogata natomiast
jest oferta miasta dotycząca imprez cyklicznych odbywających się corocznie zarówno
w obiektach i placówkach jak i w plenerze.
W zakresie warunków rekreacyjnych Ruda Śląska znajduje się na wysokiej pozycji
w aglomeracji górnośląskiej, będąc jednym z najbardziej zielonych miast tego rejonu. Lasy,
parki, skwery i zieleńce zajmują obecnie prawie ¼ obszaru miasta.
Ruda Śląska dysponuje znacznym potencjałem sportowym tak pod względem ilości
urządzeń sportowych jak i silnie rozwiniętym amatorskim ruchem sportowym. Problem
stanowi natomiast zły stan techniczny wielu obiektów i urządzeń sportowo -rekreacyjnych.
W zakresie bezpieczeństwa publicznego władze miasta dążą do poprawy obecnej sytuacji
poprzez stworzenie sieci monitoringu wizyjnego mającego na celu ograniczenie, szczególnie
uciążliwych dla codziennej egzystencji mieszkańców, przestępstw pospolitych (kradzieże,
rozboje, pobicia).
4.9. UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Ruda Śląska jest aktualnie jednym z głównych węzłów transportowych Aglomeracji
Górnośląskiej, którego stan jest zadawalający. Natomiast istnieje pilna potrzeba modernizacji
infrastruktury transportowej służącej powiązaniom Rudy Śląskiej tak aglomeracyjnych jak
i miejskich zwłaszcza na kierunku północ - południe.
Harmonijny rozwój Rudy Śląskiej jest niemożliwy bez rozwoju nowoczesnego systemu
transportowego. Odpowiednio ukształtowane układy drogowe i kolejowe, węzły
przeładunkowe umożliwiają powiązania zewnętrzne w skali europejskiej, krajowej
i aglomeracyjnej. Sieć uliczna i komunikacja zbiorowa, systemy parkingowe, drogi rowerowe
i ciągi piesze składają się na infrastrukturę transportu wewnątrzmiejskiego w ramach
układów komunikacji.
Przebieg istniejących ciągów komunikacyjnych w mieście Ruda Śląska przedstawiono na
planszy nr 7 Uwarunkowania wynikające z układów komunikacji.

4.9.1. ZEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Sieć dróg międzynarodowych oraz system kolejowy składają się na elementy układu
transportowego komunikacji umożliwiając zewnętrzne powiązania Rudy Śląskiej.
W ruchu międzynarodowym, zwłaszcza w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej
Ruda Śląska stanowi jedno z ogniw transportu dla sieci transeuropejskich korytarzy drogowo
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- kolejowych (Trans - European Network - TEN) łączących państwa członkowskie Unii
Europejskiej. Spośród dziewięciu głównych korytarzy sieci TEN przez Rudę Śląską
przebiega:
Korytarz III – Hamburg – Berlin – Wrocław - Ruda Śląska – Katowice – Kraków – Lwów Kijów .
Korytarz obejmuje:


szlak drogowy E 40
(autostrada A4),



linię kolejową C-E 30 Wrocław - Kraków objętą umową AGC.

relacji Berlin – Wrocław – Katowice – Kraków - Lwów

Słabe strony i zagrożenia:


kształt podstawowego układu drogowego zorientowany jest głównie na kierunku
wschód - zachód.



występują zaległości w realizacji planów budowy połączeń obwodowych, w tym trasy
N-S, w konsekwencji znaczna część ruchu tranzytowego dokonywana jest przez
tereny zurbanizowane miasta,



brak nowoczesnych multimedialnych centrów logistycznych kolejowo - drogowych,
w tym zintegrowanych systemów węzłów przesiadkowych.

4.9.2. WEWNĘTRZNY UKŁAD KOMUNIKACYJNY
Na wewnętrzny układ komunikacji Rudy Śląskiej składają się następujące elementy:


układ drogowo - uliczny doprowadzający
międzynarodowym, krajowym i regionalnym,



miejska sieć uliczna,



system komunikacji zbiorowej, realizujący zarówno połączenia zewnętrzne jak
i wewnętrzne,



systemy parkingowe,



węzły przesiadkowe,



drogi rowerowe, ciągi piesze.

do

miasta

ruch

o

zasięgu

Przeważająca część podróży do Rudy Śląskiej odbywa się transportem drogowym.
Przyczyną tego zjawiska jest z jednej strony coraz większa liczba prywatnych samochodów,
zaś z drugiej strony pogarszający się standard usług transportu zbiorowego.
Układ drogowy
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Przez teren miasta przebiega droga wojewódzka nr 925 będąca w zarządzie Prezydenta
Miasta Ruda Śląska (odcinek o długości 14,9 km) relacji Rybnik - Bytom oraz drogi
powiatowe o łącznej długości 67,9 km.
Długość dróg miejskich wynosi 158 km.
Aktualnie miasto Ruda Śląska zarządza 533 ulicami oraz 70 obiektami mostowymi (w tym 7
mostów, 14 wiaduktów, 3 kładki dla pieszych i 46 przepustów).
Na kierunku wschód - zachód przez południową część miasta przebiega autostrada A4
(odcinek o długości 10,1km) z węzłem „Wirek”, natomiast w części północnej miasta
przebiega Drogowa Trasa Średnicowa ( DTŚ) relacji Katowice - Gliwice.
Wielkimi utrudnieniami w utrzymaniu dróg są szkody górnicze powodujące załamania
kanalizacji deszczowej, tworzenie się niecek bezodpływowych oraz zapadnięć jezdni
i chodników.
W mieście dominują drogi o nawierzchni bitumicznej (83%). Pozostałe to drogi o nawierzchni
betonowej (1%), brukowej (5,5), tłuczniowej (4%) i nieutwardzonej (6,5%).
Podstawowym problemem układu drogowego Rudy Śląskiej jest brak ciągów obwodowych
relacji północ - południe. Większość podstawowych arterii dróg tranzytowych przebiega
przez obszar śródmiejski. Brak obwodnic powoduje przeciążenie ruchem tras prowadzących
do obszaru centralnego miasta.
Występuje także brak hierarchizacji układu ulicznego, co powoduje, że wiele tras
przebiegających przez tereny intensywnej zabudowy obsługuje równocześnie ruch
tranzytowy oraz lokalny.
W ostatnim okresie przybywa odcinków i skrzyżowań zatłoczonych w godzinach szczytu do
granic przepustowości.
Ocena stanu układu drogowego
Słabe strony i zagrożenia:


brak dostatecznej hierarchizacji sieci drogowej, zbyt duża dostępność tras, które
prowadzą obecnie ruch tranzytowy,



brak segregacji ruchu tranzytowego i miejskiego, zwłaszcza na kierunku północ południe



rozpraszanie
zabudowy
powodujące
zwiększenie
wykorzystywania samochodów w podróżach,



postępujący wzrost motoryzacji i wzrastająca tendencja do użytkowania samochodów
do podróży wewnątrzmiejskich, prowadzący do dalszego pogłębiania zatłoczenia ulic,

zapotrzebowania
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zły stan techniczny sieci,



zbyt mały udział w sieci tras o wyższych klasach, co wpływa na przeciążenie
znacznej części układu drogowego,



brak nowoczesnego systemu zarządzania ruchem, w tym sterowania ruchem na
skrzyżowaniach oraz systemów informacji dla użytkowników dróg w sytuacji ruchowej
i szybkiego reagowania w przypadku awarii,



ruch pojazdów ciężkich przebiega przez intensywnie zurbanizowane obszary miasta,



niespójny i wymagający rozbudowy system dróg i ścieżek rowerowych, brak
parkingów dla rowerów.

Mocne strony i szanse:


czytelny układ drogowy relacji wschód - zachód,



aktualne plany rozwoju dróg zakładające rozwój sieci dróg w mieście i wokół miasta,



utrzymywanie rezerw terenowych pod rozbudowę infrastruktury drogowo - ulicznej,



rezerwy przepustowości ulic możliwe do wykorzystania poprzez wprowadzanie
organizacji ruchu i wprowadzanie efektywnych systemów zarządzania ruchem
z wykorzystaniem najnowszych technologii,



wymóg projektowania ścieżek rowerowych przy realizacji nowych inwestycji
drogowych.

Wnioski
Analiza stanu elementów układu drogowego Rudy Śląskiej prowadzi do następujących
wniosków:


niezbędne jest uzupełnienie układu drogowego Rudy Śląskiej o brakujące odcinki tras
obwodowych tj. m.in. o trasę N-S od węzła „Wirek” autostrady A4 w I etapie do
Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ) i w II etapie do południowych dzielnic Bytomia,



konieczność modernizacji istniejących ulic,



konieczność budowy ulic obsługujących tereny nowej zabudowy wyprzedzająco
w stosunku do inwestycji kubaturowych,



konieczność wprowadzenia nowoczesnego systemu zarządzania ruchem, który
przyczyni się do lepszego wykorzystania istniejącej sieci ulicznej, do nadania
priorytetowi w ruchu ulicznym pojazdom komunikacji zbiorczej, a także do poprawy
bezpieczeństwo ruchu drogowego.
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4.9.3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA
Komunikacja publiczna w Rudzie Śląskiej jest dobrze rozwinięta. Około 56% podróży
w granicach miasta realizowana jest przy pomocy komunikacji zbiorowej.
Na system komunikacji zbiorowej w Rudzie Śląskiej składają się następujące elementy:
transport kolejowy, tramwaj i autobus.
Sieć kolejowa w mieście dla celów przejazdu ludności (pasażerskich) jest dobrze rozwinięta
na kierunku wschód - zachód.
Przez miasto przebiega linia magistralna relacji Katowice - Gliwice stanowiąca fragment
magistrali relacji Katowice - Legnica (odcinek o długości 5km) z preferencją dla przejazdów
pasażerskich, przy których są dwa dworce kolejowe: Chebzie i Ruda Śląska, linia
pierwszorzędna relacji Gliwice - Katowice Ligota z preferencją przewozów towarowych
(odcinek o długości 11km) oraz linie drugorzędne relacji: Ruda Wsch. - Gliwice Sośnica
i Ruda Kochłowice - Zabrze Biskupice.
Magistrala sieci torów kolejowych znajduje się w dzielnicy Chebzie, która stanowi główny
węzeł kolejowy miasta.
Komunikacja autobusowa realizowana jest w ramach KZK GOP, która swym zasięgiem
obejmuje cały obszar miasta i zapewnia połączenia zarówno wewnątrzmiejskie jak
i regionalne.
Podstawową wadą komunikacji autobusowej jest uzależnienie od ruchu samochodowego.
Widoczny jest brak uprzywilejowania autobusów w organizacji ruchu ulicznego.
Zdecydowanie niewystarczający jest system wydzielonych pasów dla ruchu autobusowego.
Komunikacja tramwajowa realizowana jest przez Tramwaje Śląskie S.A. i obsługuje
północną część miasta zapewniając powiązania Rudy Śląskiej z Bytomiem, Zabrzem,
Świętochłowicami i Chorzowem.
Komunikacja autobusowa PKS ma charakter marginalny, bowiem przez miasto przebiega
pojedyncza trasa dalekobieżna po śladzie drogi wojewódzkiej nr 925 łączącej Rybnik
z Bytomiem.
Lokalizacja przystanków autobusowych i tramwajowych zapewnia strefę pokrycia 400
metrowego dojścia pieszego praktycznie wszystkich terenów mieszkaniowych, usługowych
i przemysłowych na terenie miasta zapewniając tym samym pełną dostępność w/w środków
komunikacji masowej dla mieszkańców.
Zgodnie z analizą izochronową dla głównych dzielnic miasta w zasięgu 30 minut znajdują się
wszystkie ważniejsze centra administracyjno - handlowe, a w zasięgu 40 minut praktycznie
cała zainwestowana powierzchnia miasta.
Problemem jest brak systemu zarządzania ruchem, który nadawałby tramwajom
pierwszeństwo w ruchu, niezadowalający jest stan infrastruktury związany z obsługą
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pasażerów oraz nienowoczesny tabor.

4.9.4. PARKOWANIE
W Rudzie Śląskiej brak jest parkingów przesiadkowych typu Parkuj i Jedź (P+R). Parkowanie
regulowane jest na podstawie prawa dotyczącego ruchu drogowego oraz przepisów
wewnętrznych (dotyczących przestrzeni publicznych). Na ogół możliwe jest parkowanie na
chodnikach i innych przestrzeniach publicznych. Prowadzi to często do dewastacji
nawierzchni chodników, placyków, ciągów pieszo - jezdnych. Nagminne jest również
parkowanie wbrew przepisom na trawnikach, zwłaszcza w osiedlach mieszkaniowych. Na
większości terenów silnie zurbanizowanych występuje deficyt miejsc postojowych. Wyjątkiem
jest zabudowa nowsza, gdzie uwzględniono istniejący i potencjalny wskaźnik motoryzacji.
Obszary o starszej zabudowie usługowej, mieszkaniowej, wielofunkcyjnej były projektowane
przy założeniu dużo niższego wskaźnika motoryzacji indywidualnej niż obecny.
Ocena stanu komunikacji zbiorowej i systemu parkowania
Słabe strony i zagrożenia


brak nowoczesnych węzłów przesiadkowych pomiędzy różnymi środkami transportu,



brak przyjaznych dla pasażerów i spełniających wymogi integracji transportu
zbiorowego, w tym przede wszystkim parkingu przesiadkowego typu Parkuj i Jedź
(P+R) przy dworcu kolejowym Ruda Śląska,



niewystarczający standard usług komunikacji zbiorowej,



starzejący się i o niskim standardzie tabor w komunikacji tramwajowej i autobusowej,



niewystarczające uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej (tramwaj, autobus),



wymagający modernizacji stan techniczny infrastruktury tramwajowej (tory, zasilanie),



powszechne parkowanie samochodów na chodnikach i miejscach do tego nie
przeznaczonych powodujące znaczne utrudnienie w ruchu pieszym, oraz negatywny
wpływ na bezpieczeństwo ruchu zarówno dla pieszych jak i samochodów.

Mocne strony i szanse


rozwinięta sieć miejskiej komunikacji zbiorowej w Rudzie Śląskiej (tramwaj, autobus)
o następujących zaletach: duża gęstość sieci - w promieniu 400m od najbliższych
przystanków mieszka prawie 100% mieszkańców,



znaczący udział komunikacji zbiorowej (ok. 56%) w obsłudze podróży wewnątrz
miasta,



rozwinięty węzeł kolejowy obsługujący Aglomerację Śląską.
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Wnioski
Analiza stanu elementów systemu komunikacji zbiorowej i parkowania prowadzi do
następujących wniosków:


komunikacja zbiorowa musi mieć zapewniony priorytet w ruchu,



w obszarze centrum Rudy Śląskiej podstawową rolę w obsłudze powinna pełnić
komunikacja zbiorowa; możliwość dojazdu samochodami powinna być ograniczona,
a w wybranych obszarach także eliminowana; dotyczy to zwłaszcza ruchu
o charakterze tranzytowym i ciężkich pojazdów,



konieczny jest rozwój systemu komunikacji szynowej – kolejowego i tramwajowego
w celu: zapewnienia możliwości wygodnego transferu pasażerów pomiędzy różnymi
środkami transportu,



modernizacji i rozwoju systemu tramwajowego,



zasadniczej poprawy jakości obsługi kolejowej,



niezbędne są działania zmierzające do uporządkowania parkowania, w celu
umożliwienia zachowania równowagi pomiędzy dostępnością i przepustowością
układu drogowego, a chłonnością parkingową.

4.9.5. PODSUMOWANIE UWARUNKOWAŃ SYSTEMU KOMUNIKACYJNEGO
Z analizy uwarunkowań systemu komunikacyjnego Rudy Śląskiej należy wynika,
że czynnikami zewnętrznymi warunkującymi kierunki rozwoju komunikacyjnego miasta i jego
najbliższego otoczenia są:


działania na rzecz wykorzystania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,



ustalenia komunikacyjne zawarte w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa śląskiego,



system transportowy Rudy Śląskiej wymaga zróżnicowanego rozwoju.

Oznacza to konieczność wzmocnienia roli transportu zbiorowego szczególnie w centrum
miasta, tak by utrzymać wysoki około 60% udział komunikacji publicznej w podziale zadań
przewozowych w Rudzie Śląskiej. Transport masowy wymaga generalnej modernizacji.
Konieczna jest budowa nowoczesnych węzłów przesiadkowych i wprowadzenie
zintegrowanego systemu sterowania ruchem.
Jednocześnie niezbędne jest uzupełnienie układu drogowego, zwłaszcza na kierunku północ
- południe miedzy innymi o trasę N-S od węzła „Wirek” autostrady A4 poprzez węzeł
z Drogową Trasą Średnicową do południowych dzielnic Bytomia, oraz modernizacja
istniejących odcinków tras o najwyższych klasach, tak, aby Ruda Śląska uzyskała sprawne
połączenia zewnętrzne. Równocześnie inwestycje te pozwolą wytworzyć ciągi tras
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obwodowych w samym mieście. Konieczna jest realizacja elementów obwodnicy
śródmieścia, nowych mostów, układu dróg międzydzielnicowych i sieci ulic obsługujących
tereny nowo zurbanizowane
Inwestycje lub modernizacje dróg, ulic, komunikacji publicznej winny być wspomagane
odpowiednią polityką parkingową i działaniami organizacyjnymi w sferze zarządzania ruchem
i sterowania systemami komunikacji zbiorowej.

4.10. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Do analizy stanu infrastruktury technicznej wykorzystano następujące opracowania:


Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe
dla obszaru miasta Ruda Śląska – 2001r.; opracowanie Ośrodka Badawczo –
Rozwojowego Gospodarki Energetycznej w Katowicach,



Projekt „Oczyszczanie ścieków – Ruda Śląska” – program ISPA,



Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych –
opracowanie Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach
– 2003r.,



Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 dla miasta Ruda Śląska.

Graficzne rozmieszczenie obiektów i sieci infrastruktury technicznej przedstawia plansza
nr 8 i 9 Uwarunkowania wynikające z infrastruktury technicznej.
4.10.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Dostawcą wody dla miasta jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
w Katowicach. Przez teren miasta przebiegają wodociągi systemowe GPW. Dalej wodę
rozrowadza do mieszkań PWiK w Rudzie Śląskiej.
Sieć wodociągowa Rudy Śląskiej jest częścią systemu wodociągu grupowego GPW
Katowice, z czego wynikają następujące powiązania z terenami sąsiednimi:


magistrale 2 x Ø1400 mm łączące zbiornik „Mikołów” w Mikołowie ze zbiornikiem
„Czarny Las” w Rudzie Śląskiej,



magistrala Ø 1200 mm łącząca zbiornik „Czarny Las” ze zbiornikiem w Chorzowie,



magistrala Ø 1000 mm ze zbiornika „Czarny Las” do zbiorników w Piekarach Śląskich
z odgałęzieniem Ø 400 mm do Miechowic,



magistrala Ø 1000 mm stanowiąca odgałęzienie od magistrali Ø 1400 mm Mikołów „Czarny Las” w kierunku Zabrza,
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magistrala Ø 500 mm biegnąca w ulicach: Kłodnickiej, Kochłowickiej i Oświęcimskiej
w kierunku Katowic zasilana z magistrali Ø 1400 mm Mikołów - „Czarny Las”,



dwie równoległe magistrale Ø 1400 mm i Ø 1200 Mikołów - Chorzów, biegnące przez
Rudę Śląską tranzytem po stronie wschodniej ośrodka wypoczynkowego KWK
„Śląsk”.

Sieć wodociągowa rozdzielcza miasta zasilana jest poprzez połączenia z w/w magistralami.
Z uwagi na konfigurację terenu 1/3 odbiorców zasilana jest wodą grawitacyjną, natomiast
dla 2/3 odbiorców konieczne jest podnoszenie ciśnienia wody poprzez układ pompowni
wodociągowych i hydroforni.
Ze względu na szkody górnicze oraz likwidację sieci o znacznej awaryjności zachodzi
konieczność dokonywania remontów – odtworzeń przeciętnie ok.18 km sieci wodociągowej
rocznie.
Na obszarze Rudy Śląskiej obecnie są prowadzone działania w zakresie modernizacji
istniejącej sieci wodociągowej polegające na systematycznej wymianie sieci wodociągowej,
unowocześnianiu systemu przepompowni wody oraz oprogramowaniu ilości wody
wykorzystywanej przez mieszkańców. Efektem tych prac jest ograniczenie zużycia wody
oraz znaczne zmniejszenie strat podczas przesyłu.
4.10.2. ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Polityka miasta w zakresie gospodarki ściekami komunalnymi jest realizowana na podstawie
zaktualizowanego w 2001 roku „Masterplanu” gospodarki ściekowej miasta Ruda Śląska
(Uchwała nr 972/LIII/02 Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej z dnia 26.09.2002r.).
Założeniem tego programu jest docelowe uporządkowanie systemu transportu
i oczyszczania ścieków, prowadzące do poprawy jakości wód powierzchniowych w skali
miasta i regionu. Realizacja Masterplanu w latach 2001 - 2015 polega na likwidacji wylotów
ścieków nieoczyszczonych, odbudowie i rozbudowie sieci kanalizacyjnej, a także
na modernizacji systemu oczyszczania ścieków.
W 2001 roku Komisja Europejska zatwierdziła inwestycje ekologiczne, których realizację
miasto Ruda Śląska zaplanowało w ramach programu ISPA (Przedakcesyjny Instrument
Polityki Infrastrukturalnej). Projekt pn. ”Oczyszczanie ścieków - Ruda Śląska” opracowany
przez Miasto zyskał, po uprzednie weryfikacji przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska, aprobatę Komisji
Europejskiej.
Nadrzędnym celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez polepszenie
stanu czystości wód w ciekach.
Realizacja niniejszego przedsięwzięcia stwarza spójny system gospodarki ściekowej miasta
w którym jego obszar został podzielony na trzy zlewnie:
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nowo wybudowanej oczyszczalni „Halemba - Centrum”,



zmodernizowanej oczyszczalni „Orzegów”,



zmodernizowanej oczyszczalni „Barbara”.

To pozwala na uzyskanie jakości odprowadzanych ścieków zgodnie z przepisami prawa
Polskiego i Unii Europejskiej.
W ramach realizacji tego programu ISPA pełne odprowadzenie ścieków :


z dzielnic: Halemba, Wirek i Bielszowic następuje do nowozrealizowanej oczyszczalni
ścieków „Halemba - Centrum”, o przepustowości 12 550 m³/dobę, która będzie
obsługiwać 53 400 mieszkańców,



z dzielnic: Bykowina, Kochłowice, Nowy Bytom, oraz części dzielnicy Wirek
do oczyszczalni ścieków „Barbara”,



z dzielnic: Ruda, Chebzie, Godula i Orzegów do zmodernizowanej oczyszczalni
ścieków „Orzegów” o przepustowości 10 000 m³/dobę ,która będzie obsługiwać
52 400 mieszkańców.

Oczyszczanie ścieków prowadzone będzie więc w trzech, a nie jak poprzednio w siedmiu
oczyszczalniach ścieków.
Pozostałe oczyszczalnie są likwidowane, a teren na których się znajdowały rekultywowany.
W ramach tego programu w trakcie są następujące realizacje:


budowy kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Halemba - Centrum”,



budowy kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Barbara”,



budowy kanalizacji w zlewni oczyszczalni „Orzegów”.

Efektem docelowym w/w działań będących w trakcie realizacji podejmowanych w zakresie
„Masterplanu” gospodarki ściekowej oraz programu ISPA jest skanalizowanie 95%
powierzchni miasta oraz zwiększenie w Rudzie Śląskiej ilości ścieków oczyszczonych
zgodnie z polskimi i unijnymi normami z 60% do 95%.

4.10.3.

ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Zlokalizowane na terenie miasta Ruda Śląska – Główne Punkty Zasilania (220/110 kV,
110/20/6kV, 110/20kV i 110/6kV) oraz stacje transformatorowe SN/nN wraz z dobrze
rozbudowaną siecią wysokich napięć 110kV i siecią dystrybucyjną 30kV, 20kV i 6kV
zapewniają bardzo wysoką sprawność i bezpieczeństwo zasilania odbiorcom energii
elektrycznej.
Przez teren miasta Ruda Śląska przebiega linie najwyższych napięć 220kV należąca do
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Polskich Sieci Elektroenergetycznych – Południe S.A. relacji Łagisza – Byczyna – Halemba,
Halemba – Kopanina.
Na terenie Sosnowca nie planuje się budowy nowych sieci elektroenergetycznej o napięciu
220kV i wyższym.
Główne Punkty Zasilania GPZ zasilane są przez rozbudowaną sieć linii wysokiego napięcia
110kV znajdujące się w zarządzie TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach. Do linii
110kV przebiegających przez Rudę Śląskaą należą linie relacji:


Leśna – Wirek,



Kopanina – Wirek – Śląsk,



Kopanina – Wirek,



Wirek – Halemba 1,



Wirek – Halemba 2,



Wirek – Halemba 1 – Radoszowy,



Wirek – Kop. Nowy Wirek,



Halemba – Walenty,



Halemba – Walenty – Halemba Grunwald,



Halemba – Walenty – Słup 41/1,



Kopalnia Pokój – Florian – Nowy Bytom,



Walenty – Karol,



Huta Pokój – Piaśniki,



Karol – Łahiewniki, Wirek – Zgoda,



Wirek – Florian,



Wirek – Śląska,



Wirek – Świetochłowice,



Wirek – Świętochłowice 2,



Halemba – Halemba Głęboka 1,



Zabrze – Szombierki,



Zabrze – Miechowice,
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Halemba – Chudów,



Halemba – Aniołki,



Halemba – Łaziska 1,



Halemba – Łaziska 2,



Zabrze – Halemba Wentylatory,



Zabrze – Zalewisko,



Zalewwisko – Halemba,



Halemba Wentylatory – Halemba – Halemba Grunwald,



Halemba – Kop. Makoszowy 2 – Bielszowice,



Halemba – Kop. Makoszowy 2,



Halemba – Sośnica 1,



Halemba – Sośnica 2,



Halemba – Kop. Makoszowy 2 – Borowa,



Halemba – Lech,



Kop. Pokój – Florian,



Halemba – Halemba Głęboka 2,



Lech – Kop. Pokój,

Na terenie miasta Sosnowiec zlokalizowane są następujące Główne Punkty Zasilania:


SE „Halemba” - 220/110kV, (w zarządzie Polskich Sieci Elektroenergetycznych
Południe S.A.)



SE „Karol” - 110/20/6 kV, (w zarządzie Tauron S.A.)



SE „Walenty ” - 110/6 kV, (w zarządzie Tauron S.A.)



SE „Nowy Bytom” - 110/6 kV, (w zarządzie Tauron S.A.)



SE „Wirek” - 110/6 kV, (w zarządzie Tauron S.A.)



SE „Borowa” - 110/20/6 kV, (w zarządzie Tauron S.A.)



SE „Zgoda” - 110/6 kV, (w zarządzie Tauron S.A.)

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom I/II – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

241



SE„Lech” - 110/20/6, (w zarządzie Tauron S.A.)



KWK Halemba Głęboka - 110/6 kV,



KWK Halemba - 110/6 kV,



Halemba „Wentylatory” - 110/6 kV,



KWK Nowy Wirek - 110/6 kV,



„Radoszowy” - 110/6 kV,



KWK Śląsk - 110/6 kV,



Huta Pokój - 110/6 kV,



KWK Pokój - 110/6 kV,



„Zalewisko” - 110/6 kV,



„Bielszowice” - 110/6 kV.

Doprowadzenie energii elektrycznej ze stacji elektroenergetycznych WN do odbiorców
odbywa się za pomocą linii kablowych średniego napięcia 20kv i 6kV. Linie te zasilają stacje
transformatorowe SN/NN 20/0,4kV oraz SN/NN 6/0,4 kV.
Ze stacji transformatorowych rozprowadzane są linie niskiego napięcia 0,4kV zasilające
poszczególnych odbiorców. Istnieje znacząca rezerwa w przepustowości linii kablowych.
Na terenie miasta występuje sieć niskiego napięcia napowietrzna oraz kablowa. Istniejący
układ przesyłowy energii elektrycznej po stronie wysokiego i średniego napięcia jest
niedociążony i posiada znaczne rezerwy. Sieć elektryczna po stronie niskiego napięcia jest
obciążona jak wyżej i praktycznie nie posiada rezerwy. Zakłady energetyczne przystępują
sukcesywnie do przebudów, modrenizacji oraz wymiany linii niskiego, średniego oraz
wysokiego napięcia. Przejście na wyższe napięcie zasilania przyczyni się do zwiększenia
przepustowości przesyłu i zmniejszenia strat energii elektrycznej.
Stan techniczny stacji i linii elektroenergetycznych jest zróżnicowany. Blisko 50% stacji
elektroenergetycznych wysokiego i średniego napięcia znajduje się w nienajlepszym stanie
technicznym. Największy wpływ na awaryjność linii elektroenergetycznych mają deformacje
i odkształcenia terenów powstałych w wyniku eksploatacji górniczej.
Obciążenie sieci napowietrznej WN, sieci kablowej SN oraz sieci nN jest zróżnicowane
zróżnicowane zależy od zmiennego zapotrzebowania na energię elektryczną, w tym także
od pory roku i czasu dnia.
Dla wyżej wymienionych sieci elektroenergetycznych należy zachowań pasy technologiczne
i strefy bezpieczeństwa o szerokościach:


dla linii 220kV – 25m od osi linii,
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dla linii 110kV – 15m od osi linii,



dla linii napowietrznych SN – 8m od skrajnych przewodów roboczych,



dla linii napowietrznych nN – 2m od skrajnych przewodów roboczych,



dla linii kablowych SN i nN – 2m.

4.10.4.

ZAOPATRZENIE W CIEPŁO

Pełne pokrycie zapotrzebowania w energię cieplną obiektów budownictwa mieszkaniowego
wielorodzinnego, usługowego i użyteczności publicznej następuje ze zintegrowanego
systemu ciepłowniczego PEC przez magistrale ciepłownicze w systemie pierścieniowym
wyprowadzane z Elektrociepłowni Halemba, Elektrociepłowni Zabrze, Elekrociepłowni
Mikołaj, Ciepłowni Bielszowice, Ciepłowni Nowy Wirek, Wydz. 12 ZEC Katowice oraz
z lokalnych kotłowni oraz indywidualnych źródeł ciepła.
Centralny system ciepłowniczy w mieście tworzą:


Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej ( PEC),



Carbo - Energia,



Elektrownia Halemba,



Ciepłownia W Kochłowicach W-12 - ZEC Katowice,



EC Zabrze.

Głównym dystrybutorem energii cieplnej w mieście jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. PEC zakupuje energię cieplną z następujących źródeł:


Elektrociepłownia Zabrze (poprzez PEC Zabrze),



Elektrownia Halemba,



Wydział 12, ZEC Katowice,



Carbo – Energia

w tym:


Elektrociepłownia Mikołaj,



Ciepłownia Nowy Wirek,



Ciepłownia Bielszowice,



Ciepłownia Wanda,
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Ciepłownia Halemba.

Łączna moc znamionowa odbiorców zasilanych z sieci PEC wynosi ok.220 MW, a zużycie
ciepła ok.1450 TJ. PEC posiada ponadto 21 lokalnych kotłowni o łącznej mocy znamionowej
2,15 MW. Z EC Zabrze ciepło w kierunku Rudy Śląskiej przesyłane jest tzw. magistralą
wschodnią 2 x DN600. Granicą eksploatacji pomiędzy PEC Zabrze i Rudą Śl. jest komora
SR - 3 przy ul. Klary. Dalej ciepło przesyłane jest dwoma magistralami 2 x DN 600
w kierunku Goduli i Bykowiny. Carbo - Energia zasila sieć PEC-u z EC Mikołaj, Ciepłowni
Nowy Wirek i Ciepłowni Bielszowice. Z EC Mikołaj ciepło dostarczane jest dwoma
magistralami, tj. południową 2 x DN400 i północną 2 x DN350. Z ciepłowni KWK Nowy Wirek
wyprowadzane są dwie sieci cieplne 2 x DN200 i 2 x DN250. Z ciepłowni Bielszowice PEC
pobiera niewielką ilość ciepła. Elektrownia Halemba zasila w ciepło osiedle Halemba I
przewodem 2 x DN250, a osiedle Halemba II przewodem 2 x DN300. Z ciepłowni
w Kochłowicach tj. wydziału 12 ciepło dostarczane jest do ośmiu węzłów cieplnych PEC.
64,6% sieci jest prowadzona w kanale, 16,4% sieci prowadzona jest napowietrznie, a 19%
sieci jest preizolowana.

4.10.5. ZAOPATRZENIE W GAZ
Miasto zasilane jest w gaz z dwóch wysokoprężnych rurociągów gazowych :


Ø 500 relacji Świętochłowice – Zabrze,



Ø 500 relacji Zabrze – Będzin,

z odgałęzieniami do stacji redukcyjno - pomiarowych:


Ø 200/150 odgałęzienie do SRP ul. Chruszczów,



Ø 300 odgałęzienie do Tłoczni „Walenty”,



Ø 250 odgałęzienie do SRP Huta „Bobrek”,



Ø 100 odgałęzienie do SRP ul. Porębska,



Ø 150 odgałęzienie do SRP ul. Orzegowska,



Ø 150 odgałęzienie do SRP ul. Cynkowa,



Ø 80 odgałęzienie diSRP ul. Grochowska,



Ø 200 odgałęzienie do SRP Chorzów os. Kalina,



Ø 300 odgałęzienie do SRP Huta „Florian”.

Odbiorcy są zasilani poprzez następujące stacje redukcyjno-pomiarowe gazu I i II stopnia
z sieci niskoprężnej.
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Stacje redukcyjno - pomiarowe I stopnia eksploatowane przez ROP Świerklany:
-

SRP ul. Orzegowska I ST. 1,2 MPa/o,35 MPa/2,5 k Pa,

-

SRP ul. Porębska

I ST. 1,2 MPa/0,35 MPa/2,5 kPa,

-

SRP ul. Katowicka

I ST. 1,2 MPa/0,35 MPa/2,5 kPa,

-

SRP ul. Wiaduktowa I ST. 1,2 MPa/2,5 kPa,

-

SRP ul. Cynkowa

-

SRP ul. Grochowska I ST. 1,2MPa/0,35 MPa/2,5kPa,

-

SRP ul. Radoszowska I ST. 1,2MPa/2,5kPa,

-

SRP Chorzów oś. Kaliny I ST. 1,2 MPa/0,35 MPa/2,5kPa.

I ST. 1,2 MPa/0,35 MPa/2,5kPa,

Stacje redukcyjno - pomiarowe I i II stopnia eksploatowane przez GZG Zabrze:
-

SRP Nowy Bytom ul. Grochowska I ST. 1,2 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Orzegów ul. Orzegowska

I ST. 1,2 MPa/0,35 MPa/2,5kPa,

-

SRP Ruda ul. Porębska

I ST. 1,2 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Wirek ul. Cynkowa

I ST. 1,2 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Bykowina ul. Katowicka

I ST. 1,2 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Kochłwice ul. Radoszowska

-

SRP Ruda ul.1 Maja

I ST.

1,2 MPA/2,5 kPa,

-

SRP Halemba ul. Śmiłowicka

II ST.

0,35 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Bykowina ul. Wiaduktowa

I ST. 1,2 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Wirek ul. Bielszowicka

II ST.

0,35 MPA/2,5 kPA,

-

SRP Godula ul. Joanny

II ST.

0,35 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Kochłowice ul. Kasztanowa

II ST.

0,35 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Halemba ul. Kłodnicka

II ST.

0,35 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Bielszowice ul .Piernikarczyka II ST. 0,35 MPa/2,5 kPa,

-

SRP Godula ul. Bytomska

II ST. 0,35 MPA/2,5 kPa,

-

SRP Kochłowice ul. Poranna

II ST. 0,35 MPa/2,5 kPa,

I ST. 1,2 MPa/2,5 kPa,
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SRP Kochłowice ul. Kalinowa

-

II ST. 0,35 MPa/2,5 kPa.

Stopień zgazyfikowania miasta wynosi ok. 77%.
Niektóre rejony miasta nie są zgazyfikowane. Dotyczy to rejonów Kłodnica, części dzielnicy
Bielszowice oraz części dzielnicy Chebzie z przyległymi ulicami Nowego Bytomia. Niektóre
budynki nie nadają się do gazyfikacji z powodu braku przewodów wentylacyjnych.

4.10.6.

GOSPODARKA ODPADAMI

Źródłami powstawania odpadów są:


sektor komunalny,



sektor gospodarczy.

Wśród odpadów z obu sektorów znajdują się odpady niebezpieczne. Obserwowany jest stały
wzrost ilości wytwarzanych odpadów, a przede wszystkim takich, które nie ulegają procesowi
biodegradacji (tworzywa sztuczne). Problem stwarzają odpady przemysłowe, które tylko
w części poddawane są procesowi odzyskiwania lub unieszkodliwiania, a w większości są
składowane lub magazynowane. Innym źródłem odpadów są oczyszczalnie ścieków,
w których powstają osady. Istotnym problemem jest zagospodarowanie i unieszkodliwianie
osadów odwodnionych z oczyszczalni ścieków.
Zakładem wiodącym w zakresie gospodarki odpadami stałymi w mieście jest Zakład
Przetwórstwa Odpadów Komunalnych i Przemysłowych w dzielnicy Ruda będący własnością
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Na terenie zakładu znajduje się:


przesypownia odpadów komunalnych (stacja przeładunkowa o wydajności 61500 Mg
odpadów /rok),



sortownia odpadów przemysłowych o wydajności 5000 Mg odpadów/rok,



sortownia mechaniczno - ręczna tworzyw sztucznych i makulatury o wydajności 8 400
Mg odpadów/rok,



linia technologiczna do recyklingu szkła o wydajności 32 000 Mg odpadów/rok.

Do zakładu są dostarczane odpady zbierane selektywnie z terenu miasta lub wstępnie
segregowane przez wytwórców odpadów, a także niesegregowane odpady komunalne
i przemysłowe.
W Rudzie Śląskiej od 1993 roku są prowadzone działania na rzecz przyzwyczajenia
mieszkańców do segregacji odpadów, co ma na celu zmniejszenie masy odpadów
składowanych na wysypiskach poprzez systematyczne wprowadzanie selektywnej zbiórki
odpadów „u źródła” celem wyodrębnienia ze strumienia odpadów komunalnych surowców
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wtórnych i odpadów niebezpiecznych. Aktualnie na terenie miasta jest ustawionych 155
punktów do gromadzenia szkła (pojemniki zielone), papieru i makulatury (pojemniki
niebieskie) i plastiku (pojemniki żółte).
Natomiast poważne zagrożenie dla środowiska stanowią dzikie wysypiska śmieci na terenie
Rudy Śląskiej, których liczba wzrasta z roku na rok. Jest to zjawisko tym bardziej
niepokojące, że wiele tych wysypisk znajduje się na terenach leśnych i łęgowych.
4.11. ZAGROŻENIA POWODZIOWE I OSUWISKOWE

4.11.1. ZAGROŻENIA POWODZIOWE
Tereny zagrożone powodzią występują wzdłuż cieków i ich dolin zlokalizowanych
na obszarze miasta Ruda Śląska.
W roku 2003 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Zakład Hydrologii
wykonał „Studium określające obszary bezpośredniego zagrożenia powodzią dla obszarów
nieobwałowanych w zlewniach dopływów Górnej Odry zlewnia rzeki Kłodnicy” wskazując
potencjalne obszary zalewów powodziowych dla obszaru miasta Ruda Śląska. W czasie
wielkiej powodzi z lipca 1997 roku w dolinie Kłodnicy i jej dopływów wystąpiły podtopienia
następujących obszarów:


rejon ulic: Kłodnickiej i Nowowiejskiej, ulic: Morskiej i Granicznej oraz tereny
oczyszczalni ścieków w dzielnicy Halemba,



strefa doliny potoku bez nazwy w rejonie ulicy Księżycowej (ośrodek wypoczynkowy),

Na opracowywanym terenie niebezpieczeństwo powstania okresowych podtopień wynika
z prowadzonej na obszarze miasta eksploatacji górniczej. W wyniku tego w przypadku
intensywnych opadów atmosferycznych bądź napływu wód roztopowych dochodzi
do lokalnych podtopień w następujących miejscach:
Dzielnica Ruda:


teren POD „XX- lecia” położonych w dolinie rzeki Bytomki, zawarty powiędzy ulicą
szczęść Boże i Żeromskiego,



teren położony w sąsiedztwie przepustu pod ul. Piastowską na Potoku Julka,
przy ul. Sobieskiego wraz z budynkami mieszkalnymi.

Dzielnica Bykowina:


teren osiedli mieszkalnych z budynkami wielorodzinnymi przy
Kowalskiego, Górnośląskiej, Zagrzebionka i Grzegorzka,



teren parafii pw. Św. Barbary zlokalizowanej przy ul. Górnośląskiej.

ulicy
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Dzielnica Halemba:


teren po stronie południowej rzeki Kłodnicy od mostu na ul. 1-go Maja do wylotu
z Oczyszczalni Ścieków „Halemba – Centrum”,



teren po stronie południowej rzeki Kłodnicy w rejonie ul. Wilczej, Piotra Skargi wraz
z nieruchomościami gruntowymi i budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,



teren położony w sąsiedztwie potoku Żabica, na odcinku powiędzy u. Piotra Skargi
a ujeciem do rzeki Kłodnicy,



ul. Ligocka (teren rolniczy położony pomiędzy korytem rzeki Jamny, a korytem rzeki
Kłodnica).

Dzielnica Kochłowice:


ul. Piłsudskiego 192 - 203 (jezdnia oraz teren nieruchomości),



teren położony po stronie południowej Potoku bielszowickiego wraz
z nieruchomościami gruntowymi i budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi przy
ul. Radoszowskiej.

Dzielnica Wirek:


teren położony po obu stronach Potoku Bielszowickiego przed wlotem do przepustu pod
ul. 1-go Maja oraz na odcinku w rejonie ul. Bielszowickiej.

Dzielnica Bielszowice:


teren zlokalizowany przed wylotem Potoku Bielszowickiego do przepustu pod ul. Kokota
wraz z budynkiami mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul. Gęsiej i Kokota,



teren zlokalizowany po stronie południowej Potoku Bielszowickiego obejmującu jedznię
ul. Kokota na odcinku od przepustu na potoku Bielszowickim do skrzyżowania
z ul. Drzymały wraz z nieruchomościami i budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi,



teren zlokalizowany po stronie północnej Potoku Bielszowickiego wraz
z nieruchomościami gruntowymi i budynkami mieszkalnymi przy ul. Zielonej i Węzłowej,



teren połozony w rejonie ul. Basenowej wraz z nieruchomościami gruntowymi
i budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na odcinku: od numeru 17 do numeru 33
oraz od numeru 26 do numeru 32,



teren położony na przedłużeniu ulicy Kossaka i Obrońców Pokoju, w sąsiedztwie
stawu powstałego w niecce bezodpływowej.
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4.11.2. ZAGROŻENIA OSUWISKOWE
Osuwiskiem nazywamy nagłe przemieszczenie mas ziemnych i mas skalnych podłoża
spowodowane siłami przyrody lub działalnością człowieka. Osuwiska występują
na nachylonych powierzchniach (stokach i zboczach dolin) i związane są z zaburzeniem
równowagi mas, wynikającymi z rozluźnienia struktury, podcięcia przez rzekę, przepojeniem
przez wodę opadową lub roztopową (wzrost obciążenia lub upłynnienie gruntu), lub też
sztucznym podkopaniem lub obciążeniem stoku.
Aktywacja procesów osuwiskowych nastąpić może wskutek podcięcia stoku robotami
ziemnymi, nadmiernego obciążenia stoku zabudową, zakłócenia powierzchniowego odpływu
wód lub dopuszczenia do infiltracji wód opadowych lub powierzchniowych w odsłonięte
warstwy ilaste.
Teren miast Ruda Śląska należy do obszarów gdzie wystąpienie (zbocza/stoki, o dużych
rozmiarach) osuwisk jest niemożliwe ze względu na morfologię terenu (płaski teren, kąt
nachylenia rzadko przekracza 8).
Klasyfikacja nachyleń jako kryterium wydzielania obszarów predysponowanych do powstania
osuwisk naturalnych:


zbocza/stoki zbudowane z piasków (z domieszkami żwirów) posiadają warunki
sprzyjające rozwojowi ruchów osuwiskowych, jeśli:
H (wysokość względna zbocza/stoku) > 10m, kąt nachylenia zbocza > 22-25º;



zbocza/stoki zbudowane z lessów, często prawie pionowe, blokowa destrukcja,
procesy erozji wewnętrznej powodują rozwój procesów osuwiskowych przy:
H > 6 – 8 m i kącie nachylenia zbocza > 15°;



zbocza/stoki zbudowane z glin zwałowych posiadają warunki sprzyjające rozwojowi
ruchów osuwiskowych, jeśli:
H > 8 – 10m, kąt nachylenia zbocza > 15°,



zbocza/stoki zbudowane z iłów czwartorzędowych i neogeńskich (serii poznańskiej,
krakowieckich) posiadają warunki sprzyjające rozwojowi ruchów osuwiskowych, jeśli:
H > 6 – 7 m, kąt nachylenia zbocza > 8 – 9°

Na analizowanym terenie występują obszary predysponowane do wystąpienia ruchów
masowych ziemi:


zbocza dolin rzecznych,



zbocza dolin cieków okresowych,
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skarpy form antropogenicznych:



hałdy,



nasypy (m.in. komunikacyjne),



wykopy,



wyrobiska.

Przyczyny powstawania ruchów masowych mogą być naturalne, niezależne od człowieka,
jak też przez niego wywołane. Do najczęściej spotykanych należą:


podmycie zbocza dolin rzecznych,



podmycie lub podkopanie zbocza;



obciążenie zbocza lub terenu nad nim przez budowle i składy materiałów;



napór wody od dołu na górne warstwy mało przepuszczalne powodujące
zmniejszenie sił oporu na ścinanie;



nasiąknięcie gruntu na skutek opadów deszczu lub tajania śniegu, co powoduje
pęcznienie gruntu, a tym samym zmniejszenie wytrzymałości na ścinanie gruntu;



wstrząsy wywołane np. trzęsieniem ziemi (tąpania na kopalniach), ruchem drogowym;



przemarzanie i odmarzanie gruntu powodujące zmianę jego struktury i wytrzymałości
na ścinanie;



niewłaściwe zaprojektowanie nadkładu, nachylenia skarp wykopu lub nasypu.
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