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5. KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

5.1. ZAŁOŻENIA POLITYKI REGIONALNEJ – WIZJA PRZYSZŁOŚCI MIASTA
Organizacja przestrzeni miasta, w jakiej żyją jego obywatele jest tym lepsza im trafniejsza
jest wizja polityki przestrzennej miasta oraz co za tym idzie realizacja założeń tejże wizji.
Wizja przyszłości miasta stanowi wykładnię świadomego, a jednocześnie swobodnego
określenia obrazu przyszłości miasta, w jakim chciałoby się mieszkać i gospodarować.
Znaczy to, że w wizji kreowany jest obraz miasta, jaki:


posiada umotywowanie w procesach społecznych i gospodarczych, procesach
rozwojowych miasta oraz w poglądach mieszkańców dotyczących całości oraz
poszczególnych jego dzielnic,



wynika z przyszłych zmian pozycji Miasta - Rudy Śląskiej województwie śląskim.

Wizje przyszłości miasta wyrażać powinny główne aspiracje władz miasta określając
pożądane kierunki jego rozwoju. Wizję przyszłości miasta Ruda Śląska tworzą:


wizja rozwoju gospodarczego,



wizja funkcjonowania miasta,



wizje rozwoju poszczególnych dzielnic miasta.

5.1.1. WIZJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO
Ruda Śląska ośrodkiem wysokiej aktywności gospodarczej
Na rozwój przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych miejsc pracy wpływ mają przedsięwzięcia
edukacyjne, infrastrukturalne, ekologiczne. Pozycję miasta w rankingu atrakcyjności dla firm
poprawi wzrost liczby mieszkańców o wysokich kwalifikacjach, wzrost dostępności
komunikacyjnej i telekomunikacyjnej oraz poprawa sytuacji ekologicznej zwłaszcza
rewitalizacja terenów zdegradowanych.
Aktywność gospodarcza miasta polegać będzie na jednoczesnym porządkowaniu struktury
przestrzennej miasta oraz pobudzaniu przedsiębiorczości nakierowanej na:


przyspieszanie w mieście procesów restrukturyzacyjnych,



wzbogacanie struktury gospodarczej miasta,



przyciąganie do miasta inwestorów z zewnątrz,
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sukcesywne zagospodarowanie terenów strategicznych miasta.

Ruda Śląska ośrodkiem subregionalnym z wyraźnie zaznaczonymi centrami –
administracyjnym i usługowym połączonymi funkcjonalnym układem komunikacyjnym
Pełnienie funkcji ośrodka subregionalnego umożliwi miastu dobrze funkcjonujący układ
komunikacyjny łączący wszystkie dzielnice. Centrum administracyjne i usługowe powoli się
kreuje. Działaniem docelowym jest wzmocnienie ich pozycji poprzez lokalizowanie
odpowiednich sektorów usług w ich obrębie. Wyraźnie zarysowane centra przyczynią się do
wzmocnienia pozycji miasta Ruda Śląska w skali subregionlanej jednocześnie przyczyniając
się do wzmocnienia poczucia więzi wśród mieszkańców.
Działaniem kolejnym jest wykreowanie małych centrów w poszczególnych dzielnicach
miasta. Będą to pewnego rodzaju satelity 2 centrów głównych.
Ruda Śląska ośrodkiem realizującym wszystkie funkcje miasta, tj.: funkcję handlowo –
usługową, edukacyjną, kulturowo – rekreacyjną
Niezależnie od znaczącej roli, jaką odgrywać będzie górnictwo i przemysł ciężki powstaną
w mieście zalążki przemysłu zaawansowanego technologicznie. Zrestrukturyzowane
i konkurencyjne górnictwo i hutnictwo uzupełnione zostaną o alternatywne funkcje
gospodarcze. Na silną pozycje ekonomiczną miasta złoży się zróżnicowana struktura
podmiotowa sektora przedsiębiorstw. Dominować będą firmy średniej wielkości.
Na wizerunek Rudy Śląskiej składać się będą:


wysoka estetyka zabudowy,



różnorodność terenów zielonych,



ciekawa architektura mieszkaniowa i przemysłowa,



atrakcyjne tereny rekreacyjno – sportowe.

Ruda Śląska ważnym węzłem w układzie ciągów komunikacyjnych o znaczeniu
aglomeracyjnym, krajowym i międzynarodowym oraz zwornikiem pomiędzy
Katowicami i Gliwicami
Pełnienie funkcji ważnego węzła komunikacyjnego umożliwi Rudzie Śląskiej spełnienie roli
wielofunkcyjnego ośrodka o randze subregionalnej, gdzie tradycyjna funkcja przemysłowa
harmonijnie współdziała z nowymi przyjaznymi dla środowiska konkurencyjnymi branżami
gospodarczymi.
Wielofunkcyjny ośrodek o randze subregionalnej – Ruda Śląska będzie komplementarny
w stosunku do Katowic w dziedzinie handlu i usług, rekreacji i edukacji. Ruda Śląska
wspólnie z Katowicami, Chorzowem, Zabrzem i Gliwicami stworzy główną oś rozwoju
Aglomeracji Górnośląskiej opartą na infrastrukturze logistycznej i komunikacyjnej.
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5.1.2. WIZJA POPRAWY FUNKCJONOWANIA MIASTA
Ruda Śląska miastem o zakorzenionej śląskiej tradycji
Ruda Śląska stanowić będzie społeczność lokalną o wysokiej przemysłowej kulturze i jakości
pracy. Mieszkańcy z głęboko zakorzenioną śląską tradycją dysponować będą mobilnością
zawodową, inicjatywą i kreatywnością. Oczekiwana aktywność obywatelska mieszkańców
wraz z odpowiedzialnością środowisk liderskich zagwarantują sprostanie wyzwaniom, jakie
przyniesie przyszłość.
Ruda Śląska miastem o trwałej więzi rodzinnej, parafialnej, regionalnej
Polepszanie warunków życia mieszkańców służyć będzie podtrzymywaniu oraz wzmacnianiu
więzi rodzinnej, parafialnej, regionalnej. W tym celu wyodrębniono trzy priorytety:


poprawa gospodarki mieszkaniowej,



poprawa usług służby zdrowia i opieki społecznej,



poprawa usług kultury i rekreacji.

Głównym zadaniem służącym realizacji priorytetów jest likwidacja substandardów
mieszkaniowych, zapewnienie dostępności do specjalistycznych usług medycznych,
propagowanie zdrowego trybu życia z jednoczesnym zapewnieniem atrakcyjnych form
spędzania czasu wolnego zarówno dla mieszkańców jak i dla osób odwiedzających miasto.
Należy podjąć kroki polegające na przeciwdziałaniu marginalizacji ekonomicznej i społecznej
obszarów restrukturyzowanych poprzez modernizację i budowę infrastruktury lokalnej
zwiększającej atrakcyjność inwestycyjną i gospodarczą miasta. Zły stan infrastruktury
lokalnej przyczynia się do ograniczenia rozwoju nowych sektorów działalności gospodarczej.
Ważnym elementem jest podjęcie działań w celu wzrostu świadomości społecznej
mieszkańców i poczucia wspólnoty interesów. Służyć temu będzie stopniowa integracja
dzielnic w jeden organizm miejski.
Ruda Śląska ośrodkiem będącym w integracji funkcjonalno – przestrzennej
z Katowicami, Chorzowem, Zabrzem i Gliwicami
Ruda Śląska wraz z intensywnie rozwijającymi się miastami ościennymi – Katowicami,
Chorzowem, Zabrzem i Gliwicami stanie się w przyszłości generatorem rozwoju
gospodarczego Województwa Śląskiego. Podstawową strefą będzie potencjał akademicki,
naukowo – badawczy, systemy infrastrukturalno – logistyczne oraz wysoko wykwalifikowane
kadry sektora przedsiębiorstw i administracji publicznej.
Na korzystny układ powiązań Rudy Śląskiej z najbliższym sąsiedztwem wpłynie współpraca
z miastami Aglomeracji Górnośląskiej. Efektem współpracy będą powiązania
w następujących dziedzinach:
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restrukturyzacji górnictwa – Świętochłowice, Chorzów, Siemianowice Śląskie,
Katowice,



wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości – Bytom, Chorzów,
Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Piekary,



przyciąganie
inwestorów oraz
kształtowanie
układów
i logistycznych - Katowice, Chorzów, Zabrze, Gliwice.

infrastrukturalnych

Ważnym powiązaniem Rudy Śląskiej z otoczeniem będzie współpraca z instytucjami
i środowiskami akademickimi, kulturalnymi, medycznymi. Efektem tej współpracy będzie
rozwój następujących dziedzin:


szkolnictwa średniego i wyższego,



środowiska twórczego, imprez kulturalnych,



specjalistycznych usług medycznych.

Omawiając powiązania zewnętrzne należy zwrócić uwagę na kontakty międzynarodowe.
Ruda Śląska będzie współpracowała z:


miastami partnerskimi,



instytucjami edukacyjnymi i kulturalnymi,



instytucjami wspierania rozwoju lokalnego i małej przedsiębiorczości.

5.1.3. WIZJA PRZYSZŁOŚCI DZIELNIC MIASTA

Ruda
Obszar dynamicznego rozwoju funkcji usługowych w strefie przyległej do drogi DTŚ. Na
północ od drogi DTŚ dominacja funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz
usług podstawowych koniecznych do obsługi funkcji mieszkaniowej. Na południe od drogi
DTŚ obszar nowoczesnych funkcji wytwórczych rozwijających się w obrębie terenów
istniejących oraz nowych – aktywna strefa ekonomiczna. Dzięki istniejącej drodze DTŚ oraz
projektowanej drodze N-S dzielnica stanie się ważnym węzłem komunikacyjnym miasta
z dogodnym połączeniem z Gliwicami i Bytomiem.
Orzegów
Dzielnica o dominującej funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej oraz związanych z nią funkcji
usługowych, rekreacyjnych. Dzielnica o adaptacyjnej funkcji rozwoju nastawionej
na zaspokajanie własnych potrzeb poprzez podnoszenie jakości życia mieszkańców.
Godula
Dzielnica o zróżnicowanych funkcjach. Część północna dzielnicy – dominacja funkcji
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mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej; część południowa – dominacja funkcji produkcyjno –
usługowej i przemysłowej.
Chebzie
Ośrodek stanowiący główny węzeł komunikacyjny miasta: kolejowy i drogowy. Dominacja
funkcji usługowej i produkcyjnej.
Nowy Bytom
Centrum administracyjne miasta. Ośrodek o znaczeniu regionalnym z historycznie
ukształtowaną zabudową stanowiącą europejskie dziedzictwo kulturowe o znaczeniu
administracyjnym, edukacyjnym, kulturowym. Centrum dzielnicy – dominacja funkcji
usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej. Wschodnia i północno – zachodnia część
dzielnicy – dominacja funkcji produkcyjnej.
Czarny Las
Najmłodsza dzielnica miasta o kształtującej się strukturze przestrzennej. Centrum dzielnicy –
rozwój funkcji usługowej, południowa część – rozwój funkcji mieszkaniowej.
Bielszowice
Strukturę przestrzenną dzielnicy wyznaczają główne ciągi komunikacyjne – autostrada A4,
droga N-S oraz droga Nowo - Paderewskiego w kierunku Zabrza. W strefie przyległej od
strony północnej do autostrady – rozwój funkcji wytwórczych. W strefie przyległej do węzła
A4 z Nowo - Paderewskiego – rozwój funkcji usługowej, a dalej mieszkaniowej. Na południe
od A4 – kompleksy lasów ochronnych – rozwój funkcji turystycznej, wypoczynku i rekreacji.
Centralna część dzielnicy – dominacja funkcji mieszkaniowej oraz związanej z nią
podstawowej funkcji usługowej.
Wirek
Najważniejszy ośrodek usługowy miasta. Koncentracja usług handlu, rekreacji, wypoczynku,
kultury. Ważny węzeł komunikacyjny – miejsce zbiegu głównych ciągów komunikacyjnych:
autostrady A4 i drogi N-S. W dzielnicy dominuje funkcja mieszkaniowa jedno i wielorodzinna.
Na terenach przyległych do autostrady – rozwój funkcji usługowej.
Bykowina
Dzielnica o adaptacyjnej formie rozwoju nastawionej na zaspokajanie własnych potrzeb
poprzez podnoszenie jakości życia mieszkańców. Dominacja funkcji mieszkaniowej jedno
i wielorodzinnej oraz usług związanych z obsługą funkcji mieszkaniowej.
Kochłowice
Dzielnica intensywnego rozwoju. Dzielnica o zróżnicowanej strukturze przestrzennej
z wyraźnie zaakcentowanym centrum będącym dorobkiem historycznym miasta. Centralna
część dzielnicy - dominacja funkcji mieszkaniowej, część północna – dominacja funkcji
usługowej i przemysłowej. Dzielnice przedzielają dwa ciągi: ciąg komunikacyjny – autostrada
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A4 oraz ciąg przyrodniczy: Potok Bielszowicki (Kochłówka). Wzdłuż rzeki – tereny
o wartościach przyrodniczych chronione przed zagospodarowaniem. Na południe
od autostrady rozwój funkcji wytwórczej i usługowej. Część południową dzielnicy stanowią
lasy ochronne wraz z ośrodkami wypoczynkowymi – rozwój funkcji turystycznej, rekreacyjnej,
wypoczynkowej.
Halemba
Dzielnica o wyraźnie zaakcentowanym centrum, w którym krzyżują się ważniejsze ciągi
komunikacyjne. Centrum dzielnicy – dominacja funkcji mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej
oraz usługowej. Tereny po byłej elektrowni Halemba zostaną wtórnie zagospodarowane dla
potrzeb funkcji produkcyjnej i usługowej.
Strefa wolna do zabudowy – tereny przyległe do rzeki Kłodnicy – tereny
o wartościach przyrodniczych. Obrzeża południowe, wschodnie i zachodnie dzielnicy
stanowią kompleksy lasów ochronnych będące oazą spokoju, miejscem wypoczynku
weekendowego.
5.1.4. CELE MIASTA RUDA ŚLĄSKA ORAZ SPOSÓB ICH REALIZACJI
Cele miasta Ruda Śląska zostały określone na podstawie problemów przy jednoczesnym
przestrzeganiu wskazań wynikających z uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego
oraz w oparciu o pogląd na wizję przyszłości miasta. W wizji przyszłości miasta zawarte
zostały aspiracje społeczne mieszkańców.
Cel 1. Uporządkowanie gospodarki komunalnej i poprawa stanu środowiska
przyrodniczego
Realizacja celu:
-

racjonalizacja gospodarki odpadami,

-

zintegrowana i proekologiczna gospodarka energetyczna,

-

uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej,

-

uporządkowanie gospodarki terenami wraz z zachowaniem terenów chronionych.

Cel 2. Zwiększenie kapitału ludzkiego i potencjału intelektualnego
Realizacja celu:
-

upowszechnienie wykształcenia na poziomie średnim i wzrost liczby ludności
z wykształceniem wyższym,

-

stworzenie wielopoziomowego spójnego systemu kształcenia,

-

podnoszenie kwalifikacji zawodowych z jednoczesnym przekwalifikowaniem,

-

integracja środowisk liderskich.
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Cel 3. Poprawa stanu dróg oraz integracja komunikacji miejskiej z układem
komunikacyjnym aglomeracji
Realizacja celu:
-

poprawa stanu dróg miejskich i wiaduktów,

-

zintegrowanie komunikacji miejskiej z komunikacją miast ościennych.

Cel 4. Wzmocnienie pozycji dwóch ogólnomiejskich centrów usługowych
Realizacja celu:
-

realizacja usług centro twórczych w obszarach centrów usługowych

-

krystalizacja dzielnicowych centrów usługowych.

Cel 5. Wzrost bazy ekonomicznej miasta - rozwój sektora przedsiębiorstw
Realizacja celu:
-

wspieranie restrukturyzacji przemysłu ciężkiego,

-

wspieranie tworzenia miejsc pracy w alternatywnych dziedzinach gospodarki,

-

aktywizacja gospodarcza terenów związanych z nowym układem komunikacyjnym:
autostrada A4, droga DTŚ, droga N-S,

-

promocja miasta i przyciąganie inwestorów.

Cel 6. Podniesienie
mieszkaniowego

standardu

zamieszkiwania

i

ożywienie

budownictwa

Realizacja celu:
-

remont istniejących budynków mieszkalnych,

-

wspieranie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego,

-

rozwój socjalnego budownictwa mieszkaniowego.

Cel 7. Podniesienie poziomu opieki medycznej i opieki społecznej
Realizacja celu:
-

zwiększenie dostępności do usług medycznych,

-

opieka społeczna,

-

ograniczanie zjawisk patologii społecznej.
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Cel 8. Stworzenie warunków dla rozwoju kultury i rekreacji
Realizacja celu:
-

rozwój środowisk i instytucji kulturalnych,

-

stworzenie warunków dla zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców,

-

renowacja i rewitalizacja historycznej zabudowy.

5.1.5. PRZESTRZENNE KRYTERIA OSIĄGANIA CELÓW
Dla oceny realizacji celów miasta potrzebne jest określenie kryteriów ich osiągnięcia. Kryteria
mają charakter jakościowy.
Ustalono zbiór kryteriów:
-

kryterium ekologiczne,

-

kryterium społeczne,

-

kryterium ekonomiczne.

Kryterium ekologiczne
Kryterium ekologiczne odnosi się do:
-

sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu przez konkretnego użytkownika,

-

wyposażenie miasta w urządzenia komunalne wraz z monitoringiem ich sprawności.

W pierwszym przypadku kryterium obejmuje:
-

redukcję zużycia wody pitnej przez gospodarstwa domowe oraz usługi,

-

wzrost użytkowego zagospodarowania wód opadowych,

-

ograniczenie zużycia energii cieplnej oraz elektrycznej,

-

przestrzeganie obowiązujących norm ochrony przed hałasem, promieniowaniem,
wibracjami,

-

używanie materiałów budowlanych przyjaznych dla środowiska oraz zużywających
minimalne ilości energii,

-

ustalenia ekologicznych warunków zagospodarowania działek – duży procent
wielkości powierzchni biologicznie czynnej,

W drugim przypadku kryterium to obejmuje:

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

20

-

utrzymanie naturalnego stanu koryt, dolin rzek i potoków wraz z przywróceniem stanu
naturalnego,

-

rozwój zintegrowanych koncepcji zaopatrzenia miasta w energię,

-

zintegrowaną, racjonalną gospodarkę odpadami komunalnymi oraz przemysłowymi,

-

wzrost znaczenia transportu publicznego oraz komunikacji rowerowej przy
jednoczesnym złamaniu dominacji indywidualnego samochodu w wybranych rejonach
miasta,

-

jakość klimatu miejskiego – czystość powietrza,

-

ochrona istniejących wartości przyrodniczych

Kryterium społeczne
Poprawa warunków zamieszkiwania obejmująca:
-

zachowanie równowagi pomiędzy ilością gospodarstw domowych wymagających
samodzielnego mieszkania, a ilością mieszkań,

-

zapewnienie warunków dla realizacji indywidualnych potrzeb mieszkaniowych
ludności,

-

konserwacja istniejących zasobów mieszkaniowych o pełnym standardzie oraz
modernizacja mieszkań substandardowych.

Obsługa ludności przez usługi publiczne:
-

akceptowalny społecznie poziom obsługi wraz ze swobodą wyboru jej jakości,

-

likwidacja dysproporcji w obsłudze mieszkańców,

-

wzrost dostępności do usług zdrowia, opieki społecznej, kultury, edukacji,

-

atrakcyjność ośrodków dzielnicowych miasta oraz przestrzeni publicznych,

-

warunki tworzone przez zagospodarowanie przestrzenne i kształtowanie zabudowy
przyjaznej dla osób niepełnosprawnych.

Kryterium ekonomiczne
Głównymi składowymi kryterium ekonomicznego są:
-

oszczędne gospodarowanie zasobami miasta oraz minimalizacja kosztów i strat
zewnętrznych (społecznych i przyrodniczych),

-

wzrost dochodów miasta, w tym poprzez gospodarkę przestrzenną,

-

koncentracja

działań

i

inwestycji

komunalnych

na

wybranych

kierunkach
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zagospodarowania przestrzennego oraz efektywne
ofertowych dla różnych rodzajów użytkowania,
-

wykorzystywanie

terenów

stosowanie standardów wykorzystania terenów, w tym dla społecznego budownictwa
mieszkaniowego.

5.1.6. PODSUMOWANIE
Powyższy zapis wizji przyszłości miasta, celów miasta oraz zadań z nich wynikających dla
gospodarki przestrzennej stanowi podstawę wyboru kierunków miasta na przyszłość i ich
przestrzennych konsekwencji.
Cele miasta odnoszą się do całości miasta oraz do jego poszczególnych elementów
struktury funkcjonalno – przestrzennej. Osiągnięcie celów nastąpi przez realizację zadań
strategicznych, których odzwierciedleniem są przestrzenne aspekty długookresowej wizji
zagospodarowania. Obejmuje ona rozmieszczenie głównych funkcji w przestrzeni miasta,
jakie odpowiadają sformułowanym wcześniej celom. Dotyczy to szczególnie wyznaczenia
nowych obszarów rozwojowych dla tych funkcji. Przestrzenne aspekty koncepcji
zagospodarowania Rudy Śląskiej stanowią nieodłączną część tej fazy studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Sformułowane kryteria osiągania celów posłużą dla obserwacji zgodności rozwoju
przestrzennego miasta z tymi celami.

6.

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ GMINY ORAZ
W PRZEZNACZENIU TERENÓW OBJĘTYCH STUDIUM UWARUNKOWAŃ
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Koncepcja rozwoju przestrzennego miasta zawarta w przedmiotowym Studium nawiązuje do
generalnych założeń aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Priorytetowym zadaniem koncepcji kierunków studium jest:
-

kształtowanie struktury przestrzennej miasta w sposób racjonalny i zrównoważony,
zgodny z ogólnymi zasadami planowania i zagospodarowania przestrzennego,

-

umiejętność pogodzenia zróżnicowanych interesów i potrzeb rozwojowych gminy, jej
mieszkańców, podmiotów gospodarczych oraz inwestorów zewnętrznych
z wymogami ładu przestrzennego i ochrony środowiska,

-

zahamowanie procesu rozpraszania zabudowy na terenach rolniczej przestrzeni
produkcyjnej na rzecz kształtowania zwartych zespołów osadniczych; takie zasady
postępowania w wystarczającym stopniu umożliwią realizację zamierzeń zawartych
we wnioskach,

-

racjonalne i efektywne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych oraz terenów
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dotychczas niezabudowanych, jak również zespołów zabudowy mieszkaniowej
wymagających rewitalizacji,
wykorzystanie byłych terenów kolejowych na inne cele m. in. realizacji komunikacji
drogowej.

-

Koncepcja rozwoju przestrzennego miasta Ruda Śląska objętego Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego w swych priorytetowych założeniach zakłada:
-

wytyczenie czytelnego i funkcjonalnego układu komunikacyjnego
zintegrowanego z układem komunikacyjnym miast ościennych,

miasta

-

utrzymanie koncepcji ogólno miejskich centrów: usługowego i administracyjnego,
krystalizacja centrów dzielnicowych

-

uzupełnienie terenów zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej

-

wyznaczenie nowych terenów usługowych, w tym przeznaczonych pod obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 w sąsiedztwie DTŚ,

-

koncentracja terenów produkcyjnych i produkcyjno – usługowych mająca na celu
ograniczenie ich oddziaływania na tereny sąsiednie, w tym w szczególności na tereny
zabudowy mieszkaniowej,

-

wielofunkcyjne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych pozwalające na rozwój
małych i średnich przedsiębiorstw

-

ochrona zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

-

ochrona zasobów środowiska przyrodniczego w tym: terenów zielni urządzonej,
lasów, zadrzewień, kompleksów rolnych oraz utrzymanie ciągłości przestrzennej
terenów otwartych stanowiących ruszt ekologiczny miasta,

-

ochronę cieków i dolin rzecznych poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy.

Kierunki zmian w zagospodarowaniu poszczególnych dzielnic miasta
Ruda
-

usprawnienie układu komunikacyjnego dzielnicy poprzez wprowadzenie ciągów
komunikacyjnych zintegrowanych z układem komunikacyjnym miast ościennych
(droga N-S z Bytomiem),

-

wprowadzenie projektowanej obwodnicy wschodniej miasta Zabrza,

-

utrzymanie terenów z przeznaczeniem pod nową zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną i wielorodzinną na północ od ulicy Zabrzańskiej zgodnie z koncepcją
zawartą w studium uchwalonym w 2009r.,

-

wyznaczenie terenów o funkcji produkcyjno - usługowej na południe od ulicy
Zabrzańskiej z możliwością ich wielofunkcyjnego zagospodarowania w tym z
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom II/II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego

23

możliwością lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100kW,
-

utrzymanie terenów otwartych w dolinie rzeki Bytomki (tereny ZN, ZD, ZL, ZP, W)

-

wyznaczenie terenów przeznaczonych pod realizację obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 w rejonie węzła N-S i DTŚ (tereny UC),
możliwość lokalizacji tego typu obiektów również na terenach PU w ramach
przeznaczenia dopuszczalnego,

-

utrzymaniu terenów zielonych dzielnicy w tym: ogrodów działkowych ( w rejonie ul.
Porębskiej, Wolności, Wieniawskiego, Norwida a także POD XX Lecia) lasów i
zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych,

-

kreacja lokalnego centrum usługowego dzielnicy w rejonie ul. Piastowskiej
obejmującego usługi publiczne i komercyjne.

Orzegów
-

utrzymanie terenów z przeznaczeniem pod nową zabudowę mieszkaniową (na
północ od ulicy Kopalnia Karol, na zachód od ul. Generała Ziętka zgodnie z
koncepcją zawartą w studium uchwalonym w 2009r.,

-

rozszerzenie zakresu funkcji na terenach dotychczas produkcyjnych o funkcje
usługowe (tereny PU) w rejonie ul. kard. Augusta Hlonda,

-

utrzymanie terenów otwartych w dolinie rzeki Bytomki (tereny ZN, ZD, ZL, ZP, W)

-

utrzymaniu terenów zielonych dzielnicy w tym: ogrodów działkowych, lasów
zadrzewień oraz trwałych użytków zielonych,

-

krystalizacja lokalnego centrum usługowego dzielnicy w rejonie ul. kardynała A.
Hlonda obejmującego usługi publiczne i komercyjne.

i

Godula
-

utrzymanie istniejącego zagospodarowania dzielnicy z podziałem na część północną
o funkcji mieszkaniowo – usługowej oraz południową o funkcji produkcyjno –
usługowej i przemysłowej,

-

utrzymaniu terenów zielonych dzielnicy: ogrodów działkowych, zieleni urządzonej,
zadrzewień oraz zbiorników wodnych,

-

rozszerzenie zakresu funkcji na terenach dotychczas produkcyjnych o funkcje
usługowe (tereny PU) w południowej części dzielnicy w rejonie ul. Starej,

-

utrzymanie i krystalizacja lokalnego centrum usługowego wzdłuż ul. Karola Goduli
obejmującego usługi publiczne i komercyjne.
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Chebzie
-

utrzymanie charakteru ważnego węzła komunikacyjnego dzielnicy: komunikacji
kolejowej i samochodowej,

-

utrzymanie przeznaczonych w planie miejscowym terenów aktywności gospodarczej
w sąsiedztwie DTŚ ,

-

wyznaczenie terenu przeznaczonego pod realizację obiektów handlowych o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 w rejonie zjazdu z DTŚ; możliwość
lokalizacji tego typu obiektów również na terenach PU w ramach przeznaczenia
dopuszczalnego,

-

utrzymanie terenów o wartościach przyrodniczych – istniejących zbiorników wodnych
wraz z otoczeniem we wschodniej części dzielnicy.

Nowy Bytom
-

wprowadzenie ciągów komunikacyjnych mających służyć poprawie funkcjonowania
układu komunikacyjnego dzielnicy,

-

krystalizacja subregionalnego centrum administracyjnego,

-

utrzymanie stref ochrony konserwatorskiej centrum dzielnicy a także na obszarze
Huty Pokój,

-

wprowadzenie terenów sportu i rekreacji na południe od Huty Pokój,

-

rozszerzenie zakresu funkcji na terenach dotychczas produkcyjnych o funkcje
usługowe (tereny PU) w południowej części dzielnicy w rejonie ul. Chorzowskiej,

-

na terenie Huty Pokój wyznaczenie obszaru z możliwością lokalizacji urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej
100kW,

-

utrzymanie terenów otwartych: ogrodów działkowych, zieleni urządzonej lasów,
zbiorników wodnych.

Czarny Las
-

utrzymanie przeznaczenia zgodnie z obowiązującym studium uchwalonym w 2009r.,
zakładającym rozwój funkcji usługowej wzdłuż głównego ciągu komunikacyjnego
dzielnicy – ul. 1 Maja oraz funkcji mieszkaniowej w południowej części dzielnicy,

Bielszowice
-

utrzymanie sprawnie funkcjonującego układu komunikacyjnego dzielnicy
z jednoczesnym zachowaniem wprowadzonej w obowiązującym planie miejscowym
drogi tzw. Nowo – Paderewskiego łączącej Rudę Śląską z Zabrzem, a także
przebiegu Trasy N-S,
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-

wyznaczenie nowych połączeń komunikacyjnych usprawniających układ drogowy
dzielnicy – połączenie ul. Arki Bożka z ul. Bukową, połączenie ul. Bielszowickiej,

-

utrzymanie funkcji mieszkaniowo – usługowej w centrum dzielnicy, na północ i
południe od ul. E. Kokota, na wschód i zachód od ul. Księdza Józefa Niedzieli
zgodnie z koncepcją zawartą studium uchwalonym w 2009r; uzupełnienie terenów
ww. zabudowy,

-

utrzymanie terenów aktywizacji gospodarczej zgodnie z koncepcją zawartą w studium
uchwalonym w 2009r., w tym terenów przeznaczonych pod obiekty handlowe o
powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 oraz terenów usługowych w sąsiedztwie
drogi Nowo – Paderewskiego,

-

wyznaczenie nowego terenu zabudowy usługowej w rejonie ul. Bielszowickiej;
możliwość zagospodarowanie terenu po uprzedniej jego rekultywacji,

-

utrzymanie terenów zielonych dzielnicy: ogrodów działkowych, terenów zieleni
urządzonej, terenów lasów zadrzewień; zachowanie kompleksów lasów ochronnych
w południowej części dzielnicy,

-

zachowanie terenów otwartych obejmującego dolinę Potoku Bielszowickiego
(Kochłówki) ,

-

efektywne wykorzystanie istniejących terenów produkcyjnych,

-

krystalizacja lokalnego centrum usługowego dzielnicy w rejonie skrzyżowania ul.
Kokota, ul. Niedzieli i ul. Powstańców Śląskich,

Wirek
-

usprawnienie układu komunikacyjnego dzielnicy poprzez zachowanie koncepcji
przebiegu Trasy N-S oraz połączenia ul. Niedurnego z ul. Katowicką,

-

krystalizacja centrum usługowego dzielnicy o znaczeniu ogólnomiejskim,

-

wprowadzeniu terenów usługowych w sąsiedztwie ul. Nowary;
możliwość
zagospodarowania terenu na południe od ul. Nowary po uprzedniej jego rekultywacji,

-

utrzymanie terenów zielonych dzielnicy: ogrodów działkowych, terenów zieleni
urządzonej, zadrzewień,

-

utrzymanie terenów zabudowy mieszkaniowej zgodnie z koncepcją zawartą w
studium uchwalonym w 2009r,

-

zachowaniu terenów otwartych obejmujących
(Kochłówki),

-

rozszerzenie zakresu funkcji na terenach dotychczas produkcyjnych o funkcje
usługowe (tereny PU) w rejonie ul. Magdziorza, ul. Korczaka.

dolinę Potoku Bielszowickiego
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Bykowina
-

utrzymaniu terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej zgodnie z koncepcją
zawartą w studium uchwalonym w 2009r,

-

utrzymanie terenów zielonych dzielnicy: ogrodów działkowych (w tym na wschód od
ul. Kopalnianej), terenów zieleni urządzonej,

-

krystalizacja lokalnego centrum usługowego.

Kochłowice
-

usprawnienie układu komunikacyjnego dzielnicy poprzez wprowadzenie nowych dróg
klasy lokalnej: przedłużenia ulicy Górnośląskiej do granic z Chorzowem, przedłużenie ul.
Oświęcimskiej do ulicy Wrzosowej pozwalające na obsłużenie terenów usługowych
położonych w sąsiedztwie autostrady,

-

lokalizacja drogi klasy zbiorczej stanowiącej odcinek przebiegu planowanej
zachodniej obwodnicy Katowic. W studium wyznaczono przebieg fragmentu
obwodnicy po śladzie istniejącej ul. Gościnnej i jej kontynuacji do węzła „Batory”,

-

utrzymanie funkcji mieszkaniowej i usługowej w centralnej części dzielnicy,
a także kompleksów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym na wschód od
ulicy Piłsudskiego zgodnie z koncepcją zawartą w studium uchwalonym w 2009r.;
uzupełnienie zabudowy o ww. charakterze,

-

rozszerzenie zakresu funkcji na terenach
usługowe,

-

utrzymanie terenów usług sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej zgodnie z
koncepcją zawartą w studium uchwalonym w 2009r. i położonych w sąsiedztwie
projektowanego odcinka drogi stanowiącego przedłużenie ulicy Górnośląskiej,

-

utrzymanie terenów zielonych dzielnicy: ogrodów działkowych, terenów zieleni
urządzonej, zadrzewień oraz kompleksów rolnych,

-

rozbudowa terenów ogrodów działkowych wraz z funkcją rekreacji indywidualnej na
terenach położonych na południe od ul. Pomorskiej,

-

utrzymanie terenów otwartych obejmujących
(Kochłówki) ,

-

ochrona istniejących kompleksów lasów pełniących funkcje turystyczne,
wypoczynkowe, rekreacyjne, utrzymanie istniejącego ośrodka wypoczynkowego
Radoszowy,

-

utrzymanie istniejących terenów zabudowy rekreacyjnej w rejonie ul. Grzybowej,

dotychczas produkcyjnych o funkcje

dolinę Potoku Bielszowickiego
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krystalizacja lokalnego centrum usługowego dzielnicy w rejonie skrzyżowania ulic:
Radoszowskiej, Oświęcimskiej, Piłsudskiego, Kochłowickiej, Wyzwolenia, Tunkla.

-

Halemba
-

usprawnienie układu komunikacyjnego dzielnicy w powiązaniu z miastem Katowice
poprzez wprowadzenie ciągu komunikacyjnego biegnącego od ul. Poniatowskiego
w kierunku Katowic oraz poprzez wprowadzenie dróg klasy dojazdowej,

-

utrzymaniu zabudowy mieszkaniowej i usługowej zgodnie z koncepcją zawartą w
studium uchwalonym w 2009r z jednoczesnym jej uzupełnieniem,

-

ograniczenie lokalizacja zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie oczyszczalni
„Halemba- Centrum”

-

przeznaczenie terenów Elektrowni Halemba do wtórnego zagospodarowania
możliwością realizacji funkcji produkcyjnej i usługowej

-

utrzymanie terenów zielonych dzielnicy: terenów zieleni urządzonej, zadrzewień,

-

wprowadzenie terenów sportu i rekreacji w rejonie ul. Piotra Skargi i rzeki Kłodnicy,

-

utrzymanie terenów otwartych obejmujących dolinę rzeki Kłodnicy oraz rzeki
Jamna,

-

ochrona istniejących kompleksów lasów pełniących funkcje turystyczne,
wypoczynkowe, rekreacyjne,

-

krystalizacja lokalnego centrum usługowego dzielnicy w rejonie skrzyżowania ulic: 1
Maja i Kłodnickiej.
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6.1.

OBSZARY ZABUDOWANE ORAZ PRZEZNACZONE DO ZABUDOWANIA

Wyznaczenie w opracowaniu studium terenów pod nowe inwestycje związane jest
bezpośrednio z występującymi uwarunkowaniami. W studium rozważa się wszystkie rodzaje
uwarunkowań, czego wynikiem jest decyzja o przeznaczeniu terenu pod określoną funkcję.
Studium winno przyporządkować się do zamierzeń inwestycyjnych miasta oraz miast
ościennych. Nadrzędną wytyczną są przesądzenia na szczeblu wojewódzkim wskazane
w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Innym ważnym
elementem mającym znaczący wpływ na przeznaczenie terenów jest analiza wniosków do
studium. W opracowaniu wzięto pod uwagę także wnioski, które wpłynęły do obowiązującego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska.
Przesądzeniem przeznaczenia terenów w studium są również programy strategiczne gminy
zawierające planowane działania przyszłościowe w wybranych dziedzinach.
6.1.1. TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO – USŁUGOWE – ZABUDOWA
WIELORODZINNA
Na terenie objętym studium występują dwa rodzaje zabudowy wielorodzinnej:
-

zabudowa wielorodzinna osiedlowa, charakteryzująca się większym wskaźnikiem
intensywności zabudowy oraz większą liczbą kondygnacji w budynkach,

-

zabudowa wielorodzinna przyuliczna charakteryzująca się mniejszym wskaźnikiem
intensywności zabudowy oraz mniejszą liczbą kondygnacji w budynkach,

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.
Bezpośrednio z zabudową wielorodzinną związane są usługi podstawowe: handlu, oświaty,
zdrowia, kultury, sportu zlokalizowane pomiędzy zabudową. Częstotliwość występowania
tych usług uzależniona jest od stopnia zagęszczenia zabudowy.
W niniejszym projekcie studium ustalono adaptację istniejącej zabudowy. Równocześnie nie
wyznaczono nowych terenów przeznaczonych wyłącznie pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną.
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6.1.2. TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO – USŁUGOWE – ZABUDOWA
JEDNORODZINNA
Zabudowa jednorodzinna w Rudzie Śląskiej dominuje w dzielnicach południowych miasta:
Bielszowicach, Halembie, Kochłowicach. Ze względu na charakter zabudowę jednorodzinną
podzielono na zwartą i rozproszoną. Cechą zabudowy zwartej jest jej koncentracja oraz
w miarę jednolity charakter zabudowy. W dzielnicach północnych i środkowych miasta, gdzie
zabudowa jednorodzinna stanowi mniejszy udział procentowy, ma ona charakter zabudowy
zwartej tworzącej większe zespoły domów (osiedla). W dzielnicy Ruda przykładem
zabudowy zwartej jest zabudowa przy ulicach: Gierałtowskiego, Porębskiej, Storczyków.
W Orzegowie przykład zwartej zabudowy stanowią domy 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 domy 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 (tzw.
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 obrębie danego obszaru tylko rozciąga się wzdłuż
ciągów komunikacyjnych pozostawiając pomiędzy sobą puste przestrzenie oraz
niezagospodarowane wnętrza kwartałów zabudowy. Zabudowa typu rozproszonego sprawia
wrażenie zabudowy kształtującej się.
Bezpośrednio z zabudową jednorodzinną związane są usługi podstawowe: handlu, oświaty,
zdrowia, kultury, sportu zlokalizowane pomiędzy zabudową.
W niniejszym projekcie
studium ustalono adaptację istniejącej zabudowy. Ponadto
utrzymano tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z koncepcją
zawartą w studium uchwalonym w 2009r. Są to obszary:
-

w Rudzie: teren na wschód od ul. Zajęczej,

-

w Orzegowie: tereny przy ul. K. Goduli i Kopalnia Karol,

-

w Goduli: teren przy ul. Lipińskiej,

-

w Bielszowicach: rejony ulic: Kingi, Na Piaski, Jasnej, Kokota,

-

w Wirku: rejon ulic: Noskowskiego i Karłowicza, rejon ul. Wodnej,

-

w Kochłowicach: rejony ulic: Grzybowej, na wsch od ul. Piłsudskiegoj, na południe od
Radoszowskiej przy terenach kolejowych, na wsch od ul. Piłsudskiegoj, na północ
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom II/II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego

30

od ul. Wireckiej, przy u. Górnośląskiej, w rejonie W. Jagiełły,
-

w Halembie: rejony ulic: Młyńskiej, na wschód od ul. Halembskiej, Mazurskiej, Leśnej,
Zamenhofa, Pięknej, Podlaskiej, Borowej, rejon ul. Makowej.

Większość z ww. obszarów pozostaje niezabudowana w związku z czym w niniejszym
projekcie studium przewidziano jedynie niewielkie uzupełnienie terenów pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną..
6.1.3. TERENY MIESZKANIOWE I MIESZKANIOWO – USŁUGOWE – ZABUDOWA
JEDNORODZINNA I WIELORODZINNA
Charakterystycznym zjawiskiem w Rudzie Śląskiej są obszary występowania zabudowy
mieszanej tzn. pomiędzy zabudową jednorodzinną znajduje się zabudowa wielorodzinna.
Obowiązujący plan miejscowy wyróżnił tego typu tereny. Zabudowa taka występuje
w rejonach:
-

ul. Sobieskiego,

-

ul. Szczęść Boże,

-

ul. Bankowej,

-

ul. Górnej,

-

ul. Kokota,

-

ul. Na Piaski,

-

rejon centrum Kochłowic,

-

ul. Tunkla.

Bezpośrednio z zabudową jednorodzinną i wielorodzinną związane są usługi podstawowe:
handlu, oświaty, zdrowia, kultury, sportu zlokalizowane pomiędzy zabudową.
W niniejszym projekcie studium ustalono adaptację istniejącej zabudowy. Ponadto
utrzymano tereny nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej zgodnie z
koncepcją zawartą w studium, które zostało uchwalone w 2009r. Są to obszary:
-

w Rudzie: rejon ul. Sobieskiego, tereny przy zachodniej granicy dzielnicy (przy
granicy z miastem Zabrze),

-

w Orzegowie: rejony ulic: Generała J.Ziętka, Młodego Górnika,

-

w Goduli: rejon ul. Starej,

-

w Czarnym Lesie: teren na północ od ul. Wysokiej,
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-

w Nowym Bytomiu: rejon ul. Szarotek,

-

w Halembie: rejon ul. Solidarności.

Większość z ww. obszarów pozostaje niezabudowana w związku z czym w niniejszym
projekcie studium nie przewidziano wprowadzenia nowych obszarów o tym charakterze..
6.1.4. TERENY OBIEKTÓW HANDLOWYH O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYZEJ
2000m2.
W Rudzie Śląskiej występują cztery obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2 . Obejmują one
-

Centrum Handlowe Plaza - ul. 1 Maja 310,

-

Hipermarket Tesco - ul. 1 Maja 370A,

-

Kaufland - ul. Katowicka 26,

-

Kaufland - ul. 1 Maja 385.

Pozostałe tereny z możliwością realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000m2 zgodnie z niniejszym projektem studium obejmują:
-

w Rudzie:


teren 1A-UC na północ od ul. Zabrzańskiej (rejon węzła N-S i DTŚ),



teren 2A-UC - na południe od ul. Zabrzańskiej w rejonie węzła N-S i DTŚ,

-

w Chebziu: teren 1D-UC w rejonie zjazdu z DTŚ,

-

w Bielszowicach: tereny 1G-UC, 2G-UC, 3G-UC w rejonie projektowanej drogi Nowo
– Paderewskiego,

-

w Wirku: teren 3H-UC w rejonie ul. Długosza.

Ponadto obiekty wielkopowierzchniowe mogą być realizowane w obrębie terenów o funkcji
produkcyjno - usługowej jako przeznaczenie dopuszczalne.
6.1.5. TERENY USŁUGOWE
Na tereny usługowe składają się tereny usług komercyjnych oraz tereny usług publicznych.
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.
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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. Szpital Miejski Nr 2, Kościół p.w. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela, liczne
usługi handlu 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 wyodrębnia się miejsca 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 to 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
(kościół p.w. Matki Boskiej 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.
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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
(kościół p.w. Matki Boskiej Lourdes, kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej), oświaty (ZSP
nr 3), handlu, zdrowia, gastronomii.
W niniejszym projekcie studium ustalono adaptację istniejącej zabudowy. Równocześnie
utrzymano tereny nowej zabudowy usługowej zgodnie z koncepcją zawartą w studium
uchwalonym w 2009r. Są to obszary:
w Rudzie: teren na północ od ul. Sobieskiego, rejon ul. Bujoczka, rejon węzła DTŚ i
trasy N-S, rejon ul. Sosinki,

-

-

w Bielszowicach: teren na wschód od projektowanej drogi Nowo-Paderewskiego,
na południe od A4,

-

w Kochłowicach: teren na wschód od ulicy Cegielnianej, teren przy ul. Bałtyckiej,
teren w sąsiedztwie MOP - u przy autostradzie A4, teren w sąsiedztwie autostrady
przy ul Piłsudskiego, teren na południe od autostrady przy ul. Oświęcimskiej,

-

w Halembie: teren na południe od autostrady A4 i na zachód od ul. Halembskiej,

-

w Chebziu: tereny w sąsiedztwie DTŚ

-

w Wirku: rejon ul. Nowary, rejon ul. Katowickiej, rejon ul. Dębowej,

-

w Bykowinie: teren przy ul. Górnośląskiej,

-

w Nowy Bytomiu: pomiędzy ul. 1 Maja, Czarnoleśną, gen. J. Hallera,

-

w Czarnym Lesie: rejon ul. 1 Maja.

Ponadto w niniejszym projekcie studium wprowadzono nowy obszar usługowy w
dzielnicy Bielszowice przy ul. Bielszowickiej. Realizacja funkcji na danym obszarze
wymaga uprzedniej jego rekultywacji.

6.1.6. TERENY SPORTU I REKREACJI
Tereny sportu i rekreacji związane są bezpośrednio z zabudową mieszkaniową,
najczęściej z zabudową wielorodzinną. Występują one niemalże w każdej z dzielnic
miasta.
W niniejszym projekcie studium ustalono adaptację istniejącej zabudowy. Równocześnie
utrzymano tereny sportu i rekreacji zgodnie z koncepcją zawartą w studium, które zostało
uchwalone w 2009r. Są to obszary:
-

w Nowym Bytomiu: teren w rejonie ul. Pokoju, teren na północ od ul. Czarnoleśnej,

-

w Kochłowicach: teren przy ośrodku Radoszowy, teren na południe od KWK
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„Halemba-Wirek”
6.1.7. TERENY PRODUKCYJNE, SKŁADY I MAGAZYNY
W niniejszym projekcie studium tereny przemysłowe obejmują przede wszystkim zakłady
górnicze występujące w dzielnicach: Nowy Bytom, Bielszowice, Kochłowice, Halemba.
a także obszar Huty Pokój.
6.1.8. TERENY PRODUKCYJNO – USŁUGOWE
Tereny produkcyjno – usługowe występują niemalże w każdej z dzielnic miasta.
Największe powierzchniowo tereny produkcyjno - usługowe o znaczeniu strategicznym
dla miasta znajdują się w dzielnicy Ruda w sąsiedztwie Trasy N-S oraz ul. Szyb Walenty.
Pozostałe tereny obejmują:
-

w Orzegowie w sąsiedztwie ul Kard. A. Hlonda,

-

w Goduli: w rejonie ulicy Pawła i Starej,

- w Chebziu : w sąsiedztwie DTŚ,
-

w Nowym Bytomiu: w rejonie ul. Chorzowskiej

-

w Kochłowicach: teren na południe od ul. Radoszowskiej przy granicy z miastem
Chorzów, rejon ul. Długiej

-

w Czarnym Lesie: rejon ul. Bukowej,

-

w Wirku: rejon ul. Magdziorza,

-

w Bielszowicach: teren na zachód od projektowanej ul. Nowo – Paderewskiego,

-

w Halembie - teren po Elektrowni Halemba.

6.1.9. TERENY OBSŁUGI KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ
Tereny obsługi komunikacji samochodowej to m. in. stacje paliw, obsługi techniczne
motoryzacji, myjnie samochodów. Tereny takie najczęściej związane są z głównymi
ciągami komunikacyjnymi.
W niniejszym projekcie studium ustalono adaptację istniejącej zabudowy. Równocześnie
utrzymano tereny obsługi komunikacji samochodowej zgodnie z koncepcją studium,
które zostało uchwalone w 2009r. Są to tereny:
-

w Rudzie: rejon ul. Zabrzańskiej,

-

w Kochłowicach: teren na południe od ul. Oświęcimskiej.
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6.1.10. TERENY GARAŻY I PARKINGÓW
Tereny garaży i parkingów występują w każdej z dzielnic miasta. Najczęściej związane
są z zabudową mieszkaniową wielorodzinną.
W projekcie studium nie wyznaczono nowych terenów odrębnie wydzielonych liniami
rozgraniczającymi pod ww. funkcję. Mogą one być realizowane na każdym terenie
przeznaczonym do zainwestowania.

6.1.11. TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Do najważniejszych i największych terenów infrastruktury technicznej miasta należą:
-

Oczyszczalnia Ścieków Halemba Centrum,

-

Oczyszczalnia Ścieków Orzegów,

-

Oczyszczalnia Barbara,

-

Carbo Energia.

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.

W projekcie studium ustalono adaptację istniejącej zabudowy. Równocześnie nie
wyznaczono nowych terenów odrębnie wydzielonych liniami rozgraniczającymi pod ww.
funkcję. Mogą one być realizowane na każdym terenie przeznaczonym do zainwestowania.

6.1.12. TERENY KOLEJOWE
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 Śląska oraz linia relacji Gliwice – Katowice –
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Ligota z preferencja przewozów towarowych, w tym materiałów niebezpiecznych
i toksycznych środków przemysłowych (odcinek o dł. 11km). Na terenie miasta znajduje się
szereg odcinków linii kolejowych zakładowych obecnie nie eksploatowanych częściowo lub
w całości, w tym dojazdy do bocznic kolejowych kopalni, hut i innych zakładów.
Studium ustala adaptację istniejącej zabudowy. W studium nie wyznacza się nowych
terenów kolejowych.
6.2. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO, ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ

6.2.1. OBIEKTY ORAZ OBSZARY WPISANE DO WOJEWÓDZKIEGO REJESTRU
ZABYTKÓW
Obowiązuje zachowanie i ochrona obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków
zgodnie z przepisami odrębnymi w tym zakresie [ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 Poz. 1568 z późn. zm.)]
Na obszarze Miasta Ruda Śląska istnieje szereg obiektów oraz obszarów wpisanych do
Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, które zostały wymienione w Tomie I/II – Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 4.5.2. – Obiekty oraz obszary wpisane do
wojewódzkiego rejestru zabytków.
6.2.2. 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 2013 r. w sprawie
utworzenia gminnej ewidencji zabytków dla miasta Ruda Śląska.
Zgodnie z art. 19 ust.1 pkt 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U
z 2003r. Nr 162, poz. 1568 z późn.zm.) w studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego uwzględnia się ochronę zabytków wpisanych do gminnej ewidencji
zabytków.
Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy prawo budowlane obiekty budowlane ujęte w gminnej
ewidencji zabytków podlegają uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków na
etapie uzyskania pozwolenia na budowę.
Obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków zostały wymienione w Tomie I/II –
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego w rozdziale 4.5.3. – Obiekty ujęte
w gminnej ewidencji zabytków.
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6.2.3.

STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ – OCHRONA NA PODSTAWIE
PLANU MIEJSCOWEGO

Na terenie miasta Ruda Śląska wyróżniamy strefy ochrony konserwatorskiej – obszary
o walorach kulturowych chronione ustaleniami obowiązującego 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 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 p.w. Matki Bożej Różańcowej w Halembie przy 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,

przy

ulicach:

Goduli,

Nowaka,
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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,

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,

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:
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,

dzielnicy

Chebzie

obejmująca

zespoły

budynków
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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
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.

Żeromskiego,

Komuny

Wrocławskiej,

Gierałtowskiego,

Paryskiej,

Kaszubskiej

i

Narutowicza,

Oświęcimskiej

Zabytki, bądź zespoły zabytków przemysłu i techniki wchodzące w skład strefy „B” ochrony
konserwatorskiej obejmują:
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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,

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,
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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,

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.

Zespoły zabudowy o ujednoliconej formie
Na obszarze miasta występują 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 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)

zespół budynków wielorodzinnych przy ul. Kąpielowej w Nowej Wsi.

Strefa „Wo” obserwacji archeologicznej obejmuje obszary potencjalnego występowania
znalezisk archeologicznych (wymienione w Tomie I/II – Uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego w rozdziale 4.5.4. – Strefy ochrony konserwatorskiej wyznaczone w planie
miejscowym – Strefya „Wo” obserwacji archeologicznej).

6.3.

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I JEGO ZASOBÓW

6.3.1. OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE
Teren miasta Ruda Śląska, posiada wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe związane
z występowaniem obszarów leśnych z towarzyszącymi im kompleksami terenów otwartych
z bogatą fauną i florą. Ochrona przyrody polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu
oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody.

6.3.1.1. POMNIK PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ
W rejonie skrzyżowania ul. Wolności i ul. Kościelnej, zlokalizowano głaz narzutowy (granit
gruboziarnisty), który objęto ochroną na podstawie Orzeczenia nr 193 PWRN w Rudzie
Śląskiej z dnia 22.10.1960 r. (nr rej. Woj. 82) jako pomnik przyrody nieożywionej. Głaz ma
około 4m obwodu i 65cm wysokości.
Ochrona wyżej wymienionego głazu obejmuje zakaz:


niszczenia głazu przez rozbijanie lub rozsadzanie,



chodzenia po głazie lub wdrapywania się na niego,



usuwania pokrywających go mchów, porostów oraz innych roślin,



umieszczania tablic, napisów i innych znaków,



rycia na głazie napisów i znaków,



zanieczyszczania terenu w pobliżu głazu i wzniecania ognia,



dokonywania przemieszczeń
zakopywania.

głazu

lub

przesunięć

oraz

podkopywania

lub

6.3.1.2. POMNIKI PRZYRODY ŻYWEJ
Na terenie Miasta Ruda Śląska zlokalizowanych jest 10 pomników przyrody żywej. Z czego
5 pierwszych podjętych Uchwałą NR 814/XLII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia
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14.05.2009r., natomiast kolejne 5 Uchwała NR PR.0007.213.2012 Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia 27.09.2012r. Są nimi:


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.

W stosunku do wymienionych powyżej pomników przyrody wprowadza się następujące
zakazy:
1.

niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2.

wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

3.

uszkadzania i zanieczyszczania gleby;

4.

dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody;

5.

umieszczania tablic reklamowych.

Punkt 4 dotyczy tylko 5 ostatnich drzew.
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6.3.1.3. LASY OCHRONNE
Na
analizowanym
obszarze
znajdują
się
lasy
ochronne
występujące
w południowej części terenu, ustanowione zostały 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, 6263, 66-69, 78-79, 78A, 79A, 116-123, 128-130, 134, 138, 140, 141A, 141, 142A, 142, 143.
Dla lasów z obszaru miasta Ruda Śląska 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.

6.3.1.4. OBSZAR NAJWYŻSZEJ OCHRONY GŁÓWNEGO ZBIORNIKA
PODZIEMNYCH – 331 – DOLINA KOPALNA RZEKI GÓRNA KŁONICA

WÓD

W obrębie obszaru opracowania znajduje się czwartorzędowy Główny Zbiornik Wód
Podziemnych – 331 – Dolina kopalna rzeki górna Kłodnica, wyznaczony 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, oraz zgodnie
z Mapą Głównych Zbiorników wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających
szczególnej ochrony opracowanej w 1990 roku przez Kleczkowskiego. Wyżej wymieniony
zbiornik zaliczony został do obszarów o najwyższej ochronie (ONO) oraz o średnim stopniu
zagrożenia wód podziemnych zanieczyszczeniami przenikającymi z powierzchni.
6.3.1.5. UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH I ICH STREFY OCHRONY
Na terenie Rudy Śląskiej występują ujęcia czwartorzędowych wód podziemnych – studnie
KWK „Halemba – Wirek”, S-1a, S-2a, S-5, S-5b, S-6, S-7, S-8. Dla sześciu wyznaczono
strefy ochrony bezpośredniej: S-1a - 24,2/24,2m, S-2a - 24/24m, S-5 - 24,2/25m, S-5b 24,2/25m, S-7 - 8/10m, S-8 - 5/5m.
Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się:


użytkowania gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją,



ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych stale przy
urządzeniach służących do poboru wody,



zagospodarować teren zielenią,
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odprowadzanie wód opadowych poza zasięg działania urządzeń poboru wody,



wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzchniowych.

6.3.1.6. KORYTARZ EKOLOGICZNY RZEKI KŁODNICA WSKAZANY DO OCHRONY
USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO
Na przedmiotowym terenie wskazano zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym do planu
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego”, regionalny korytarz ekologiczny
rzeki Kłodnicy, mający na celu połączyć jednostki przestrzenne krajobrazu, dla których
podstawową funkcją jest przemieszczanie materii i energii.

6.3.1.7. REGIONALNA WYSPA EKOLOGICZNA
USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO

WSKAZANA

DO

OCHRONY

Na przedmiotowym terenie wytypowano zgodnie z „Opracowaniem ekofizjograficznym do
planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego”, element ekologicznej
przestrzeni województwa śląskiego:


teren lasów panewnickich 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.

6.3.2. OBSZARY I OBIEKTY O WARTOŚCIACH PRZYRODNICZYCH WSKAZANE DO
OCHRONY USTALENIAMI PLANU MIEJSCOWEGO

6.3.2.1. RZEKI WRAZ Z DOLINAMI


Rzeka Kłodnica wraz z doliną – Obszary:

A-3a – dolina posiada charakter zbliżony do naturalnego, a rzeka silnie
meandruje, ze zbiornikami wodnymi i oczkami wodnymi oraz ze starorzeczami, dolinę
zasiedla wiele ciekawych przedstawicieli ptaków wodno – błotnych, płazów i gadów
oraz bezkręgowców. Dolina charakteryzuje się bogactwem flory: brzegi koryta
pokrywają gatunki wierzb (wiciowa, krucha, biała) oraz olsze czarne, strefę brzegowa
i starorzecza zasiedlają kępy kosaćców żółtych, łany sitowia leśnego, manna jadalna,
sit rozpierzchły i trzcina pospolita. Łąki mają charakter łąk świeżych i obfitują
w: mietlicę pospolitą, przetacznik ożankowy, barszcz zwyczajny rogownicę pospolitą,
dziurawiec zwyczajny, poziewnik szorstki, przytulię pospolita i szczaw zwyczajny.
Wzdłuż koryta pojawiają się płaty torfowiska niskiego z bobrkiem trójlistkowym, sitem
członowatym, turzycą pospolitą i gwiazdnicą błotną. Obszar ten należy objąć ochroną
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prawną docelowo jako użytek ekologiczny.

A-3b – dolina węższa, silnie meandrująca, z największym starorzeczem, brzegi
koryta oraz dno doliny porastają szuwary trzciny pospolitej i pałki szerokolistnej,
w strefie nadbrzeżnej siedliska błotne oraz mokrych łąk: sitowie leśne, kosaciec żółty,
manna jadalna, ostrożeń błotny i łąkowy, kozłek lekarski, tojeść pospolita, wiązówka
błotna, tarczyca pospolita i gorysz błotny, turzyca błotna, prosowata, lisia, pospolita,
obrzeża doliny porasta luźny drzewostan: sosny, brzozy, wierzby, klony i dęby.
Obszar ten ze względu na charakter rzeki i samej doliny, siedliska ptaków i rzadkich
i chronionych roślin zagrodzonych wyginięciem, należy objąć ochroną prawną
docelowo jako użytek ekologiczny.


Rzeka Bytomka wraz z doliną – w obrębie doliny znajdują się jeszcze formacje
roślinne charakterystyczne dla naturalnych dolin rzecznych. Znajdują się tutaj cenne
przyrodniczo zbiorniki wodne z bogata roślinnością wodną i szuwarową oraz
zachowały się obszary interesujące krajobrazowo:

A-1a – park im. Jana III Sobieskiego i otoczenie - występują tam liczne, okazałe
drzewa - przy czym najczęstsze to kasztanowce zwyczajne, graby i lipy, w środkowej
i południowej części zachował się zróżnicowany starodrzew, który stanowią gatunki
rodzime i obce: klon srebrzysty lipy: drobnolistna, szerokolistna o obwodzie pnia 263
cm, jesiony wyniosłe o obwodach pni 300cm i 340cm, grab pospolity o obwodzie pnia
330cm i wysokości ok. 17,5m, topola czarna o obwodzie pnia 565cm, buki
zwyczajne; wśród krzewów spotyka się dziki bez czarny i śnieguliczkę w runie
głównie popularny podagrycznik pospolity i pokrzywę zwyczajną. Na zachód
i południe położone są łąki, pastwiska z wyróżniającymi się płatami łąk wilgotnych,
świeżych i suchych z rajgrasem wyniosłym, krwawnikiem pospolitym, babką
lancetowatą, kłosówką wełnistą, rogownicą zwyczajną, ostrożniem warzywnym,
sitowiem leśnym, skrzypem błotnym, bodziszkiem i komonicą błotną. Staw
na południe od parku pokryty jest warstwą rzęsy drobnej i trój rowkowej, brzegi
i płycizny porastają pałki szerokolistne, szuwar trzciny pospolitej. Obszar ten jest
siedliskiem lęgowym ptaków i płazów. Należy go objąć ochroną prawną docelowo
jako obszar chronionego krajobrazu,

A-1b - staw otoczony jest pasmami pałki szerokolistnej oraz rozległym
trzcinowiskiem i skupieniami wierzb oraz topolami, brzozami i jesionami, stanowi
miejsce lęgowe kilkunastu gatunków ptaków (krzyżówka, łysek, kokoszka, potrzos,
trzcinniczek, trzciniak i rokitniczka). Obszar ten należy objąć ochroną prawną
docelowo jako obszar chronionego krajobrazu,

A-1c – teren przyrodniczo cenny z uwagi na konieczność zachowania
istniejącego charakteru struktur przestrzennych przyrodniczo – krajobrazowych oraz
występowania siedlisk lęgowych ptaków, w tym łabędzia niemego i dzięcioła
zielonego zagrożonych wyginięciem i miejsc rozrodu i zimowania płazów
bezogonowych i traszek. Obszar ten należy objąć ochroną prawną docelowo jako
obszar chronionego krajobrazu,


A-1d - teren przyrodniczo cenny z uwagi na konieczność zachowania
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istniejącego charakteru struktur przestrzennych przyrodniczo – krajobrazowych oraz
występowania siedlisk: łabędzia niemego, błotniaka stawowego, głowienki i dzięcioła
zielonego - zagrożonych wyginięciem i miejsc rozrodu i zimowania płazów
bezogonowych i traszek. Obszar ten należy objąć ochroną prawną docelowo jako
teren chronionego krajobrazu.


Obszary doliny potoku Bielszowickiego – obszary:

A-2a – teren przyrodniczo cenny z racji występowania stanowisk lęgowych
ptaków m.in. zagrożonych wyginięciem gatunków – piskliwiec, brzęczek,
i naturalnego bogactwa przyrodniczego. Obszar ten należy objąć ochroną prawną
docelowo jako obszar chronionego krajobrazu,

A-2b – teren przyrodniczo cenny ze względu na zróżnicowanie siedliskowe
objawiające się m. in. w obecności dogodnych miejsc rozrodu płazów
i zróżnicowanego gatunkowo ugrupowania ptaków i konieczność zachowania
naturalnych struktur przyrodniczych charakterystycznych dla pradolin rzecznych.
Obszar ten należy objąć ochroną prawną docelowo jako obszar chronionego
krajobrazu,

A-2c - teren przyrodniczo cenny z uwagi na wyjątkową wartość przyrodniczą łąk
ze zbiorowiskami wodnymi i licznie występującym storczykiem szerokolistnym, jak
również występowanie na tym terenie bogate ugrupowania ptaków lęgowych
i stanowisk lęgowych gatunków zagrożonych wyginięciem. Obszar ten należy objąć
ochroną prawną docelowo jako obszar chronionego krajobrazu.



Rzeka Jamna wraz z doliną (Obszar B-16) – bardzo interesujący przyrodniczo obszar
różnorodny siedliskowo i gatunkowo, dolina rzeki Jamna silnie meandruje, tworząc
malownicze zakola, w obrębie dna doliny oraz jej stoków występują oczka wodne
oraz torfowiska niskie i wysokie, torfowisko wysokie pokrywa warstwa mchów
torfowców z dużymi skupieniami krzewinek – bagna zwyczajnego, borówki bagiennej
i borówki brusznicy oraz żurawiny błotnej, ponadto rośnie tam wełnianka
pochwowata, sit sztywny, siedmiopalecznik błotny, fiołek błotny, fiołek torfowy,
turzyce, pływacz zwyczajny, na terenach zalewowych rosną skrzypy olbrzymie
(chroniony), ciemiężyce zielone (chronione), całe dno doliny zajmują zbiorowiska
szuwarowe: wysokie trawy – trzcina pospolita, mozga trzcinowata, manna jadalna,
jeżogłówka gałęzista, zbocza doliny pokrywa las mieszany z domieszką buka oraz
konwalie majowe, kruszczyki szerokolistne i korzeniówki pospolite, pomiędzy lasem,
a dnem doliny występują zarośla z trzmielina zwyczajną, kruszyna pospolitą i kaliną
koralową. Dolina Jamny to bogactwo fauny: płazy – żaby, ropuchy, rzekotki drzewne,
traszki zwyczajne i grzebieniaste, grzybiuszka ziemna, traszka górska, gady:
jaszczurki, węże (zaskrońce zwyczajne i żmije zygzakowate), ptaki: bogatka,
modraszka, kowalik, rudzik, świergotek drzewny, czapla ślepowron, samotnik,
piskliwiec, sowy puszczyki, myszołów, jastrząb i krogulec, ssaki: sarny, dziki, jelenie,
lisy, zające, piżmaki i nietoperze. Obszar ten należy objąć ochroną prawną docelowo
jako obszar chronionego krajobrazu.



Ciek R-9 wraz z doliną (Obszar B-17) - teren przyrodniczo cenny ze względu na
siedliska lęgowe ptaków w tym trzech gatunków zagrożonych wyginięciem –
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gąsiorek, trzcinniczek i cyranka, to dolina cieku wpływającego do Kłodnicy od strony
północnej z bogactwem siedliskowym i gatunkowym. Obszar ten należy objąć
ochroną prawną docelowo jako użytek ekologiczny.


Rów Rudzki II (Obszar B-4) – obszar wydłużonej rynnowo dolinki potoku Rudzkiego
II, z zadrzewieniami, teren przyrodniczo cenny z relacji istniejącej na tym terenie
mozaiki siedlisk stanowisk lęgowych ptaków, dogodnych miejsc rozrodu i zimowania
płazów. Obszar ten należy objąć ochroną prawną docelowo jako użytek ekologiczny.

6.3.2.2. ZBIORNIKI WODNE


Zbiornik wodny Kokotek (Obszar B-5) – zbiornik zapadliskowy, miejscami porośnięty
(w strefach płytkich) niewielkimi płatami trzciny pospolitej (Phragmites australis (Cav.)
Trin. ex Steud), pałki wąskolistnej (Typha angustifolia L.) oraz pałki szerokolistnej (Typha
latifolia L.), w partiach północno-wschodnich w strefie brzegowej występują kępy
jeżogłówki gałęzistej (Sparganium erectum L.), manny mielec (Glyceria maxima (Hartm).
Holmb.), mięty polnej (Mentha arvensis L.), ponikła błotnego (Eleocharis palustris (L.)
Roem. & Schult.), karbieńca pospolitego (Lycopus europaeus L.), uczepu trójlistkowego
(Bidens tripartita L.). Od strony południowej do stawu przylegają oczka wodne
z turzycami: lisią (Carex vulpina L.) i zaostrzoną (Carex gracilis R. Br), okolone zaroślami
składającymi się z wierzb: białej (Salix alba L.), kruchej (Salix fragilis L), iwy (Salix caprea
L.) olsz czarnych (Alnus glutinosa Gaertn), topoli czarnych (Populus nigra L.) i brzóz
brodawkowych (Betula verrucosa Erhr.). Staw oraz oczka są miejscem rozrodu żab
wodnych - zielonych i trawnych – brunatnych, w obrębie stawu obserwuje się kaczki
krzyżówki i czernice, kokoszki wodne, łyski, brodźce piskliwe (piskliwce), synogarlice
tureckie (sierpówki), kopciuszki, pliszki żółte, pokrzewki czarnołbiste (kapturki), piecuszki,
sikory bogatki, sroki, wróble dzwońce i potrzosy. Obszar ten należy objąć ochroną
prawną docelowo jako użytek ekologiczny.



Zbiorniki wodne przy ul. Karola Goduli (Obszar B-6, B-7) – staw po prawej stronie
otoczony jest pasmami pałki szerokolistnej, trzciny pospolitej, w obrębie stawu
obserwuje się perkozy dwuczubate, krzyżówki, czernice, łyski, występują tu ponadto
rośliny storczykowate – kruszczyk szerokolistny i rdzawoczerwony (chronione).
Obszar ten należy objąć ochroną prawną docelowo jako użytek ekologiczny.



Zbiornik wodny Marcin (Obszar B-8) – jest to zbiornik zapadliskowy, źródlisko rzeki
Rawy, wąski fragment wschodniego przybrzeża zasiedla pałka szerokolistna, a strefę
północno-zachodnią niewielki szuwar trzciny pospolitej, wokół stawu rosną luźne
skupiska drzew i krzewów oraz rozpościerają się otwarte tereny nieużytków porośnięte
łanami trzcinnika piaskowego, nawłoci kanadyjskiej, pokrzywy zwyczajnej, sadźca
konopiastego i bylicy pospolitej, w obrębie stawu obserwuje się perkoza dwuczuby,
kaczki krzyżówki, czernicę, łyska, pliszki siwe, kopciuszka, kosa, modraszki, bogatki
sroki, szpaki. Obszar ten należy objąć ochroną prawną docelowo jako użytek
ekologiczny.



Zbiornik wodny Ameryka (Obszar B-9) – jest to zbiornik zapadliskowy, staw otoczony
szuwarem z pałka szerokolistną, rośnie ponadto ponikło błotne, żabieniec babka
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wodna, brzeg stawu porastają wierzby białe, kruche, iwy, występuje tutaj roślina
chroniona storczykowata kruszczyk błotny. Obszar ten należy objąć ochroną prawną
docelowo jako użytek ekologiczny.


Zbiornik wodny oraz tereny łąk i zadrzewień przy ul. Zajęczej (Obszar B-10) – staw
porośnięty szuwarami z pałką szerokolistną, na brzegu rośnie bez czarny i rdest
ostrokończysty. Okoliczne łąki zalicza się do wilgotnych, ze świbką błotną, sitem
sinym i rozpierzchłym. Zadrzewienia stanowią brzoza brodawkowata, topola, osika.
Miejsce rozrodu płazów: kumaka nizinnego, żab zielonych i brunatnych, ropuch
zielonych oraz huczka. Z gadów występuje zaskroniec, a ptaki to bażanty, kukułki,
świergotek drzewny, pliszki żółte, łozówki, kulczyki, trznadle. Obszar ten należy objąć
ochroną prawną docelowo jako użytek ekologiczny.



Zbiornik wodny oraz tereny łąk na północ od ul. Akacjowej (Obszar B-1) – obszar
występowania zróżnicowanego siedliska ptaków lęgowych i miejsca rozrodu płazów.
Obszar ten należy objąć ochroną prawną docelowo jako użytek ekologiczny.

6.3.2.3. LASY


Las w rejonie ul. Księżycowej, Gościnnej i Piłsudskiego (Obszar B-19) – obejmuje
oddziały leśne od 23 do 48, lasy liściaste, które budują buki, dęby szypułkowe
i czerwone z bogatym wysokim liściastym podszytem – dąb szypułkowy, dąb
czerwony, jarząb pospolity, czeremcha, z krzewów chronionych występuje: kruszyna
pospolita, w runie rośnie kosmatka owłosiona, chronione byliny: kruszczyk
szerokolistny i konwalia majowa, występują tu ponadto gniazda ptaków drapieżnych –
myszołowy, żyją tu ssaki: wiewiórki, lisy, dziki i sarny. Obszar ten należy objąć
ochroną prawną docelowo jako użytek ekologiczny.



Las w rejonie na południe od ul. Mikołowskiej i osadników Elektrowni Halemba
(Obszar B-15) – obejmuje oddziały leśne od 68 do 69 oraz od 79 do 87, to bory
sosnowe z borówką czarną i borówką brusznica, dąbrowa z dębem szypułkowym
i dębem czerwonym, łęgi olszowo – jesionowe, podszyt budują krzewy: kruszyna
pospolita (chroniona), czeremcha amerykańska i podrost innych drzew: lipy, brzozy,
dąb szypułkowy, osiki, modrzew europejski, w runie spotyka się chronione kruszczyk
szerokolistny, występuje ponadto torfowisko wysokie oraz szereg stanowisk lęgowych
ptaków. Obszar ten należy objąć ochrona prawną docelowo jako użytek ekologiczny.



Las na zachód i wschód od ulicy Śmiłowickiej (Obszar B-14) – obejmuje oddziały
leśne od 138 do 139 oraz od 142 do 143, to las o drzewostanie mieszanym
z przewagą drzew liściastych: dąb szypułkowy i czerwony, jawor i klon zwyczajny,
robinia biała, podszyt tworzą czeremcha amerykańska, kruszyna pospolita
(chroniona), dziki bez czarny i lipa drobnolistna, w runie występuje kruszczyk
szerokolistny (chroniony), występują stanowiska lęgowe ptaków oraz turkawki i żmije
zygzakowate. Obszar ten należy objąć ochrona prawną docelowo jako użytek
ekologiczny.



Las na południe od autostrady A4 w rejonie dawnej stacji kolejowej Ruda Śląska
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Bielszowice (Obszar B-12, B-13) – wielogatunkowy drzewostan liściasty: brzozy,
dęby czerwone, buki, w podszycie: czeremcha amerykańska, świerk, lipa
drobnolistna, jawor, wiąz górski, jarzębina i klon zwyczajny, występują: kruszczyk
szerokolistny (chroniony) i kruszyna (chroniona). Obszary te należy objąć ochrona
prawną docelowo jako użytki ekologiczne.


Las „Bagier” w Bielszowicach (Obszar B-11) – obejmuje oddział 107, w drzewostanie
występuje topola belińska, klon zwyczajny, jesion i robinia, występuje rozległe
trzcinowisko z trzciną pospolitą, manną mielcem i wierzbą kruchą (cenne siedlisko
wielu zwierząt), występują ponadto: niecierpek drobnokwiatowy, pokrzywa zwyczajna,
podagrycznik pospolity, kuklik pospolity. Obszar ten należy objąć ochrona prawną
docelowo jako użytek ekologiczny.



Las na południe od autostrady A4, w rejonie ul. Kochłowickiej i ul. Panewnickiej
i ul. Skośnej (Obszar B-18) - obejmuje oddziały leśne od 57 do 58, to wielogatunkowy
las liściasty zbudowany przez brzozę zwisłą, jarząb pospolity, jawor, buczynę i klon
zwyczajny runo tworzą: orlica i malina właściwa, występuje tu kruszczyk
rdzawoczerwony (chroniony), w oddziałach tych występują pozostałości bieda
szybów w postaci lejów i pagórków. Obszar ten należy objąć ochrona prawną
docelowo jako użytek ekologiczny.

6.3.2.4. TERENY ZIELENI


Dolina Janasa (Obszar B-2) – malownicza dolina z licznymi obniżeniami terenu
i wzniesieniami, rosną tu jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior), olsze czarne (Alnus
glutinosa), brzozy brodawkowe (Betula pendula), wierzby białe (Salix alba), klony
zwyczajne i jawory (Acer pseudoplatanus), wśród krzewów pospolite są dziki bez czarny
i śnieguliczka, zbocza doliny porośnięte są rajgrasem wyniosłym, babką lancetowatą,
jaskrem ostrym, centurią (chroniona), przez środek doliny przepływa ciek – Rów Rudzki I,
dolina jest miejscem rozrodu płazów i ptaków (dzięcioł zielony i zimorodek). Obszar ten
należy objąć ochrona prawną docelowo jako użytek ekologiczny.



Teren wzdłuż zachodniej części Bytomki (Obszar B-3) – to obszar łąk, zadrzewień,
podmokłych terenów, zadrzewienie z dużą ilością sosny, przez „lasek” przepływa ciek
wodny. Występuje tu zaskroniec. Nieckę zajmują łąki rośnie tu rajgras wyniosły,
śmiałek darniowy, krwawnik pospolity, bodziszek łąkowy. Występuje tu staw na
brzegach, którego widać gęste szuwary, kępy pałki szerokolistnej, mozgi trzcinowej,
tojeści pospolitej, staw ten jest dogodnym miejscem dla życia kumaka nizinnego, żab,
ropuch i ptaków wodnych. Obszar ten należy objąć ochrona prawną docelowo jako
użytek ekologiczny.
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6.4.

KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

6.4.1. UKŁAD DROGOWY
Ze względu na położenie Rudy Śląskiej w centralnej strefie Aglomeracji Górnośląskiej przez
miasto odbywa się wzmożony ruch tranzytowy zarówno w kierunku północ – południe jak
i wschód – zachód. Realizacja autostrady A4 oraz Drogowej Trasy Średnicowej (DTŚ)
przyczyniła się do segregacji ruchu tranzytowego i lokalnego na kierunku wschód – zachód.
Jednak na kierunku północ – południe ruch tranzytowy splata się z silnym natężeniem ruchu
lokalnego powodując utrudnienia i jednocześnie stwarzając niebezpieczeństwo kolizji.
Przedsięwzięciem rozwiązującym ten problem będzie realizacja trasy N-S jako drogi klasy
głównej. Projektowany przebieg drogi N-S: częściowo po śladzie ul. 1 Maja od węzła Wirek
autostrady A4 w I etapie do węzła Drogowej Trasy Średnicowej, a następnie w II etapie do
południowych dzielnic Bytomia, zgodnie z ustaleniami komunikacyjnymi planu
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.
Ważnym elementem nowego układu komunikacyjnego miasta ma stać się projektowana
droga tzw. Nowo – Paderewskiego (o parametrach drogi klasy głównej) biegnąca wzdłuż
zachodniej granicy miasta w dzielnicy Bielszowice w kierunku Zabrza. Projektowany ciąg
komunikacyjny ma za zadanie usprawnienie komunikacyjne relacji Ruda Śląska – Zabrze.
Studium wyznacza projektowaną obwodnicę wschodnią miasta Zabrze. Projektowana droga
klasy zbiorczej przebiegać będzie w odcinku przez teren Rudy Śląskiej, przy granicy
z Zabrzem w dzielnicy Ruda. Będzie to połączenie komunikacyjne od węzła DTŚ do
ul. Trębackiej w Zabrzu.
Studium uwzględnia lokalizację drogi klasy zbiorczej stanowiącej odcinek przebiegu
planowanej zachodniej obwodnicy Katowic, łączącej ul. Kościuszki z ul. Owsianą do
autostrady A4. W studium wyznaczono przebieg fragmentu obwodnicy po śladzie istniejącej
ul. Gościnnej i jej kontynuacji do węzła „Batory”.
Dla usprawnienia połączenia relacji Ruda Śląska – Katowice wyznaczono ciąg
komunikacyjny biegnący na przedłużeniu ul. Ligockiej w Rudzie Śląskiej i łączący się
z ul. Kuźnicką w Katowicach. Ciąg ten ma mieć parametry drogi klasy lokalnej.
Poza połączeniami komunikacyjnymi realizowanymi dla potrzeb integracji komunikacyjnej
z miastami ościennymi studium wprowadza ciągi usprawniające komunikację wewnętrzną
miasta. Główny układ drogowy miasta winien zostać uzupełniony siecią dróg: zbiorczych,
lokalnych, dojazdowych realizujących powiązania międzymiejskie, międzydzielnicowe,
a także wewnątrzdzielnicowe.
Są to następujące połączenia:


droga klasy lokalnej od ul. Hlonda do projektowanej trasy N-S,



droga klasy zbiorczej od ul. Niedurnego do ul. Hallera,
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droga klasy zbiorczej od ul. Niedurnego do ul. Katowickiej,



droga klasy lokalnej od ul. Tunkla do granicy z miastem Chorzów,



droga klasy zbiorczej od ul. Wyzwolenia do ul. 1 Maja,



droga klasy lokalnej od ul. Szyb Walenty,



droga klasy lokalnej od ul. Oświęcimskiej do ul. Wrzosowej,



droga klasy dojazdowej – przedłużenie ul. Sosinki,



droga klasy dojazdowej – połączenie ul. Brańskiego z ul. Porębską,



droga klasy dojazdowej – połączenie ul. Górnej z ul. Jasną,



droga klasy dojazdowej – połączenie ul. M. Reja z ul. Chmielną,



droga klasy dojazdowej – przedłużenie ul. Porannej,



droga klasy dojazdowej – w rejonie ul. Kingi,



droga klasy dojazdowej – będąca połączeniem ulic: Bukowej i Glinianej,



droga klasy dojazdowej – przedłużenie ul. Mazurskiej,



droga klasy dojazdowej – w rejonie ulic: Halembskiej i Żelaznej.

Ustalenia studium w zakresie układu drogowego dotyczą:


utrzymania i rozbudowy ogólnomiejskiego rusztu drogowego o modelu prostokąta
północ – południe, wschód – zachód,



eliminacji ruchu tranzytowego z obszarów silnie zurbanizowanych,



zapewnieniu powiązań międzydzielnicowych przy równoczesnym zachowaniu
i modernizacji historycznych układów ulicznych.

Odrębnym zagadnieniem są trasy rowerowe. Dobrze funkcjonujący system komunikacji
rowerowej przynosi korzyści ekologiczne i funkcjonalne dla całego miasta. Mieszkańcom
natomiast daje dużo przyjemności i swobody poruszania się na terenie miasta. W studium
wskazano propozycje przebiegu ciągów tras rowerowych. Wskazane trasy prowadzą
najczęściej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, ale też na terenach leśnych oraz innych
terenach zielonych miasta. Celem wskazanych podróży rowerowych są ośrodki oraz miejsca
sportu, rekreacji, wypoczynku jak również miejsca i obiekty o wartościach zabytkowych
i kulturowych.
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6.4.2. UKŁAD TRAMWAJOWY
Tramwaje Śląskie S.A planują modernizację i rozwój układu tramwajowego przebiegającego
przez miasto Ruda Śląska po istniejących i modernizowanych trasach zgodnie z ustaleniami
w tym względzie planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego.

6.4.3. UKŁAD KOLEJOWY
Adaptacja istniejących linii kolejowych pasażerskich, transportu kombinowanego i linii
towarowych z modernizacją linii kolejowej objętej umową międzynarodową AGC linii C-30
relacji Wrocław – Katowice – Kraków zgodnie z ustaleniami dotyczącymi komunikacji
szynowej planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego. Wskazuje się na
możliwość wykorzystania nieczynnych terenów kolejowych na zagospodarowanie innymi
funkcjami, w tym między innymi pod realizację dróg.
6.5. KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Kierunki rozwoju infrastruktury technicznej określone są w opracowaniach:
-

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,

Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu istniejącego, obowiązujących aktów prawnych
oraz ustaleń zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego
i Strategii Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015r.
sformułowano główne cele rozwoju, którymi są:


W zakresie zaopatrzenia w wodę: zapewnienie wszystkim mieszkańcom miasta
wody na cele bytowo - socjalne o jakości akceptowanej przez odbiorców i spełniającej
wymagane przepisami normy i standardy; utrzymanie wysokiego stopnia pewności
dostawy wody w warunkach normalnych i w sytuacjach zagrożenia kryzysowego;
poprawa stanu technicznego sieci dla zminimalizowania jej awaryjności,
zapobiegania stratom wody i uniknięcia wtórnego zanieczyszczenia.



W zakresie kanalizacji: oczyszczanie wszystkich ścieków odbieranych przez system
kanalizacyjny miasta; zwiększenie zasięgu istniejącej sieci kanalizacyjnej
i wyprzedzanie inwestycjami kanalizacyjnymi przedsięwzięć związanych z rozwojem
miasta; stosowanie rozwiązań indywidualnych odprowadzania i oczyszczania ścieków
na terenach o niskiej intensywności zabudowy, jeżeli względy ochrony środowiska
oraz ekonomiczne i finansowe nie będą stanowiły przeciwwskazań; stworzenie
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom II/II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego

54

nowych rozwiązań w zakresie gospodarki wodami opadowymi.


W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną - poprawa bezpieczeństwa
zasilania.



W zakresie zaopatrzenia w ciepło: dostosowanie źródeł energii do wymagań
ochrony środowiska; zapewnienie poprawy niezawodności i właściwych parametrów
jakościowych dostaw energii cieplnej dla obecnych i przyszłych odbiorców;
wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) jako czynników wspomagających
podstawowe nośniki energetyczne.



W zakresie zaopatrzenia w gaz: zwiększenie udziału paliwa gazowego w bilansie
energetycznym miasta; wykorzystanie gazu jako źródło ciepła na terenach o niskiej
intensywności zabudowy.



W zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów: objęcie wszystkich
mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów; zwiększenie recyklingu; ograniczenie
transportu odpadów na dalekie odległości oraz ograniczenie ilości odpadów
deponowanych na wysypiskach.

6.5.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW
Kierunki rozwoju systemów wodno – kanalizacyjnych należy kształtować zgodnie
z Wieloletnim Planem Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych
oraz innymi opracowaniami branżowymi z zakresu gospodarki wodno – ściekowej.
W zakresie zaopatrzenia w wodę przewiduje się utrzymanie istniejących źródeł zaopatrzenia.
Istniejące sieci rozdzielcze należy modernizować i rozwijać w kierunku systemów
pierścieniowych zapewniających większy stopień zaspokajania potrzeb odbiorców.
6.5.2. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, CIEPŁO I GAZ
Kierunki rozwoju systemów energetycznych należy kształtować w planach miejscowych na
podstawie aktualnych edycji planów zaopatrzenia w energię elektryczną, paliwa gazowe
i energię cieplną. Moce znamionowe transformatorów 110/SN są wystarczające do
przenoszenia energii na przewidywanym poziomie do 2015 roku. Również łączna moc
znamionowa stacji SN/NN i ich liczba są dostosowane do aktualnego zapotrzebowania
odbiorców na niskim napięciu. Jednak obciążenia maksymalne poszczególnych stacji
i stopnie ich wykorzystania są zróżnicowane. W związku z tym, jak również z potrzebami
perspektywicznymi modernizacji i rozbudowy wymagają stacje SN/NN i linie niskiego
napięcia.
Możliwości przesyłowe sieci gazowej oraz możliwości stacji redukcyjno - pomiarowych są
dostosowane do aktualnego zapotrzebowania odbiorców i nie wymagają inwestycji
rozbudowujących system gazowniczy. Z uwagi na potrzeby perspektywiczne należy je
modernizować i rozbudowywać oraz rozwijać w kierunku systemów pierścieniowych.
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W zakresie zaopatrzenia w ciepło przewiduje się utrzymanie istniejących źródeł
zaopatrzenia, w tym z możliwością rozbudowy i modernizacji elektrociepłowni. Należy dążyć
do całkowitej eliminacji lokalnych źródeł ciepła. W tym w kotłowniach indywidualnych nie
spełniających standardów emisji spalin i pyłów. Należy promować formy modernizacji
substancji budowlanej zwiększającej jej energooszczędność (termomodernizacja budynków
wielorodzinnych) oraz stosowanie alternatywnych źródeł energii .
6.5.3. OBSZARY ROZMIESZCZENIA
Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII

URZĄDZEŃ

WYTWARZAJĄCYCH

ENERGIĘ

Na terenie miasta Ruda Śląska wyznaczono kilka obszarów z możliwością rozmieszczenia
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej
100kW wraz ze strefą ochronną. Są to obszary produkcyjno - usługowe w dzielnicy Ruda w
rejonie węzła Trasy N-S z ul. 1 Maja, w dzielnicy Nowy - Bytom na terenie Huty Pokój (teren
przemysłowy), w dzielnicy Halemba na terenie byłej Elektrowni Halemba (teren produkcyjno usługowy), w dzielnicy Kochłowice w sąsiedztwie KWK „Halemba - Wirek” (teren usługowy).
Równocześnie na terenach tych zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych o mocy
przekraczającej 100kW.

6.5.4. TELEKOMUNIKACJA
Należy dążyć do pokrycia całego obszaru miasta siecią telekomunikacyjną kablową
i radiową, spełniającą wymogi współczesnej teletransmisji cyfrowej i warunki ochrony przed
promieniowaniem elektromagnetycznym.

6.5.5. GOSPODARKA ODPADAMI
W gospodarce odpadami najistotniejsze planowane przedsięwzięcia to:


objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowaną zbiórką odpadów,



podział odpadów ”u źródła” na strumienie dostosowane do systemu ich odzysku
i unieszkodliwiania,



rozbudowa sieci selektywnej zbiórki odpadów,



kontynuacja realizacji miejskiej zbiornicy odpadów z sortownią - halą technologiczną
z linią sortowania odpadów użytkowych, linią prasowania oczyszczonych odpadów
z segmentem demontażu odpadów wielkogabarytowych,



instalacja dla odzysku z odpadów budowlanych i poremontowych,



miejski punkt zbiórki odpadów niebezpiecznych: przyjmowanie i rozdział na grupy
odpadów, czasowe magazynowanie w szczelnych pojemnikach, okresowe
przekazywanie do specjalistycznych firm realizujących odzysk i unieszkodliwianie
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odpadów niebezpiecznych.
6.6. OBSZARY
DLA
KTÓRYCH
OBOWIĄZKOWE
JEST
SPORZĄDZENIE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Stosownie do art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn zm.), istnieje
obowiązek sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:


Dla obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000m2 - w niniejszym studium wyznaczono nowy obszar rozmieszczenia ww.
obiektów w dzielnicy Chebzie w rejonie węzła drogowego z DTŚ. Obowiązujące plany
miejscowe obejmują swymi ustaleniami pozostałe obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2,



Dla
obszarów przestrzeni publicznej
– obowiązujący miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego obejmuje swoimi ustaleniami obszary przestrzeni
publicznej do których należą:



6.7.



centrum administracyjne o znaczeniu ogólnomiejskim w dzielnicy Nowy Bytom,



centrum handlowe o znaczeniu ogólnomiejskim w dzielnicy Wirek.

Na podstawie przepisów odrębnych:


dla obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości – nie wyznacza się obszarów wymagających scaleń i podziałów
nieruchomości. Nie oznacza to jednak niemożności wszczęcia odpowiednich
procedur w tym względzie, o ile zajdzie taka potrzeba.



Z dniem wejścia w życie nowej ustawy - prawo geologiczne i górnicze (Dz. U
z 2011r. Nr 163, poz. 981 z późn. zm.) tj. począwszy od 1 stycznia 2012r. nie
ma obowiązku sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu górniczego. Zgodnie z art. 104 ust.2 w/w ustawy
jedynie w sytuacji, gdy w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji
przewiduje się istotne skutki dla środowiska, dla terenu górniczego bądź jego
fragmentu
można
sporządzić
miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego, na podstawie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym.

OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

Studium wyznacza dwa tereny przestrzeni publicznej o znaczeniu ogólnomiejskim
wyznaczone w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
miasta Ruda Śląska. Przestrzenie publiczne stanowią: ulice, place, pasaże handlowe
obudowane zabudową usługową oraz tereny zieleni urządzonej. Wyznaczone w studium
obszary przestrzeni publicznych obejmują:
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centrum administracyjno - usługowe o znaczeniu ogólnomiejskim w dzielnicy Nowy
Bytom,



centrum handlowo – usługowe o znaczeniu ogólnomiejskim w dzielnicy Wirek.

6.8. OBSZAR DLA KTÓREGO GMINA SPORZĄDZIŁA
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY

PLAN

Ruda Śląska posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
obejmujący obszar całego miasta w granicach administracyjnych przyjęty Uchwałą Nr
1066/LXI/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.06.2006r. Od czasu obowiązywania
planu sporządzono zmiany punktowe planu. Są to zmiany planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska przyjęte uchwałami:


Uchwała Nr 314/XVII/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22 września 2007r.,



Uchwała Nr 384/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007r.,



Uchwała Nr 387/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007r.,



Uchwała Nr 382/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007r.,



Uchwała Nr 385/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007r.,



Uchwała Nr 386/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007r.,



Uchwała Nr 381/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007r.,



Uchwała Nr 383/XIX/2007 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2007r.,



Uchwała Nr 530/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 29 maja 2008r.,



Uchwała Nr 566/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2008r.,



Uchwała Nr 565/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2008r.,



Uchwała Nr 563/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2008r.,



Uchwała Nr 577/XXX/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 3 września 2008r.,



Uchwała Nr 564/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2008r.,



Uchwała Nr 562/XXVIII/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 czerwca 2008r.,



Uchwała Nr 699/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2008r.,



Uchwała Nr 695/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2008r.,



Uchwała Nr 696/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2008r.,
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Uchwała Nr 698/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2008r.,



Uchwała Nr 697/XXXVI/2008 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 16 grudnia 2008r.,



Uchwała Nr 745/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 lutego 2009r.,



Uchwała Nr 746/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 lutego 2009r.,



Uchwała Nr 747/XXXIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 26 lutego 2009r.



Uchwała Nr 918/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2009r.,



Uchwała Nr 924/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2009r.,



Uchwała Nr 923/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2009r.,



Uchwała Nr 922/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2009r.,



Uchwała Nr 921/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2009r.,



Uchwała Nr 920/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2009r.,



Uchwała Nr 919/XLIX/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 września 2009r.,



Uchwała Nr 975/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r.,



Uchwała Nr 974/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r.,



Uchwała Nr 973/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r.,



Uchwała Nr 972/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r.,



Uchwała Nr 971/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r.,



Uchwała Nr 970/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r.,



Uchwała Nr 969/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r.,



Uchwała Nr 968/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r.,



Uchwała Nr 976/LII/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 listopada 2009r.,



Uchwała Nr 1030/LV/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 04 lutego 2010r.,



Uchwała Nr 1099/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r.,



Uchwała Nr 1098/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r.,



Uchwała Nr 1097/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r.,



Uchwała Nr 1096/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r.,
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Uchwała Nr 1095/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r.,



Uchwała Nr 1094/LXI/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 13 maja 2010r.,



Uchwała Nr 1125/LXIII/2010 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 24 czerwca 2010r.,



Uchwała Nr 0007.15.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 stycznia 2011r.,



Uchwała Nr 0007.14.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 stycznia 2011r.,



Uchwała Nr 0007.13.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 stycznia 2011r.,



Uchwała Nr 0007.12.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 stycznia 2011r.,



Uchwała Nr 0007.11.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 stycznia 2011r.,



Uchwała Nr 0007.10.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27 stycznia 2011r.,



Uchwała Nr 0007.310.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011r.,



Uchwała Nr 0007.304.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011r.,



Uchwała Nr 0007.303.2011 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 30 grudnia 2011r.,



Uchwała Nr 0007.58.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.,



Uchwała Nr 0007.57.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.,



Uchwała Nr 0007.56.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.,



Uchwała Nr 0007.55.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.,



Uchwała Nr 0007.54.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.,



Uchwała Nr 0007.53.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.,



Uchwała Nr 0007.52.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.,



Uchwała Nr 0007.51.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.,



Uchwała Nr 0007.50.2013 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 21 marca 2013r.

6.9. OBSZARY WYMAGAJĄCE ZMIANY 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. Ponadto w granicach miasta nie wskazano obszarów leśnych do przeznaczenia
na cele nieleśne.
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6.10.

KIERUNKI KSZTAŁTOWANIA
PRODUKCYJNEJ

ROLNICZEJ

I

LEŚNEJ

PRZESTRZENI

Projektowane w studium zainwestowanie w minimalnym stopniu wpływa na rolniczą i leśną
przestrzeń produkcyjną. Studium promuje ograniczanie uszczuplania terenów użytkowanych
w sposób rolniczy oraz nie wskazuje obszarów leśnych do przeznaczenia na cele nieleśne.

6.10.1.

TERENY ROLNICZE

Celem ochrony istniejących gruntów niezainwestowanych oraz zachowania ich ciągłości
wprowadza się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów, w tym obiektów związanych z produkcją
rolniczą, przetwórstwem rolno – spożywczym, budynków mieszkalnych wchodzących
w skład gospodarstw rolnych. Studium zachowuje grunty jako rolnicze:


dzielnica Bielszowice – teren w rejonie ul. Kingi,



dzielnica Wirek – teren na północ od ul. Wireckiej,



dzielnica Kochłowice – teren na północ od ul. Wireckiej,



dzielnica Kochłowice – teren na północ od autostrady A4,



dzielnica Halemba – teren na wschód od ul. Pułaskiego.

Na terenach rolniczych obowiązują następujące ustalenia:


dopuszcza się możliwość realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w tym
urządzeń melioracji wodnej, przeciwpożarowych, przeciwpowodziowych oraz dróg
dojazdowych do gruntów rolnych,



dopuszcza się adaptację istniejącej zabudowy zrealizowanej dla potrzeb działalności
rolniczej, sadowniczej, ogrodniczej, bądź hodowlanej z możliwością jej rozbudowy
w granicach zainwestowanej działki.

6.10.2.

TERENY ZABUDOWY ZAGRODOWEJ I PRODUKCJI ROLNEJ

Studium przejmuje wyznaczone w obowiązującym miejscowy planie zagospodarowania
przestrzennego tereny zabudowy zagrodowej i produkcji rolnej. Studium nie wyznacza
nowych terenów przeznaczonych pod tą funkcję.

6.10.3.

LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA

Celem ochrony istniejących lasów oraz zachowania ich ciągłości wprowadza się zakaz
lokalizacji wszelkich obiektów z wyjątkiem obiektów wynikających z przepisów szczególnych.
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Dla poprawy bilansu terenów zadrzewionych planuje się zadrzewienia terenów nieużytków
rolnych, nieużytków poprzemysłowych (terenów nieczynnych składowisk odpadów
i wyrobisk).
W związku z przeznaczeniem do zadrzewień terenów zdegradowanych przez działalność
przemysłową dopuszcza się przed zadrzewieniami prace deniwelacyjne. W skład tych prac
jako pierwszy etap rekultywacji może być wliczona rozbiórka i eksploatacja hałd.

6.11. OBSZARY PROBLEMOWE

6.11.1. OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI
Prowadzone przez szereg lat prace regulacyjne rzek przyczyniły się do zaburzenia poziomu
wód gruntowych. Intensywne opady podnoszą poziom wody w uregulowanych ciekach
wodnych efektem czego jest wylewanie się wód na przyległe tereny uprawne czy też
zabudowane. W interesie miasta jest chronienie (zachowanie) meandrowania rzek,
starorzeczy, torfowisk, terenów zalewowych, które pochłaniają i wiążą duże ilości wody,
powodując naturalne spowolnienie spływu wody do koryt cieków, a co za tym idzie
ograniczenie zagrożenia powodzią.
Powódź jest zjawiskiem przyrodniczym o charakterze ekstremalnym, często gwałtownym,
występującym nieregularnie. Można przyjąć definicję, że z powodzią mamy do czynienia
wtedy, gdy wezbrane wody rzeki, jeziora przekraczają granice, w których zwykle się
mieszczą i zalewają nowe obszary, wyrządzając szkody materialne. Dla obszarów
nieobwałowanych wód powierzchniowych (rzeka Kłodnica) regionu wodnego, narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, 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 – mapa „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Śląska, Uwarunkowania wynikające z ochrony przyrody”.

6.11.2. TERENY ZALEWOWE
ATMOSFERYCZNYCH

OKRESOWO

PRZY

INTENSYWNYCH

OPADACH

W studium wskazano tereny które na skutek wieloletniej eksploatacji górniczej w wyniku
intensywnych opadów atmosferycznych staja się zalewiskami:
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.
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Dzielnica Bykowina:


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



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

ulicy

ZMP,

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

6.11.3. OBSZARY
ZAGROŻEŃ
SKAŻENIAMI
CHEMICZNYMI
WYNIKAJĄCE
Z PRZEWOZU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ORAZ Z PROWADZONEJ
DZIAŁALNOŚCI
W studium wskazano obszary zagrożeń skażeniami chemicznymi. Zagrożenia te wynikają
z przewozu substancji chemicznych. Największe zagrożenie może powstać po awarii lub
katastrofie komunikacyjnej cysterny przewożącej toksyczny środek przemysłowy. W Rudzie
Śląskiej trasą o dozwolonym przewozie toksycznych środków produkcji będącą największym
obszarem zagrożeń skażeniami chemicznymi wynikającymi z przewozu toksycznych
substancji jest trasa:


droga wojewódzka nr 925 przebiegająca ulicami: Goduli, Dworcową, Zabrzańską, 1
Maja.

Drugim rodzajem zagrożeń substancjami chemicznymi są zagrożenia wynikające
z prowadzonej działalności. Do zakładów wykorzystujących w procesie technologicznym
toksyczne środki produkcji należą:


Hurtownia firmy Jeronimo Martins Dystrybucja,



Zakłady Mięsne Madej i Wróbel – wykorzystujące amoniak.

6.11.4. OBSZARY ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH
Tereny objęte obszarem zagrożeń pożarowych wynikają ze struktury zabudowy
mieszkaniowej, lokalizacji zakładów pracy oraz profilu produkcji. Studium wyznacza tereny
zagrożeń pożarowych – rejon osiedla domków fińskich w dzielnicy Bielszowice w rejonie ul.
Kokota.
Należy wspomnieć o tym, iż ze względu na szkody górnicze na terenie całego miasta Ruda
Śląska mogą nastąpić uszkodzenia w sieciach gazowych powodujące zagrożenia pożarowe.
W dzielnicach południowych miasta występuje zagrożenie wybuchu wieloprzestrzennych
pożarów lasów.
6.11.5. TERENY GÓRNICZE
Teren górniczy jest to przestrzeń objęta przewidywanymi szkodliwymi wpływami robót
górniczych zakładu górniczego.
Studium wskazuje następujące tereny górnicze:


Halemba I,
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Halemba II,



Kochłowice – Świętochłowice - Chorzów,



Ruda Śląska – Wirek,



Bielszowice,



Makoszowy II,



Ruda Śląska Radoszowy,



Ruda Śląska Radoszowy II,



Ruda Śląska Panewniki II.

6.11.6. OBSZARY GÓRNICZE
Obszarem górniczym zgodnie z definicją jest przestrzeń, w granicach, której przedsiębiorca
jest uprawniony do wydobywania kopaliny oraz prowadzenia robót górniczych związanych
z wykonywaniem koncesji.
Na analizowanym obszarze ustanowiono zgodnie z koncesjami obszary górnicze:


OG Halemba I (KWK „Halemba – Wirek” Ruch Halemba),



OG Halemba II(KWK „Halemba – Wirek” Ruch Halemba),



OG Kochłowice (KWK „Halemba – Wirek” Ruch Wirek),



OG Świętochłowice I (KWK „Halemba – Wirek” Ruch Wirek),



OG Ruda Śląska Radoszowy (KWK „Wujek” Ruch Śląsk),



OG Ligota (KWK „Wujek” Ruch Śląsk),



OG Ruda Śląska Panewniki II (KWK „Wujek” Ruch Śląsk),



OG Wirek I (KWK „Pokój”),



OG Ruda Śląska (KWK „Pokój”),



OG Bielszowice III (KWK „Bielszowice”),



OG „Zabrze I” (KWK „Bielszowice”),



OG Makoszowy (KWK „Sośnica – Makoszowy” Ruch Makoszowy).
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6.11.6.1. PROJEKTOWANA EKSPLOATACJA GÓRNICZA POD MIASTEM RUDA
ŚLĄSKA
Projektowaną eksploatację Kompani Węglowej S. A. KWK „Pokój”, KWK „Bielszowice”, KWK
„Halemba – Wirek” i Katowickiego Holdingu Węglowego S. A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”
przedstawiono tabelarycznie podając nazwę pokładu, lata eksploatacji, wysokość
eksploatacyjną, głębokość eksploatacyjną, system eksploatacyjny oraz położenie
eksploatacji górniczej w dzielnicach. Typowanie rejonów projektowanej eksploatacji przez
poszczególne kopalnie, limitują warunki górniczo – geologiczne t.j. występowanie złoża, jego
zaleganie, tektonika itp. Natomiast sposób kierowania stropem zależny jest w znaczącym
stopniu od zagrożeń naturalnych jak zagrożeń wodnych, pożarami, tąpaniami, metanowym
oraz może być podyktowane ochroną obiektów.
Projektowana (prawdopodobna) eksploatacja górnicza KWK „Pokój” pod dzielnicami: Wirek,
Nowy Bytom, Bielszowice i Bykowina – rejony eksploatacji do 2020 roku:


w części środkowej dzielnicy Wirek od ul. Działkowców do ul. Jarzębowej po Centrum
Handlowo – Usługowo – Rozrywkowe Plaza,



w części środkowej dzielnicy Wirek od ul. Ściegiennego po Centrum Handlowo –
Usługowo – Rozrywkowe Plaza,



w zachodniej części dzielnicy Wirek i wschodniej Bielszowice od ul. Pasiecznej,
ul. Partyzantów do ulic: Kokota, Elsnera, Szpitalnej,



w części zachodniej dzielnicy Wirek od ul. Ściegiennego po Centrum Handlowo –
Usługowo – Rozrywkowe Plaza,



w części południowo – zachodniej dzielnicy Wirek od Potoku Bielszowickiego
do 100m od ul. Kokota i ul. Jankowskiego,



w części zachodniej i środkowej dzielnicy Wirek od południowej granicy osiedla
Jankowskiego do ul. Kubiny,



w części południowo – środkowej dzielnicy Nowy Bytom w ulicach: Czarnoleśna
i Objazdowa,



w części południowo – wschodniej dzielnicy Wirek od szlaku PKP do ul. Okopowej
i ul. Górnośląskiej,



w części południowo – wschodniej dzielnicy Wirek od ul. Wireckiej, szlaku PKP do
ul. Okopowej i ul. Górnośląskiej,



w południowo – środkowej części dzielnicy Nowy Bytom w ulicach: Czarnoleśna,
Objazdowa do zakładu Lech,



w części południowo – wschodniej dzielnicy Nowy Bytom od ul. Niedurnego do
ul. Szarotek,
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w części południowo – wschodniej dzielnicy Wirek od Potoku Bielszowickiego do
ul. Okopowej i ul. Górnośląskiej



w południowo – zachodniej części dzielnicy Nowy Bytom wzdłuż ul. Czarnoleśnej,
ul. 1 Maja



w południowo – zachodniej części dzielnicy Nowy Bytom od TESCO do zbiornika
wody „Czarny Las”,



w południowo - wschodniej części dzielnicy Wirek od ul. Wireckiej, potoku, szlaku
PKP do ul. Okopowej i ul. Górnośląskiej.

Projektowana (prawdopodobna) eksploatacja górnicza KWK „Bielszowice” pod dzielnicami:
Halemba, Bielszowice – rejony eksploatacji do 2020 roku:


w południowo – zachodniej części oś. Halemba II w rejonie ulic: Modrzewiowej
i Grabowej,



w południowo – zachodniej granicy miasta z miastem Mikołów, Borowej Wsi, rejon
ul. Buczka



w południowej części oś Halemba II w rejonie Lasów „Borowskich”



w południowo – zachodniej części oś Halemba II rejon ulic: Borowej, Leśnej,



w południowo – zachodniej części oś Halemba II rejon ulic: Zamenhofa, Leśnej,



wschodnia część dzielnicy Bielszowice rejon ul. Bielszowickiej,



środkowa część dzielnicy Halemba rejon autostrady A4, ul. Makoszowska,
ul. Harcerska, ul. Pakuły,



zachodnia część dzielnicy Bielszowice w rejonie na zachód od ul. Ks. Niedzieli,



wschodnia część dzielnicy Bielszowice w rejonie na wschód od ul. Ks. Niedzieli,



środkowa i wschodnia część dzielnicy Bielszowice ul. Kasprowicza, ul. Kokota,
ul. Piernikarczyka



północno – wschodnia część dzielnicy Bielszowice ul. Górna, park „Strzelnica”,



wschodnia część dzielnicy Bielszowice ul. Kowaczka, ul. Obrońców Pokoju,
ul. Sportowców,



środkowa część dzielnicy Halemba w ul. Nowy Świat, ul. Dziewanny, ul. Chłopska,



środkowa i wschodnia część dzielnicy Halemba, ul. 1 Maja, ul. Strzelców Bytomskich,
ul. Halembska,



zachodnia część dzielnicy Bielszowice i północno – zachodnia część dzielnicy
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Halemba,


zachodnia część dzielnicy Bielszowice w rejonie ul. Na Piaski oraz przygranicznym
z miastem Zabrze,



północno – wschodnia część dzielnicy Bielszowice w rejonie ul. Partyzantów,
ul. Pasiecznej.

Projektowana (prawdopodobna) eksploatacja górnicza KWK Halemba - Wirek pod
dzielnicami: Halemba, Wirek i Kochłowice – rejony eksploatacji do 2020 roku:


w odległości 200m na północ od rzeki Kłodnica w kierunku bocznicy, zwałów
kamienia do granicy z Katowicami,



na południe i wschód od osadników pyłów dymnicowych Elektrowni do zwałowiska
kamienia Kopalni Halemba,



za uskokiem Kłodnickim na wschód od osady Stara Kuźnica w lasach Kochłowickich
do granicy z Katowicami



na południowy – wschód od osadników pyłów dymnicowych elektrowni do granicy
z Mikołowem i Katowicami,



na południe od osady Kłodnica do zwałowiska i granicy z miastem Mikołów,



w odległości 200m na południe od rzeki Kłodnica prze bocznicę kamienia KWK
Halemba do granic z Mikołowem i Katowicami,



na wschód od zakładu KWK Halemba od ul. Kochłowickiej do zwałowiska kamienia
KWK Halemba,



na wschód od zakładu KWK Halemba od ul. Kochłowickiej do zwałowiska kamienia
KWK Halemba,



dzielnica Kochłowice na południe od autostrady A4 za ul. Piłsudskiego i ośrodka
wypoczynkowego Karpik,



dzielnica Kochłowice na południe od ośrodka wypoczynkowego Karpik do rzeki
Kłodnica,



dzielnica Kochłowice na południe od autostrady A4 za ul. Piłsudskiego i ośrodka
wypoczynkowego Karpik



dzielnica Kochłowice na południe od ośrodka wypoczynkowego Karpik do rzeki
Kłodnica,



w dzielnicy Halemba na północ od zakładu głównego kopalni Halemba,



w dzielnicy Wirek na północ od autostrady A4 wzdłuż ul. Wyzwolenia,
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dzielnica Kochłowice na południe od autostrady A4 za ul. Piłsudskiego,



w dzielnicy Halemba na północ od zakładu głównego kopalni Halemba,



dzielnica Kochłowice na południe od autostrady A4,



w dzielnicy Wirek na północ od ul. Bielszowickiej do ROD „Irys”,



na północ od zakładu głównego kopalni Halemba do autostrady A4.

Projektowana (prawdopodobna) eksploatacja górnicza KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” pod
dzielnicą Kochłowice – rejony eksploatacji do 2020 roku:


w granicach miasta Katowice przy południowej granicy miasta Ruda Śląska, na
wschód i zachód od ul. Piłsudskiego w kierunku wschodnim przez ul. Panewnicką
i ul. Bałtycką miasta Katowice



w dzielnicy Kochłowice 170m na wschód od ul. Piłsudskiego aż nad wschodnią
granicę oczyszczalni ścieków „Panewniki”,



w dzielnicy Kochłowice w lasach Radoszowskich na wschód od zbiorników wodnych
do ośrodka sportowego „Radoszowy” i na północ od zbiorników wodnych i otworu
Gko-7



w dzielnicy Kochłowice w lasach Radoszowskich od ul. Porannej na wschód
i południe przez ul. Piłsudskiego do ośrodka wypoczynkowego Karpik,



w dzielnicy Kochłowice od bocznicy kopalni Wujek Ruch Śląsk przy ul. Porannej
na południe oraz na wschód do osadników wód popłuczkowych. Na południe poza
ul. Piłsudskiego do ośrodka Karpik



w dzielnicy Kochłowice w lasach Radoszowskich na wschód od zbiorników wodnych
i otworu Gko – 14 do ośrodka sportowego Radoszowy i na północ do zbiorników
wodnych i otworu Gko-7,



w dzielnicy Kochłowice od bocznicy kopalni Wujek Ruch Śląsk przy ul. Porannej na
południe od ul. Piłsudskiego przecinając ją. W kierunku wschodnim do osadników
kopalni Wujek Ruch Śląsk



w dzielnicy Kochłowice w lasach Radoszowskich od zbiorników wodnych i otworu
Gko-14 do ośrodka sportowego Radoszowy i na północ do zbiorników wodnych
i otworu Gko-17,



w dzielnicy Kochłowice od bocznicy kopalni Wujek Ruch Śląsk przy ul. Porannej
wybierka w kierunku na wschód do osadników wód popłuczkowych, a ścianami na
południe poza ul. Piłsudskiego,



w dzielnicy Kochłowice w lasach Radoszowskich od zbiorników wodnych i otworu
Gko-14 do ośrodka sportowego Radoszowy i na północ do zbiorników wodnych
i otworu Gko-7,
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w dzielnicy Kochłowice w lasach Radoszowskich od zbiorników wodnych i otworu
Gko-14 do ośrodka sportowego Radoszowy i na północ do zbiorników wodnych
i otworu Gko-7,



w dzielnicy Kochłowice od bocznicy kopalni Wujek Ruch Śląsk przy ul. Porannej do
zbiorników wód popłuczkowych kopalni Wujek Ruch Śląsk i cieków
odprowadzających wodę.

6.11.6.2. PRZEWIDYWANE PRZEOBRAŻENIA POWIERZCHNI MIASTA RUDA ŚLĄSKA
W WYNIKU PROJEKTOWANEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ
W latach 2013 - 2020 miasto Ruda Śląska jak wynika z punktu 6.11.5.1, objęte będzie
wpływami eksploatacji górniczej na południe od ulic: Hallera w Nowym Bytomiu, Bukowej
w Rudzie oraz Górnej w Bielszowicach, od ul. Hallera na wschód i południe ulicami:
Hutniczą, Planty Kowalskiego, Parkową, Pokoju, Mieszka I, Chorzowską w Nowym Bytomiu,
a z niej do ulic: 11 Listopada, Korfantego w Bykowinie, Ks. Tunkla do potoku Bielszowickiego
i Potokiem Bielszowickim na wschód do granic miasta Chorzowa przez następujące
kopalnie: KWK „Pokój”, KWK „Bielszowice”, KWK „Halemba – Wirek” oraz KWK „Wujek”
Ruch „Śląsk”. W celu określenia skutków projektowanej eksploatacji górniczej, mającej
wpływ na przeobrażenia powierzchni w oparciu o projektowane wysokości wybierki oraz
głębokości na których zlokalizowane są pokłady węgla jak również współczynniki
eksploatacji zależne od sposobu kierowania stropem, obliczenia przeprowadzono na
maszynie cyfrowej wg teorii Budryk – Knothe. Przyjęte wysokości eksploatacji mogą być
przez kopalnie w przyszłości zmienione lub mogą ulec nieznacznym korektom, wynikającym
z warunków ekonomicznych i technicznych kopalni lub z powodu zaistniałych nie możliwych
do przewidzenia, zmiany warunków geologiczno – górniczych. Podobna sytuacja może
wpłynąć na zmianę lat eksploatacyjnych lub kolejność wybierania pokładów, które z przyczyn
obiektywnych mogą być nieznacznie przyspieszone lub opóźnione, co może wynikać
z występowania zagrożeń naturalnych. Również z tych względów Przedsiębiorca Górniczy
uprawniony do wydobywania kopaliny może ustanowić nowe tereny objęte oddziaływaniem
górniczej eksploatacji.
Prognozowane oddziaływanie robót górniczych na terenie miasta Ruda Śląska wyznaczono
w studium dla okresu do końca trwania koncesji, generalnie do 2020 roku. Przewidywane
skutki, przeobrażenia powierzchni miasta w wyniku projektowanej eksploatacji górniczej
kopalń w poszczególnych dzielnicach miasta przedstawiają się następująco:
Dzielnica Nowy Bytom
Na przeobrażenia powierzchni terenu i skutki w obiektach budowlanych oraz infrastrukturze
miasta będzie miała wyłącznie wpływ eksploatacja KWK „Pokój”. W dzielnicy tej przewiduje
się obniżenie około 2,5m niecki wysuniętej najbardziej na północ, w której oś przekątną
stanowi ul. Czarnoleśna. Od wschodu niecka ta ma zasięg do ul. Wojska Polskiego
i ul. Niedurnego, od południa do szybu Wanda na zakładzie głównym KWK „Pokój”, od
zachodu sięga do obiektów stadionu KS „Pogoń”, a od północy do ogrodów działkowych
„Ziemia Bytomska” oraz „Szarotka” na wysokości kościoła p.w. Św. Pawła. Niecka ta
bezpośrednio łączy się od wschodu z niecką wzdłuż bocznicy południowo – wschodniej KWK
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„Pokój” o maksymalnym obniżeniu 3,5m. Niecki te łączą się w sąsiedztwie ul. Niedurnego.
Niecka wschodnia rozprzestrzenia się od ulicy Chorzowskiej z północy, aż do terenów KWK
„Pokój” od południa oraz w kierunku wschodnim wzdłuż ul. Szarotek. Maksymalne obniżenia
tych niecek wskazują na umiarkowane wpływy w tej dzielnicy w czasie 16 letniej eksploatacji.
Najbardziej narażonymi obiektami inżynierskimi będą wiadukty:


wiadukt noszący ul. Czarnoleśną nad bocznicą KWK „Pokój” do stacji Chebzie,



wiadukt noszący ul. Niedurnego nad bocznicą wschodnią KWK „Pokój” do stacji
Chebzie.

Z uwagi na zabytkowy charakter zabudowy centrum dzielnicy wprowadzono nadzór naukowy
w zakresie ochrony obiektów będących w zasięgu, wpływów projektowanej eksploatacji.
Dalsze obniżenie o około 2,5m bardzo głębokiej istniejącej niecki obniżeniowej na
ul. Czarnoleśnej może spowodować zakłócenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tym
rejonie. W dzielnicy tej nie przewiduje się możliwości wystąpienia deformacji nieciągłych na
powierzchni z uwagi na brak występowania stref uskokowych.
Dzielnica Wirek
Przyszłościowe przeobrażenia powierzchni terenu i skutki poeksploatacyjne w obiektach
budowlanych oraz infrastrukturze miejskiej w tej dzielnicy, będą kształtowały trzy kopalnie:
KWK „Pokój”, KWK „Halemba – Wirek”, oraz KWK „Bielszowice”. Najwięcej zaprojektowanej
eksploatacji górniczej w obrębie tej dzielnicy posiada KWK „Pokój”. Projektowana
eksploatacja tej kopalni obejmuje 8 pokładów węgla w 17 rejonach tej dzielnicy, która
spowoduje powstanie nowych niecek obniżeniowych lub dalsze pogłębianie się niecek
istniejących. Znaczące przeobrażenia powierzchni terenu ukształtują cztery rozległe
i głębokie niecki obniżeniowe. Największa z nich o osi podłużnej zbliżonej do północ –
południe położona będzie w części centralnej dzielnicy i będzie przebiegała od skrzyżowania
ulicy Obrońców Westerplatte z ulicą Kupiecką do skrzyżowania ulicy A. Nowary z ulicą 1
Maja na południu. Oś poprzeczna tej niecki będzie przebiegała z zachodu na wschód od
ulicy Fitelberga prostopadle do ul. 1 Maja, i kończy się na wschodzie w ul. Obrońców
Westerplatte. Dno niecki obniżeniowej o głębokości ok. 3,5m będzie zlokalizowane pomiędzy
stadionem sportowym „Wawel Wirek” od północy i północnego wschodu, ul. Katowicką od
południa.
Aktualnie w 23 obiektach mieszkalnych posiadających zwiększone wychylenia wynoszą
w granicach od 17,2%0 do 41,4%0, które zlokalizowane są w następujących ulicach:


1 Maja - 6 obiektów,



Dąbrowskiego – 5 obiektów,



Kałusa – 4 obiekty,



Jankowskiego – 4 obiekty,



Targowej – 3 obiekty,
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Teatralnej – 1 obiekt.

Obiekty te będą wymagały obserwacji geodezyjnych wychyleń oraz specjalnego nadzoru
budowlanego.
W przedłużeniu na południe niecką „centralną” wzdłuż ul. 1 Maja łączy się z drugim centrum
niecki obniżeniowej o wartości maksymalnej obniżenia 3m, które wystąpi w rejonie ulic: 1
Maja, Karola Gabora, Kopernika, Licealnej, Magdziorza. Ta niecka „południowa” jest
integralnie związana z nieckami południowymi „wschodnią” i „zachodnią”, z którymi się łączy
i wszystkie trzy niecki kończą się na południe w odległości od 0 do 50m od autostrady A4.
Część denna niecki „wschodniej” z maksymalnym obniżeniem ok. 2m znajduje się
w południowo – wschodniej części dzielnicy Wirek przy ulicy Wyzwolenia. Natomiast cała
niecka „wschodnia” jest rozległa i przechodzi na dzielnicę Kochłowice. W dzielnicy
Kochłowice obejmuje ul. Wyzwolenia do skrzyżowania z ulicą Staffa, kończy się na szlaku
PKP w okolicach skrzyżowania ulicy Wireckiej i Malinowej, gdzie zakręca na północny –
zachód wchodząc na terytorium dzielnicy Wirek. W Wirku granice niecki stanowią
ul. Długosza od północy, ul. T. Nowoka od zachodu, okolice A-4 od południa oraz
skrzyżowanie ul. Polnej z ul. Wyzwolenia od wschodu. Niecka południowo – zachodnia
zlokalizowana jest w dzielnicach: Wirek i Bielszowice. Będzie ona konsekwencją
projektowanej eksploatacji górniczej kopalń „Pokój” i „Bielszowice”. Dość rozległe 400m dno
tej niecki położone jest na ul. Bielszowickiej w rejonie ogródków działkowych, będzie
położone na maksymalnej głębokości około 4,5m. Niecka „południowo – zachodnia” łączy się
na wschodzie z niecką „centralną” linią równoległą oddaloną o 200m od ul. 1 Maja na
zachód. Od północy zasięg tej niecki dochodzi do ul. Sygietyńskiej, od Zachodu zasięg tej
niecki dochodzi do ul. J. Piernikarczyka natomiast od południa do autostrady A-4.
Dokonane oraz aktualnie prowadzone i projektowane eksploatacje górnicze doprowadziły
w kilku rejonach do zakłócenia stosunków wodnych i zmiany warunków wodnogruntowych.
Całkowitemu zatopieniu w rejonie południowo – zachodniej niecki z dotychczasowej
eksploatacji górniczej uległa ul. Bielszowicka. Przed zatopieniem była to droga powiatowa,
którą odbywał się ruch tranzytowy na ówczesnej trasie Katowice – Zabrze. Mimo wysiłków
kopalni „Bielszowice” w zakresie usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu
górniczego nie udało się jej uratować. Eksploatacja górnicza KWK „Bielszowice”
spowodowała podtopienia ulicy Bielszowickiej na odcinku ok. 600m oraz ogródków
działkowych ROD Jedność. Dalsze obniżenia w tym rejonie do około 4,5m spowodują
całkowite zatopienie ogrodów ROD Jedność i ul. Bielszowickiej. Celem naprawienia szkód
górniczych w ul. Bielszowickiej i w obszarze przyległym, zostaną wykonane roboty ziemne,
które pozwolą podnieść niweletę ulicy do wysokości 9,0m na odcinku ok. 1km. Zaś
w terenach przylegających, w których także w wyniku intensywnych osiadań ROD Jedność
będą musiały być przeniesione w inny rejon a obszary przybrzeżne do drogi i do potoku
o powierzchni ponad 30ha zostaną podniesione i zrekultywowane. Nawiezienie gleby
i wykorzystanie jej dla celów rekultywacyjnych pozwoli rejon ul. Bielszowickiej oraz doliny
Potoku Bielszowickiego, traktować w przyszłości, jako pas zieleni urządzonej lub parki
i skwery. Prace inżynierskie w tym rejonie powinny zapewnić również bezawaryjne
funkcjonowanie infrastruktury podziemnej, szczególnie nowej nitki magistrali  1400mm wody
pitnej dla miasta.
W związku z dalszymi przewidywanymi obniżeniami niecki południowej o ok. 0,5 do 2,5m
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poziomego przejazdu szlaku PKP Katowice Ligota – Gliwice z ul. 1 Maja w Wirku należałoby
wykorzystując stałe obniżenie niwelety torów, wybudować wiadukt przenoszący ul. 1 Maja
nad szlakiem PKP. Połączenie naprawy szkód górniczych z inwestycją trasy N-S w mieście
Ruda Śląska dałoby bezpieczeństwo ul. 1 Maja przed wodami potoku oraz usprawni
transport kołowy na linii trasy N-S w mieście. Niecka „zachodnia” podobnie jak niecka
„centralna” poprzez wieloletnie obniżenia dna, na brzegach niecki posiada dość znaczne
nachylenia, które w obiektach przy ulicach: Równoległej, Kasprowicza, Kokota oraz
Paderewskiego, Sygietyńskiego i Jankowskiego mogą być znaczące. Obiekty te będą
wymagały obserwacji geodezyjnych nachyleń oraz specjalnego nadzoru budowlanego
a w przyszłości rektyfikacji.
Dzielnica Bielszowice
Przewidywane niecki poeksploatacyjne, prognozowane wpływy na powierzchnię w wyniku
projektowanej eksploatacji górniczej KWK „Bielszowice” można podzielić na dwa rejony
w granicach miasta Ruda Śląska:


w rejonie położonym po północnej stronie autostrady A4, do granicy z miastem
Zabrze oraz w dzielnicach: Bielszowice i Halemba,



w rejonie znajdującym się pomiędzy autostradą A4, a rzeką Kłodnica, również
w dzielnicach Bielszowice i Halemba.

W rejonie znajdującym się po południowej stronie strefy uskoku Kłodnickiego za rzeką
Kłodnicą, dna niecek znajdują się w nieznacznym zakresie osiadań zanikających w rejonach
brzeżnych niecek o obniżeniach od 0,5m do 1,5m, które wchodzą w południowe granice
dzielnicy Halemba. W rejonie położonym po północnej stronie autostrady A4, znajdują się
cztery niecki. W rejonie znajdującym się po południowej stronie autostrady A4 do rzeki
Kłodnica są prognozowane trzy niecki.
Najbardziej wysuniętą na północ w tej dzielnicy jest niecka pierwsza, której oś podłużna
z kierunku trasy N-S przebiega od skrzyżowania ulic Arki Bożka, Górnej oraz Wierzbowej na
północy, prostopadle do ulicy Górnej, a następnie jest symetralną parku „Strzelnica” oraz
ul. Jasnej, pomiędzy ulicami: Basenową i Kowaczka, gdzie kończy się ok. 20m poniżej
skrzyżowania ul. Sportowców z ul. Edmunda Kokota. Maksymalne obniżenie tej niecki
wynosi ok. 1,5m i wystąpi w parku oraz pomiędzy ulicami Kowaczka i Sprotową. W osi
poprzecznej „W-E” niecka będzie występować od ul. Ks. Niedzieli przechodzi przez jar parku
(największe obniżenie) i na wschodzie zaznacza się w ul. Obrońców Pokoju. Morfologiczna
konfiguracja terenu oraz wieloletnie obniżenia poeksploatacyjne, rozległa zlewnia powodują
bardzo niekorzystne warunki hydrogeologiczne dla budynków i posesji stacjonujących
w ulicach: Broniewskiego, Wierzbowej, Basenowej, Jasnej, Kowaczka, Sportowców,
Poligonowej, Husarskiej, Rycerskiej, Ułańskiej i Admiralskiej. Niecka pierwsza od zachodu
łączy się z niecką drugą w ul. Ks. Niedzieli, a od południa z niecka czwartą. Osią podłużną
niecki drugiej można uznać (o kierunku „N-S”) ul. Szkolną, której przedłużenie przekracza
granicę północną z miastem Zabrze a na południu kończy się na Potoku Bielszowickim. Dno
niecki umiejscowione jest w odległości 100m na zachód od ul. Szkolnej i największe
obniżenie wynosi około 3,5m. Osią poprzeczną tej niecki można uznać ul. Kingi, która na
zachodzie rozpoczyna się od ul. Pawłowskiej przechodzi przez ulice: Poznańską,
Szymanowskiego, Budowlanych, Jaworową, Jodłową, Wypoczynkową i Krzywą do
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
EDYCJA 2014
Tom II/II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego

73

skrzyżowania ulic: Na Piaski i Ks. Niedzieli. Przewidywana niecka z uwagi na już istniejące
niecki wzdłuż ul. Szkolnej i ul. Kokota jeszcze bardziej skomplikuje już nie najlepszą sytuacje
hydrogeologiczną, która wynika z podniesienia Potoku Bielszowickiego o ok. 7m oraz
głębokiej niecki w ulicach: Szkolnej i Szymanowskiego. Niecka druga od zachodu łączy się
z niecką trzecią w ul. Pawłowskiej, a od wschodu z niecką czwartą w ul. Bielszowickiej
i ul. Powstańców Śląskich.
Najbardziej wysuniętą na zachód niecką w tej dzielnicy jest niecka trzecia. Dno tej niecki
okala zbiornik wód deszczowych Ws59/04 przy ul. Węzłowej o pojemności 4800m³ wraz ze
stacją pomp dla wód opadowych skierowanych do Potoku Bielszowickiego. Oś podłużna tej
niecki będzie przechodziła przez basen w kierunku „N-S” prostopadle przez ul. Kingi, teren
niezabudowany ze stawami Wn 50/96 i Wn 73/07 za granicą północną z miastem Zabrze do
ul. Rogoźnickiej w dzielnicy Pawłów miasta Zabrze. W kierunku południowym oś podłużna
niecki przebiega prostopadle przez Potok Bielszowicki i dochodzi G. Narutowicza. Dno niecki
o największym obniżeniu 1,5m będzie dalszym pogłębieniem istniejącej niecki powstałej
w wyniku eksploatacji górniczej dokonanej w latach ubiegłych. Oś poprzeczna niecki „W -E”
przebiega od zachodniej granicy miasta z miastem Zabrze i prawie równolegle będzie
położona do Potoku Bielszowickiego. Niecka trzecia na południu kończy się na autostradzie
A4.
Niecka czwarta będzie zlokalizowana na wschodzie dzielnicy. Jej dno obejmuje zatopiony
fragment ulicy Bielszowickiej w którym największe obniżenia wynoszą 4,5m. Niecka ta
będzie obejmowała teren szkoły podstawowej, a ponadto ulice: Piernikarczyka, Równoległą,
Kasperczyka i kończy się na ul. Kossaka.
W obszarze położonym pomiędzy autostradą A4, a rzeką Kłodnicą powstaną niecki piąta
i szósta, których charakteryzacja przedstawia się następująco.
Niecka piąta środkowa usytuowana będzie pomiędzy byłą wąskotorówką na zwałowisko,
a lasem. Od północy ograniczona będzie byłą bocznicą na zwałowisko „Borowa II”.
Od południa dochodzi do ul. Jaronia. Dno tej niecki jest zlokalizowane w odległości 200m od
końca ulicy Mazurskiej południe i będzie na głębokości 2,5m. Niecka ta łączyć się będzie od
zachodu w terenach leśnych z niecką piątą, a w okolicach rozwidlenia ulic: Nowy Świat
i Makoszowskiej łączyć się będzie na wschodzie z niecka szóstą.
Niecka szóstą rozprzestrzenia się na zachodzie do skrzyżowania ulic: Nowy Świat
i Makoszowska, północna granicę niecki wyznacza ulica Kokota. Granicą południową tej
niecki stanowi ulica Makoszowska. Dno tej niecki jest na maksymalnej głębokości 1,5m
i zlokalizowane jest głównie na terenach lasów.
Dzielnica Bykowina
Prognozowane deformacje i przeobrażenia na powierzchni w tej dzielnicy w wyniku
projektowanej eksploatacji górniczej. Osiadania terenu w dzielnicy Bykowina będą w rejonie
południowo – zachodnim gdzie powstanie niecka obniżeniowa której osiadania wyniosą
około 2m w rejonie ulicy Katowickiej i Szpakowej.
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Dzielnica Halemba
W wyniku projektowanej eksploatacji górniczej w obszarze górniczym KWK „Halemba”
utworzy się osiem niecek. Dwie najbardziej wysunięte na północ za autostradą A4 zostały
przedstawione, jako niecki południowo – zachodnia i południowo – wschodnia, zgodnie z ich
przyszłościowym występowaniem w dzielnicy Wirek. Mającą usytuować się nieckę siódma
na pograniczu dzielnic: Bielszowice i Halemba jej prognozowane skutki i przeciwdziałania
naprawcze szkód górniczych przedstawiono w dzielnicy Bielszowice.
Na południe od autostrady A4 do rzeki Kłodnicy utworzą się dwie niecki obniżeniowe. Nad
zakładem głównym KWK „Halemba” 600m na północ od ogrodzenia powstanie mała niecka
o osi podłużnej 1500m o kierunku „N-S” i osi poprzecznej 1000m o maksymalnym obniżeniu
2m. Niecka ta wystąpi w lasach halembskich. Wschodnie skrzydło tej niecki łączy się
z równoległą niecką wzdłuż ul. Orzeszkowej osady „Kłodnica” dzielnicy Halemba. Ta rozległa
niecka swoją osią podłużną o kierunku „W-E” i długości 2,0km będzie przebiegała przez całą
osadę „Kłodnica” od ul. Orzeszkowej do dzielnicy Kochłowicej. Oś poprzeczna o kierunku
„N-S” przebiega od autostrady A4 do rzeki Kłodnica o długości 1,5km. Dno tej niecki
zlokalizowane jest przy ul. Studziennej. Maksymalne obniżenie dna będzie wynosiło 5,0m.
Tak znaczne obniżenie niecki i jej rozprzestrzenienie spowoduje olbrzymie przeobrażenia
powierzchni, zmieni istniejące w tym rejonie stosunki wodno – gruntowe. Podtopieniem,
a nawet zatopieniem mogą ulec wszystkie ulice Kłodnicy położone na wschód od
ul. Orzeszkowej oraz na południe od bocznicy kopalni Halemba do zwałowiska kamienia
łącznie z bocznicą (w wykopie) oraz ul. Kochłowicką przy tak znacznej zlewni i tak znacznym
obniżeniu. Również podtopieniem mogą ulec rejony przylegające do rowu R-9 aż do
ul. Piłsudskiego włącznie. Mogące tu wystąpić problemy wymagają specjalistycznego
opracowania, szczegółowo analizującego zagadnienia hydrografii, hydrologii i hydrogeologii
tego rejonu w aspekcie skomplikowanych warunków geologiczno – górniczych wytworzonych
projektowaną eksploatacją górniczą w tym rejonie. Wynikiem tego opracowania powinno być
zaprojektowanie zabezpieczenia hydrotechnicznego i rozwiązania gwarantujące
bezpieczeństwo budynków i infrastruktury komunikacyjnej oraz technicznej miasta.
W wyniku projektowanej eksploatacji górniczej w latach 2013 - 2020 za uskokiem Kłodnickim
przewiduje się w obszarze położonym na południe od rzeki Kłodnicy, powstanie trzech
niecek obniżeniowych: północną, wschodnią i zachodnią.
Niecka północna, której dno usytuowane będzie za rzeką Jamna z tym, że południowy skraj
dna dochodzi do „N-E” naroża zbiornika zrekultywowanego pyłów dymnicowych Elektrowni
Halemba. Od północy dno niecki dochodzi do zwału usypanego nad rzeką Jamna i rzeki
Kłodnica. Od zachodu dochodzi do największego obniżenia niecki, w której znajdują się
ulice: Ligocka, Pułaskiego, Miła i Ptasia, a od wschodu dolina Jamny. Mimo,
że przewidywane maksymalne obniżenia będą wynosiły około 0,5m.
Niecka wschodnia usytuowana jest wzdłuż bocznicy kopalnianej do zwałowiska kamienia
oraz samego zwałowiska będącego w granicach miasta Katowice i Mikołów. Dno tej rozległej
niecki znajduje się 300m na wschód od bocznicy do zwałów kamienia oraz 700m na północ
od zwałowiska kamienia, którego maksymalne obniżenia nie powinny przekroczyć 2,5m.
Niecka ta przechodzi na tereny przygraniczne miast: Katowice i Mikołowa. W obrębie dna
w lasach utworzy się zbiornik wodny, a wokół powstaną podtopienia i grzęzawiska.
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Maksymalne nachylenia nie przekroczą ±10mm/m odkształcenia poziome ± 6mm/m.
Niecka zachodnia będzie zlokalizowana w obrębie zbiorników pyłów z elektrowni Halemba,
zachodnich Ws29/2, Ws29/1 oraz zbiornika położonego obok nich, zrekultywowanego,
najbardziej wysuniętego na północ. Jej centrum znajduje się na północ od osadników
elektrowni Halemba, a maksymalne osiadania niecki wyniosą ok. 1,5m. Niecka od północy
dochodzi do ogrodzenia elektrowni Halemba od wschodu do zbiorników wschodnich, zbiornik
Ws 42, od południa dochodzi do „Straconej Wioski” osady miasta Mikołów, a od zachodu do
ulic: Gliwickiej i Oświęcimskiej dzielnicy Borowa Wieś miasta Mikołów. Niecki powyższe
wystąpią w terenach nie zabudowanych lub leśnych i mogą jedynie z uwagi na zawodnienie
wpłynąć niekorzystnie na drzewostan lasów. Największe zagrożenie dla terenów
zabudowanych, użytków rolnych oraz leśnych stanowi niecka północna.
Jak już wspomniano, przeciwdziałanie powstaniu nowych zawodnień terenów leśnych
położonych na południe od rzeki Kłodnicy będzie wymagało analizy nowo powstałych
stosunków wodnych i opracowania koncepcji – regulacji warunków wodnych w obszarach
zagrożonych powstaniem zalewisk w porozumieniu z Nadleśnictwem Katowice.
Dzielnica Kochłowice
W obrębie południowo – wschodnim obszaru dzielnicy utworzą się do 2020 roku dwie niecki
obniżeniowe. Niecki te będą w dalszym ciągu pogłębiały niecki istniejące, które zostały
wygenerowane działalnością górniczą KWK „Wujek” Ruch „Śląsk” od 1975 roku. Większa
z niecek zachodnia posiada oś podłużną „W-E” o długości 1,7km i oś poprzeczną „N-S”
o długości 1,6km i jest zbliżona kształtem do koła. Niecka ta łączy się z niecką wschodnią
mniejszą o półosi „W-E” o długości 1,2km oraz półosi „N-S” o długości 1,2km także zbliżonej
do kształtu koła. W wyniku prowadzonej eksploatacji górniczej przez KWK „Wujek” Ruch
„Śląsk” od 1975 roku bezpośrednio na ul. Piłsudskiego została utworzona niecka do dnia
dzisiejszego o maksymalnym obniżeniu 11,0m. Na skutek projektowanej eksploatacji
górniczej w obrębie tej niecki do roku 2020 przewidywane największe osiadanie dna tej
niecki będzie wynosiło 4,5m. Łącznie dno tej niecki od roku 1975 do 2020 roku maksymalnie
obniży się o 15,5m. Rozległość tej niecki sięga od zachodu granicy z dzielnica Halemba.
Od północy niecka zachodnia graniczy z autostradą A4, z zakładem szybów: „Wschodni”
i „Szyb III” oraz z zakładem głównym Ruch „Śląsk”. Od wschodu łączy się z niecką
wschodnią, a od południa dochodzi do rzeki Kłodnicy. Morfologia terenu przez wpływy
górnicze została tak zmieniona, że różnica wysokości między wzgórzem, a dnem niecki
aktualnie wynosi 23m. Powierzchnia zlewni jest prawie równa powierzchni całej niecki
i wynosi 0,69km². Przy wykorzystaniu wzorów, średni przepływ roczny wynosi: Q śr= 0,03179
xὰxPxA
ὰ =0,25 dla gruntów, pól i lasów
A= 0,69km² powierzchni zlewni
P=0,7948m średni normalny opad
Średni przepływ roczny wyniesie:
Qśr= 0,29m³/min
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Przepływ maksymalny - Qmax= 13,14m³/min obliczony ze wzoru: Qmax= w x ɳ x P x A, gdzie
w=0,04, ɳ=10.
Przy tak poważnym przepływie maksymalnym powinna być dla ochrony przed zatopieniem
ul. Piłsudskiego wybudowana przepompownia wraz ze zbiornikiem. Dla nowo
wybudowanego osiedla (przez dewelopera) w odległości od 150 do 300m od ul. Piłsudskiego
należy zaprojektować zabezpieczenia hydrotechniczne. Obniżenia dochodzące do rowu R-9
mogą spowodować brak odpływu wód do rzeki Kłonica, która nie będzie ulegała obniżeniom
w miejscu ujścia wód rowu R-9. Równocześnie należy przeanalizować lokalizację „Centrum
Logistyki” w rejonie ul. Kalinowej gdzie dochodzą zanikające wpływy tej niecki. Dynamika
zmian powierzchni niecki wschodniej jest równie ekspansywna i stanowi zagrożenie dla
kompleksów leśnych w tym rejonie. Dokonana eksploatacja górnicza utworzyła nieckę, której
maksymalne obniżenie do dnia dzisiejszego wynosi 7m. Na skutek projektowanej
eksploatacji górniczej do 2020 roku w obrębie tej niecki największe osiadanie tej niecki
będzie wynosiło 3,5m. Łącznie dno niecki wschodniej ulegnie obniżeniu od roku 1975
o 10,5m. Położenie niecki pomiędzy zakładem głównym Ruch „Śląsk” od północy,
a oczyszczalnią ścieków „Panewniki” na południu oraz między niecką zachodnią
i od wschodu ośrodkiem wypoczynkowym „Radoszowy”, w lasach państwowych powstaną
zalewiska gdyż nowa konfiguracja powierzchni spowoduje okresowe lub trwałe zakłócenia
w spływie wód. Będzie to następne podtopienie lasów przyległych bezpośrednio do
istniejących zbiorników. Istniejące rowy leśne odwadniające mogą mieć odwrotne spadki
i zakłócony odpływ co spowoduje powstanie nowych obszarów podtopionych drzew lub
bagien. Skutecznym sposobem zabezpieczenia terenów leśnych może być okresowe
prowadzenie obserwacji zwierciadła tych wód w stosunku do geometrycznych kształtów
obiektów gospodarki wodnej takich jak: korony zbiorników, koryta rowów i cieków oraz
stosowanie wyprzedzających robót regulacyjnych i podwyższanie brzegów. Wzrost
zawodnienia terenu prowadzi do degradacji gleb i uszkodzeń drzewostanów, co już
w następstwie dokonanej eksploatacji uwidoczniło się w lasach tej dzielnicy. Dlatego należy
wyprzedzająco zastosować zabiegi hydrotechniczne, aby nie spowodować podtopienia
budynków, dróg, posesji, gruntów i lasów.
6.11.6.3. WSTRZĄSY WYSOKOENERGETYCZNE
Efektem działalności górniczej na terenie miasta Rudy Śląskiej jest sejsmiczność
towarzysząca działalności górniczej. Obliczone prognozowane maksymalne amplitudy
przyspieszeń drgań gruntu nie powinny przekroczyć 190mm/s². Drgania o prognozowanych
maksymalnych parametrach nie powinny spowodować istotnych uszkodzeń obiektów.
6.11.6.4. REJONY PŁYTKIEJ EKSPLOATACJI ORAZ OBSZARY BYŁYCH SZYBÓW I
SZYBIKÓW
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. Po za obszarami płytkiej eksploatacji na
terenie miasta zlokalizowane są obszary byłych bieda szybów Bieda szyby to tereny o
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płytko zalegających pokładach węgla kamiennego, na których w przeszłości występowały
szybiki. Tereny te są szczegółowo opisane i pokazane w uwarunkowaniach w punkcie
4.3.9.4., 4.3.9.5. oraz na plansza nr 13 warunki geologiczno – górniczych.

6.11.7. OBSZARY PREDYSPONOWANE DO WYSTĄPIENIA OSUWISK
Na analizowanym obszarze miasta Ruda Śląska występują obszary predysponowane do
wystąpienia ruchów masowych ziemi:



zbocza dolin rzecznych,



zbocza dolin cieków okresowych,



skarpy form antropogenicznych:


hałdy,



nasypy (m.in. komunikacyjne),



wykopy,



wyrobiska.

Celem ograniczenia zagrożeń wynikających z ruchów masowych ziemi (osuwisk) należy po
zlokalizowaniu, zastosować zabezpieczenie doraźne typu przypory, gabiony, gwoździowanie
lub geosiatki i kołki kotwiące następnie stosować uzupełniająco stabilizację powierzchniową
skarp i zboczy między innymi zabudowę biologiczną obejmującą:


klasyczny obsiew trawą,



hydroobsiew właściwie dobranych składem roślin (np. perzem),



posadzenie specjalnie dobranych roślin (np. krzewów o mocnym systemie
korzeniowym),



utrwalenie powierzchni matami i siatkami z geotekstyliów,



utrwalenie powierzchni środkami stabilizującymi,



ażurowe płyty betonowe wypełnione gruntem (przy intensywnej erozji).

6.12. OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY FILAR
OCHRONNY
Podstawowym sposobem ochrony terenu górniczego, a w szczególności obiektów
budowlanych i inżynierskich na powierzchni terenu oraz ochrony szybów górniczych jest
ustanowienie filara ochronnego.
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Filar ochronny jest to część obszaru górniczego, w której dla ochrony terenów, budowli
i urządzeń naziemnych oraz podziemnych przed szkodami wskutek robót górniczych,
prowadzenie tych robót jest zastrzeżone i może być dozwolone w zakresie ustalonych
kategorii ochrony, tj. w zależności od stopnia ważności i wrażliwości obiektów na
odkształcenia.
Studium przejmuje wyznaczone w obowiązującym miejscowy planie zagospodarowania
przestrzennego obiekty lub obszary objęte filarami ochronnymi w złożu kopaliny:
filary ochronne IV kategorii:


dla ul. Rostka – dzielnica Wirek,



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” – dzielnica Wirek,



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



dla dzielnicy Kochłowice,



dla ul. Magdziorza, ul. Nowary, ul. Katowickiej – dzielnica Wirek,



dla dzielnic: Wirek, Bielszowice,



dla szlaku PKP Katowice Ligota – Gliwice,



dla ul. Kokota, ul. Jankowskiego, 1 Maja – dzielnice: Wirek i Bielszowice,



dla bocznicy kolejowej (koło ul. Rostka) – dzielnica Wirek,



dla Wirku ul. Polna,



dla ośrodka „Zdebelowizna” – dzielnica Wirek,



dla kościoła w Kłodnicy – dzielnica Halemba,



dla szybu III – dzielnica Kochłowice,



dla dzielnicy Nowy Bytom



dla zakładu głównego KWK „Śląsk” - dzielnica Kochłowice,
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dla os. Awaryjnego – dzielnica Halemba,

filary ochronne II kategorii:


dla Zakładu Głównego z szybami: Wirek, Nowy Wirek i Maciej – dzielnica Kochłowice,



dla szybów Wschodni i Wschodni II – dzielnica Kochłowice,



dla szybu Wschodniego – dzielnica Kochłowice,



teren przemysłowy przy szybach „Anna” i „Maria” – dzielnica Nowy Bytom,



teren przemysłowy przy szybach „Wanda”, „Lech” i „Lech II” – dzielnica Nowy Bytom,



zbiorniki wody – dzielnica Ruda, Czarny Las,



dla dzielnicy Nowy Bytom,



dla Huty Pokój – dzielnica Nowy Bytom,



dla szybu Północnego – dzielnica Wirek,



dla kościoła św. Boboli – dzielnica Wirek,



dla kościoła w Halembie – dzielnica Halemba,



dla kościoła w Kochłowicach – dzielnica Kochłowice,



dla zakładów głównych Kopalni „Halemba” – dzielnica Halemba,



dla Elektrowni „Halemba” – dzielnica Halemba,



dla szlaku kolejowego PKP.

filary ochronne I kategorii:



dla Elektrowni „Halemba” – dzielnica 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 – dzielnica Bielszowice,



dla os. przy ul. ks. Niedzieli – dzielnica Bielszowice,



dla Hali KS „Zgoda" – dzielnica Bielszowice,



dla Szkoły Podstawowej nr 17 – dzielnica Bielszowice,



dla os. przy ul. Bielszowickiej – dzielnica Bielszowice,
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dla obiektów przemysłowych kopalni („Bielszowice") – dzielnica Bielszowice,



dla torów szybkiego załadunku („Bielszowice") – dzielnica Bielszowice,



dla szybów „Bielszowice" – dzielnica Bielszowice,



dla os. przy ul. Chroboka – dzielnica Bielszowice,



dla os. „Halemba I" – dzielnica Halemba,



dla os. „Halemba II” – dzielnica Halemba,



dla kościoła przy ul. Leśnej – dzielnica Halemba.

6.13. OBSZARY
WYMAGAJĄCE
REKULTYWACJI

PRZEKSZTAŁCEŃ,

REHABILITACJI

LUB

6.13.1. OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI
Mianem rewitalizacji określić można system działań mających na celu przywrócenie do
funkcjonowania i zrównoważony rozwój obszarów, które utraciły pełnione dotąd funkcje
społeczne, gospodarcze. Rewitalizacja terenów mieszkaniowych i poprzemysłowych stanowi
podstawowy element procesu odnowy miasta Ruda Śląska. Obszary wymagające
rewitalizacji to te, które uległy degradacji wskutek oddziaływania górnictwa z jednoczesnym
brakiem odpowiedniej dbałości o ich funkcjonowanie z otoczeniem i potrzebami społecznymi.
Celem rewitalizacji obszarów w mieście Ruda Śląska jest osiąganie pozytywnych efektów
w różnych dziedzinach życia. Wyodrębnić można kilka celów rewitalizacji:


cel gospodarczy – wzrost gospodarczy, rozwój technologiczny, restrukturyzacja
i dywersyfikacja działalności gospodarczej,



cel społeczny – poprawa jakości życia mieszkańców, rozwój usług, zasobów
społecznych, mobilności zawodowej i społecznej,



cel środowiskowy – poprawa jakości środowiska przyrodniczego, zachowanie
bioróżnorodności,



cel infrastrukturalny – poprawa jakości, rozbudowa i racjonalne gospodarowanie
zasobami infrastruktury technicznej.

Podstawowym celem rewitalizacji obszarów zdegradowanych jest ich racjonalne
wykorzystanie. W pakiecie działań przewiduje się wsparcie dla obszarów zdegradowanych,
przede wszystkim powstałych w wyniku przemian rynkowych terenów poprzemysłowych,
centrów dzielnic podlegających procesowi suburbanizacji.
Główny nacisk rewitalizacji położony jest na podnoszenie wartości substancji miejskiej
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poprzez nadawanie jej funkcji gospodarczych, edukacyjnych, społecznych, kulturalnych.
Uzupełnieniem działań są inwestycje w zakresie tkanki mieszkaniowej. Rewitalizacja
obszarów miasta Ruda Śląska zakłada integrację zdegradowanych terenów poprzez:


porządkowanie starej tkanki urbanistycznej celem przywrócenia obszarom utraconych
funkcji,



nadawanie nowych funkcji zdegradowanym przestrzeniom miejskim,



zachęcanie do rozwijania nowych form działalności gospodarczej i wspieranie
inicjatyw generujących nowe miejsca pracy,



współdziałanie środowisk i instytucji na rzecz poprawy bezpieczeństwa publicznego
i zapobieganie przestępczości w mieście,



aktywizacja środowisk kulturalnych, edukacyjnych
działalności i aktywizacji społeczności lokalnej.

celem

usprawnienia

ich

Obszary przeznaczone do rewitalizacji w niniejszym studium wskazano zgodnie z lokalnym
programem rewitalizacji dla miasta Ruda Śląska na lata 2007-2015. Z ww. programu
dotychczas zrealizowano w całości jedynie 9 projektów, dlatego granice tych obszarów nie
uległy zmianie.

Prace nad aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ruda

Śląska zostały zawieszone, m.in. celem dostosowania programu do powstającego obecnie
dokumentu Strategii Rozwoju Miasta Ruda Śląska, a także do wytycznych do
opracowywania Lokalnych Programów Rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej 2014 2020.
6.13.1.1. OBSZAR REWITALIZACJI – RUDA
Studium wyznacza trzy obszary rewitalizacji na terenie dzielnicy Ruda. Są to obszary
ograniczone terenami:


od północnej granicy miasta Ruda Śląska i Bytom, północna część bazy Na Łąkach,
wschodnia część ul. Piastowskiej, grota przy ul. Achtelika, wschodnia część szybu
„Bartosz”, tory kolejowe, ogródki przy ul. Stanisława, ul. Bankowa, ul. Norwida,
zachodnia granica SP nr 3, ul. Nałkowskiej, północna strona ul. Magazynowej, park
przy ul. Szyb Powietrzny, wschodnia część osiedla Wawelska – Słowiańska,
wschodnia część ul. Raciborskiej, ul. Zabrzańska, zachodnia część ul. Raciborskiej,
wzdłuż ul. Wolności, ul. Magazynowa, wschodnia część ogródków przy
ul. Mickiewicza, ul. Wieniawskiego, zachodnia granica ogródków przy ul. Mickiewicza,
ul. Wolności, ul. Staszica, zachodnia część ul. Porębskiej, ul. Bujoczka,
ul. Starowiejska, osiedle Szczęść Boże, linia kolejowa, ul. Kędzierzyńska
do ul. Gierałtowskiego, wschodnia granica SP nr 41, północna granica osiedla
domków fińskich, zachodnia część ul. Piastowskiej, południowa granica parku
„Sobieskiego” do granicy z Zabrzem,
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osiedle przy ul. Magnolii, ul. Narcyzów, od południa – ul. Zabrzańska,



elektrociepłownia Mikołaj przy ul. Szyb Walenty.

W dzielnicy Ruda w ramach programu rewitalizacji przewidziano realizację 22 projektów,
z czego 12 jest w trakcie realizacji, a 10 nie zostało rozpoczętych.
6.13.1.2. OBSZAR REWITALIZACJI – ORZEGÓW
Studium wyznacza jeden obszar rewitalizacji na terenie dzielnicy Orzegów. Jest to obszar
ograniczony terenami:



północna granica nowego cmentarza, wschodnia część ul. Bytomskiej, południowa
część Szybu Zofia, południowa granica osiedla Zielińskiego, wschodnia granica
z dzielnicą Godula, po granicy z dzielnicą Godula i Ruda, linia kolejowa, północna
granica terenów poprzemysłowych przy ul. E. Plater do ul. Hlonda.

W dzielnicy Orzegów w ramach
programu rewitalizacji
przewidziano realizację
12 projektów, z czego 3 są w trakcie realizacji, a 9 projektów nie zostało rozpoczętych.
6.13.1.3. OBSZAR REWITALIZACJI – GODULA

Studium wyznacza jeden obszar rewitalizacji na terenie dzielnicy Godula. Jest to obszar
ograniczony terenami:



granica dzielnic Godula – Orzegów, zachodnia i południowa granica terenu szkoły
przy ul. Bytomskiej, południowa granica terenu parku im. Mickiewicza, ul. Lipińska,
fragment wschodniej granicy miasta, pomiędzy bezpośrednim otoczeniem kościoła
św. Jana Chrzciciela a cmentarzem, ul. Przedszkolna, ul. Tylna, południowa granica
osiedla Przedszkolna, ul. Stara wraz z otoczeniem budynku przy ul. Starej 2,
ul. Joanny, pomiędzy budynkami – ul. Joanny 18 i 20, pomiędzy budynkami –
ul. Modrzejewskiej 11 i Podlas 3.

W dzielnicy Godula w ramach programu rewitalizacji przewidziano realizację 4 projektów,
z czego 3 są w trakcie realizacji. Jeden projekt (G4) obejmujący modernizację elewacji
budynków mieszkalnych przy ul. Podlas 2, 4, 6, 20 w Rudzie Śląskiej został zakończony.

6.13.1.4. OBSZAR REWITALIZACJI – CHEBZIE
Studium wyznacza dwa obszary rewitalizacji na terenie dzielnicy Chebzie. Są to obszary
ograniczone terenami:



granica dzielnic Chebzie – Godula, ul. Goduli, północna granica terenu torów
kolejowych,
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granica dzielnic Chebzie – Ruda, południowa granica strefy torów kolejowych,
ul. Niedurnego, połączenie ul. Niedurnego z ul. Węglową po południowej stronie
budynków przy ul. Węglowej 9, 11, 13. przedłużenie ul. Węglowej, granica dzielnic
Chebzie – Nowy Bytom, fragment nasypu kolejowego, ul. Styczyńskiego,
ul. Zabrzańska, zachodnia granica terenu HKL Baumaschinen przy ul. Zabrzańskiej,
nasyp kolejowy po południowej stronie ul. Przedborze.

W dzielnicy Chebzie w ramach programu rewitalizacji przewidziano realizację 4 projektów,
z czego 3 są w trakcie realizacji. Jeden projekt (C1) obejmujący rewitalizację rejonu ulicy
Pawła został zakończony.
6.13.1.5. OBSZAR REWITALIZACJI – NOWY BYTOM
Studium wyznacza dwa obszary rewitalizacji na terenie dzielnicy Nowy Bytom. Są to obszary
ograniczone terenami:



północna granica osiedla „Kaufhaus”, ul. Niedurnego, ul. Planty Kowalskiego, park
„Dworski” od strony wschodniej, południowa granica kortów przy ul. Pokoju,
ul. Ratowników, południowa granica ośrodka sportowego przy ul. Ratowników,
ul. Chorzowska do zachodniej granicy starego cmentarza, granica z dzielnicą
Bykowina, linia kolejowa KWK Pokój, zachodnia część stawu przy hali sportowej
„Pogoń” Ruda Śląska, zachodnia granica osiedla „Kaufhaus”,



od północy ul. Hallera, ul. Żelazna, północna granica kompleksu sportowego przy
ul. Czarnoleśnej, południowa strona ul. Czarnoleśnej, wokół osiedla Kazimierza
Tołstoja, zachodnia granica kompleksu sportowego, wschodnia granica osiedla
ul. Dworaka, zachodnia granica Centrum Zarządzania kryzysowego do ul. Hallera.

W dzielnicy Nowy Bytom w ramach programu rewitalizacji przewidziano realizację 20
projektów, z czego 15 jest w trakcie realizacji, 3 nie zostały rozpoczęte. Dwa projekty
N1 i N12 zostały zakończone. Obejmują one:



wzgórze nowych idei – rewitalizację przestrzeni „Rynek – centrum” (I etap),



rewitalizację kamienicy przy ul. Markowej 5-7,

6.13.1.6. OBSZAR REWITALIZACJI – BIELSZOWICE

Studium wyznacza jeden obszar rewitalizacji na terenie dzielnicy Bielszowice. Jest to obszar
ograniczony terenami:



ul. Kokota, ul. Paderewskiego, południowa granica terenu szpitala nr 2, pomiędzy
budynkami przy ul. Paderewskiego 3 i 7, granica dzielnic Bielszowice – Wirek, tereny
przyległe do budynków przy ul. Paderewskiego 9, 11, północna granica osiedla
Wideckiego, fragment pasa zieleni przy ul. Kokota.
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W dzielnicy Bielszowice w ramach programu rewitalizacji przewidziano realizację 2
projektów, z czego 1 jest w trakcie realizacji. Jeden projekt (BL1) obejmujący modernizację
elewacji budynków mieszkalnych (usunięcie azbestu) przy ul. Paderewskiego 9, 11, 15
został zakończony.
6.13.1.7. OBSZAR REWITALIZACJI – WIREK
Studium wyznacza dwa obszary rewitalizacji na terenie dzielnicy Wirek. Są to obszary
ograniczone terenami:



północna granica z dzielnicą Czarny Las, pomiędzy hałdą i osiedlem przy ul. 1 Maja,
południowa granica pawilonu handlowego przy ul. Obrońców Westerplatte,
przedłużenie ul. Kupieckiej, południowa granica KWK „Pokój” do ul. Niedurnego, linia
kolejowa, ul. Lecha, nasyp od północnej strony ul. Obrońców Westerplatte,
ul. Katowicka do ronda i dalej w stronę zachodniej granicy hałdy do ul. Nowary,
wzdłuż ul. Magdziorza, ul. 1 Maja, ul. Bielszowicka, ul. Kałusa, część ul. Strażackiej,
wschodnia część ogródków działkowych przy ul. Strażackiej do ul. Jankowskiego,
ul. 1 Maja, były szpital wirecki, ul. 1 Maja, południowa granica pasażu przy ul. Kubiny,
granica z dzielnicą Bielszowice, ul. Osiedlowa, ul. Krasińskiego, południowa granica
stacji paliw, ul. 1 Maja do ronda, ul. Główna do granicy z Bielszowicami,



teren szkoły im. Św. Łukasza przy ul. Jankowskiego.

W dzielnicy Wirek w ramach programu rewitalizacji przewidziano realizację 11 projektów,
z czego 9 jest w trakcie realizacji, 1 nie został rozpoczęty. Jeden projekt (W9) obejmujący
modernizację elewacji budynków mieszkalnych przy ul. Obrońców Westerplatte 6, 8, 9, 10,
11, 13, 15 został zrealizowany.

6.13.1.8. OBSZAR REWITALIZACJI – BYKOWINA
Studium wyznacza dwa obszary rewitalizacji na terenie dzielnicy Bykowina. Są to obszary
ograniczone terenami:



rów po północnej stronie osiedla Chrobrego, granica dzielnic Bykowina – Kochłowice,
odcinek ul. Górnośląskiej, rów po zachodniej stronie ul. Poloczka, południowa
i wschodnia granica terenu szkolnego przy ul. Poloczka, ul. Gwarecka, ul. Korfantego,
wzdłuż nasypu kolejowego po południowej i zachodniej stronie ul. 11 Listopada,
ul. Katowicka do osiedla Chrobrego,



ul. Katowicka, ul. Szpaków, ul. Skowronków, ul. Szpaków, rów po wschodniej stronie
osiedla Zgrzebnioka, północna i zachodnia granica terenu kościoła św. Barbary,
ul. Górnośląska, zachodnia granica terenów garażowych przy ul. ZMP, granica
dzielnic Bukowina – Kochłowice,



poza granicami dzielnicy Bykowina: ul. Okopowa, ul. Ślepa, ul. Topolowa,
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ul. Robotnicza do ul. Katowickiej.
W dzielnicy Bykowina w ramach programu rewitalizacji przewidziano realizację 11 projektów,
z czego 6 jest w trakcie realizacji, 2 nie zostały rozpoczęte. Trzy projekty: BK1, BK4, BK9
zostały zakończone. Obejmują one:



przywrócenie funkcji rekreacyjnych – budowa obiektów sportowych w Bykowinie,



zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych przy



ul. Pordzika 12, 14 materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka,



zastępowanie azbestowych elementów budynków wielorodzinnych mieszkalnych
materiałami mniej szkodliwymi dla zdrowia człowieka, wraz z utylizacją azbestu przy
ul. Poloczka 3.

6.13.1.9.

OBSZAR REWITALIZACJI – KOCHŁOWICE

Studium wyznacza jeden obszar rewitalizacji na terenie dzielnicy Kochłowice. Jest to obszar
ograniczony terenami:



Aleja Dworcowa, południowa granica terenów kolejowych, zachodnia granica
nieruchomości ogrodnictwa i ciastkarni przy ul. Radoszowskiej, ul. Radoszowska,
ul. Wschodnia, ul. Kamienna, ul. Bratnia, ul. Oświęcimska, wschodnia granica
nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 1a, północna granica terenu autostrady A4,
zachodnia granica osiedla Łowiecka, ul. Łukasiewicza, ul. Radoszowska,
ul. Oddziałów Młodzieży Powstańczej, zachodnia granica zespołu zabudowy
mieszkalnej przy ul. Do Dworca.

W dzielnicy Kochłowice w ramach programu rewitalizacji przewidziano realizację 9
projektów, z czego 3 są w trakcie realizacji. Realizacja sześciu projektów nie została
rozpoczęta.
6.13.1.10. OBSZAR REWITALIZACJI – HALEMBA

Studium wyznacza jeden obszar rewitalizacji na terenie dzielnicy Halemba. Jest to obszar
ograniczony terenami:



Solidarności, ul. Miodowa, ul. 1 Maja ul. Borowa, ul. Leśna, południowa granica
osiedla przy ul. Zamenhofa, ul. Modrzewiowa, wschodnia i północna granica terenu
szkoły przy ul. Energetyków, ulica dojazdowa do terenu szkoły, wschodnia granica
terenu ogrodów działkowych przy ul. Solidarności.

W dzielnicy Halemba w ramach programu rewitalizacji przewidziano realizację 1 projektu,
który jest w trakcie realizacji.
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6.13.2. OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI
Rekultywacja gruntów – to przywracanie gruntom zdegradowanym lub zdewastowanym
wartości użytkowej lub przyrodniczej przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu,
poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych oraz odtworzenie gleb, uregulowanie
stosunków wodnych, rekonstrukcje lub budowę dróg dojazdowych. Rekultywacja terenów
zdegradowanych obejmuje trzy fazy:



rekultywacja przygotowawcza:






opracowanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej,

rekultywacja techniczna:


odbudowa sieci dróg dojazdowych,



właściwe ukształtowanie rzeźby terenu,



uregulowanie stosunków wodnych,



odtworzenie gleb metodami technicznymi,

rekultywacja biologiczna:


odbudowa biologiczna zboczy zwałów i skarp wyrobisk w celu zabezpieczenia ich
stateczności, zapobiegania procesom erozji,



regulacja stosunków wodnych przy zastosowaniu urządzeń melioracyjnych,
ochrona wód przed zanieczyszczeniem,



odtworzenie gleb metodami agrotechnicznymi (uprawa mechaniczna gruntu,
nawożenie mineralne, wprowadzenie mieszanek roślin próchniczych).

Rodzaje (kierunki) rekultywacji poprzedzające zagospodarowanie terenów:


kierunek rolny,



kierunek leśny,



kierunek komunalny,



kierunek wodny,



kierunek specjalny.

W studium wyznaczono następujące obszary do rekultywacji:
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dzielnica Wirek – rekultywacja terenu hałdy pocynkowej – rejon ul. Nowary,



dzielnica Wirek – rekultywacja terenu hałdy pokutniczej po produkcji cynku i ołowiu –
rejon ul. 1-ego Maja,



dzielnica Orzegów – rekultywacja terenu po dawnej koksowni „Orzegów” – rejon
ul. Kardynała Augusta Hlonda,



dzielnica Kochłowice – rekultywacja terenu zwałowiska powęglowego po byłej KWK
"Nowy - Wirek"- w rejonie ul. Świętochłowickiej,



dzielnica Nowy Bytom – rekultywacja terenu magazynowania szlamów Huty Pokój oraz
rekultywacja terenu byłej hałdy pocynkowej w rejonie ul. Niedurnego,.

6.14. TERENY ZAMKNIĘTE

Zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późn. zm.) w studium określa się granice terenów
zamkniętych. Planu miejscowego nie sporządza się dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem
terenów zamkniętych ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu.

Na terenie miasta Ruda Śląska 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.).
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7. SZCZEGÓŁOWE USTALENIA DOTYCZĄCE KIERUNKÓW ORAZ WSKAŹNIKÓW
ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Śląska
wyznacza następujące tereny:
TERENY MIESZKANIOWE
MW - tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe – zabudowa wielorodzinna,
MWU - tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe – zabudowa wielorodzinna oraz
usługi centrotwórcze,
MM - tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe – zabudowa wielorodzinna
i jednorodzinna,
MN - tereny mieszkaniowe i mieszkaniowo – usługowe – zabudowa jednorodzinnej,
TERENY USŁUGOWE I PRODUKCYJNO - USŁUGOWE
U - tereny zabudowy usługowej obejmujące usługi publiczne i komercyjne,
Przez usługi publiczne i komercyjne należy rozumieć usługi: handlu, gastronomii, rzemiosła,
bankowości, hotelarskie, a ponadto: opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, kultu
religijnego, kultury, rekreacji, administracji, sądownictwa, szkolnictwa, sportu, turystyki,
centra wystawiennicze, usługi biurowe , obsługi komunalnej miasta
UC- tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m 2,
US - tereny usług sportu i rekreacji,
PU - tereny zabudowy produkcyjno - usługowej obejmujące obiekty produkcyjne,
magazynowo - składowe, oraz usługowe z zakresu obsługi komunikacji, transportu, handlu,
rzemiosła,
P - tereny przemysłowe i produkcyjne, składy bazy, magazyny obejmujące obiekty
przemysłowe, produkcyjne, magazynowo – składowe, zakłady górnicze oraz obiekty
związane z obsługą komunalną,
KS – tereny obsługi komunikacji obejmujące stacje paliw, usługi techniczne motoryzacji,
myjnie samochodowe, pętle i zajezdnie komunikacji transportu publicznego.
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TERENY UŻYTKOWANE ROLNICZO PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ
RU - tereny zabudowy zagrodowej i produkcji rolnej
TERENY ZIELONE - OTWARTE
R - tereny rolne,
ZL - tereny lasów, zadrzewień, zieleni izolacyjnej,
ZP - tereny zieleni urządzonej
ZC - tereny cmentarzy,
ZN - tereny trwałych użytków zielonych,
ZD - tereny rodzinnych ogrodów działkowych i rekreacji indywidualnej,
W - tereny wód powierzchniowych śródlądowych płynących i stojących,
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
GP - tereny garaży i parkingów,
IT - tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.
W

studium w części tabelarycznej użyto następujących

określeń:

przeznaczenie

podstawowe, przeznaczenie równorzędne, przeznaczenie dopuszczalne.
Przez przeznaczenie podstawowe należy rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa
tj.: stanowi ponad 50 procent powierzchni w granicach linii rozgraniczających terenu
określonego w studium.
Przez przeznaczenie równorzędne należy rozumieć takie przeznaczenie, które może
współwystępować z przeznaczeniem podstawowym w dowolnych proporcjach, w tym może
stanowić ponad 50 procent powierzchni w granicach linii rozgraniczających terenu
określonego w studium.
Przez przeznaczenie dopuszczalne należy rozumieć przeznaczenie, które uzupełnia
i wzbogaca przeznaczenie podstawowe bądź równorzędne i obejmuje nie więcej niż 50
procent powierzchni w granicach linii rozgraniczających terenu określonego w studium.
W ramach przeznaczenia dopuszczalnego w granicach linii rozgraniczających terenów
(niezależnie od przeznaczenia wskazanego w tabeli) możliwa jest realizacja:
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- innej funkcji stanowiącej funkcję istniejącą, o ile nie stanowi uciążliwości dla funkcji
przewidzianej w liniach rozgraniczających terenu,
- sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
- dróg publicznych dojazdowych, dróg wewnętrznych, placów do ruchu pojazdów,
parkingów,
- ciągów pieszo - jezdnych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych,
- obiektów gospodarczych, pomocniczych służących obsłudze funkcji podstawowej,
- obiektów małej architektury,
- zieleni urządzonej,
- urządzeń sportu i rekreacji,
- dla terenów usług o symbolu U -mieszkań wbudowanych w obiekty usługowe,
W studium zdefiniowano następujące parametry i wskaźniki urbanistyczne:
1) powierzchnia terenu biologicznie czynna

-

należy przez to rozumieć parametr

określony jako procent minimalny, będący ilorazem powierzchni terenu biologiczne
czynnego (w rozumieniu przepisów odrębnych) w granicach działki budowlanej do
powierzchni działki budowlanej pomnożony przez 100%,
2) powierzchnia zabudowy - należy przez to rozumieć parametr określony jako procent
maksymalny, będący ilorazem sumy powierzchni zabudowy wszystkich obiektów
w granicach działki budowlanej do powierzchni działki budowlanej pomnożony przez
100%,
3) wysokość budynków - pod tym pojęciem należy rozumieć wysokość budynków
mierzoną zgodnie z przepisami odrębnymi,
4) intensywność zabudowy należy przez to rozumieć parametr będący ilorazem
powierzchni całkowitej wszystkich budynków w granicach działki budowlanej do
powierzchni działki budowlanej. Przez powierzchnię całkowitą należy rozumieć
powierzchnię zdefiniowaną w Polskiej Normie PN-ISO9836:199
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KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW
parametry i wskaźniki urbanistyczne
wysokość
wysokość
maksymal
budynków
budynków
na intensy- w metrach -kondygnacji
wność
nadziemnych zabudowy

oznaczenie
terenów
na rysunku
studium

przeznaczenie
podstawowe

przeznaczenie
równorzędne

przeznaczenie
dopuszczalne

1
od 1A-MW
do 33A-MW
od 1B-MW
do 13B-MW
od 1C-MW
do 8C-MW
od 1D-MW
do 5D-MW
od 1E-MW
do 12E-MW
1F-MW
2F-MW
od 1G-MW
do 11G-MW
od 1H-MW
do 20H-MW

2

3

4

5

6

7

8

9

MW

U

MN - wyłącznie
jako uzupełnienie
zabudowy o tym
charakterze.

30

20 - MW
20 - U
12 - MN

5 - MW
5-U
3 - MN

3,0

60

minimaln
a
powierzch
nia terenu
biologiczn
ie czynna
(%)

maksymalna pow.
zabudowy
(%)

Uwagi i
ograniczenia

10

od 1I-MW do
11I-MW
od 1J-MW do
15J-MW
od 1K-MW
do 10K-MW
od 1A-MWI
do 4A-MWI
1C-MWI
1E-MWI
1G-MWI
1H-MWI
2H-MWI
od 1I-MWI
do 5I-MWI
1J-MWI
od 1E-MWU
do 3E-MWU
1H-MWU
2H-MWU
od 1A-MM
do 16A-MM
od 1B-MM
do 6B-MM
1C-MM
od 1E-MM
do 3E-MM
od 1F-MM

MW

U

MWU

U – usługi
centro-twórcze

MW
MN

U

30

36 - MW
20 - U

12 - MW
5-U

6,0

60

30

20 - MW
20 - U
12 - MN

5 - MW
5-U
3 - MN

3,0

50
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do 3F-MM
od 1G-MM
do 12G-MM
od 1H-MM
do 8H-MM
od 1I-MM
do 7I-MM
od 1J-MM
do 12J-MM
od 1K-MM
do 5K-MM
od 1A-MN
do 11A-MN
od 1B-MN
do 5B-MN
od 1C-MN
do 3C-MN
od 1E-MN
do 3E-MN
od 1G-MN
do 26G-MN
od 1H-MN
do 12H-MN
od 1I-MN
do 5I-MN
od 1J-MN
do 32J-MN
od 1K-MN

MN

U

MW -na terenach
17K-MN
i 9A-MN
oraz jako
uzupełnienie
zabudowy o tym
charakterze na
innych terenach

30

12 – MN
12 - U
12 - MW,
na terenie
17K-MN
zabudowa
wielorodzinna do
18m

3 - MN
3-U
3 - MW
5-MW
na terenie
17K-MN
zabudowa
wielorodzinna do
5 kondyg.

1,5
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94

do 44K-MN
od 1A-U
do 43A-U
od 1B-U
do 11B-U
od 1C-U
do 8C-U
od 1D-U
do 7D-U
od 1E-U
do 10E-U
od 1F-U
do 3F-U
od 1G-U
do19G-U
od 1H-U
do 29H-U
od 1I-U
do 14I-U
od 1J-U
do 34J-U
od 1K-U
do 24K-U
od 1A-UC
do 5A-UC
1D-UC
od 1G-UC
do 3G-UC

U

UC

US,
na terenie
17A-U
możliwość
realizacji
cmentarza dla
zwierząt,
na terenie
16H-U krematorium,
na terenie
15G-U obiekty
produkcji
rolnej za
wyjątkiem
chowu i
hodowli
zwierząt

U,
Usługi
logistyczne

Nieuciążliwe
rzemiosło
produkcyjne,
KS,
mieszkania
wbudowane w
obiekty
usługowe,

15

20 - U

5-U

3,0

75

10

UC – 20
3A-UC – 40
U - 16

UC – 5
U-4

Dla UC, u
2,5

80

Dla 3A-UC
– 10

Dla 3AUC 5,0
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od 1H-UC
do 3H-UC
1A-US
2A-US
od 1B-US
do 3B-US
od 1E-US
do 3E-US
od 1G-US
do 4G-US
od 1H-US
do 3H-US
1I-US
od 1J-US
do 6J-US
od 1K-US
do 8K-US
od 1A-PU
do 20A-PU
1B-PU
2B-PU
od 1C-PU
do 3C-PU
od 1D-PU
do 6D-PU
od 1E-PU
do 8E-PU
1F-PU

US

na terenie 7KUS obiekty
rekreacji
indywidualnej

Usługi
hotelarskie,
handlu,
gastronomii
służące obsłudze
funkcji
podstawowej

15

US – 20
U - 10

US – 5
U-2

2,5

75

PU

U,
usługi
logistyczne

UC, KS,
funkcja
mieszkaniowa
związana z
prowadzoną
działalnością,
obiekty zaplecza
socjalnego,
obiekty związane
z obsługą
komunalną
miasta,

15

PU – 25
U - 20

PU – 6
U-5

3,5

75
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2F-PU
od 1G-PU
do 4G-PU
od 1H-PU
do 5H-PU
1I-PU
od 1J-PU
do 7J-PU
od 1K-PU
do 5K-PU
1D-P
1E-P
2E-P
1G-P
od 1H-P
do 4H-P
1J-P
2J-P
1K-P
od 1A-KS
do 9A-KS
od 1D-KS
do 3D-KS
1F-KS
2F-KS
1G-KS
2G-KS

na terenach:
8A-PU, 9A-PU,
10A-PU, 15A-PU
5K-PU –
gospodarka
odpadami

P

-

U
KS,
mieszkania
wbudowane w
obiekty usługowe,
obiekty zaplecza
socjalnego,
tereny gospodarki
odpadami
przemysłowymi,

10

P – 25
U - 20

P–6
U-5

3,5

75

KS

-

Usługi
hotelarskie,
handlu,
gastronomii
służące obsłudze
funkcji
podstawowej,
funkcja
mieszkaniowa

10

12,
na terenie
5JKS-20m

3
na terenie
5JKS -4

2,0

75
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97

od 1H-KS
do 3H-KS
od 1J-KS
do 4J-KS
1K-KS
2K-KS
od 1A-GP
do 8A-GP
1B-GP
1C-GP
2C-GP
od 1E-GP
do 8E-GP
od 1G-GP
do 6G-GP
od 1H-GP
do 8H-GP
od 1I-GP
do 7I-GP
od 1J-GP
do 6J-GP
od 1K-GP
do 10K-GP
1A-RU
od 1H-RU
do 3H-RU
od 1J-RU
do 3J-RU

związana z
prowadzoną
działalnością

GP

RU

MN

Usługi handlu,
gastronomii
służące obsłudze
funkcji
podstawowej.

15

12

3

2,0

80

Usługi handlu
służące obsłudze
funkcji
podstawowej,
usługi

25

12

3

1,5

70
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produkcji
związanej z
chowem i
hodowlą

98

zwierząt

agroturystyki

1K-RU
1H-R
od 1J-R
do 3J-R
1K-R

R

-

od 1A-ZL
do 15A-ZL
od 1B-ZL
do 4B-ZL
1C-ZL
1D-ZL
od 1E-ZL
do 3E-ZL
od 1G-ZL
do 13G-ZL
od 1H-ZL
do 12H-ZL
od 1J-ZL
do 19J-ZL
od 1K-ZL
do 31K-ZL
od 1A-ZP
do 20A-ZP
od 1B-ZP

ZL

zadrzewienia i
zakrzewienia,
zieleń
izolacyjna.

ZP

Dopuszcza się
adaptację
istniejącej
zabudowy

-

-

-

-

-

Obiekty i
urządzenia
związane z
gospodarką leśną.

-

-

-

-

-

70

12

3

20

US,
usługi handlu,
gastronomii,
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nowej
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infrastruktury
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99

do 5B-ZP
od 1C-ZP
do 7C-ZP
od 1D-ZP
do 5D-ZP
od 1E-ZP
do 7E-ZP
1F-ZP
od 1G-ZP
do 10G-ZP
od 1H-ZP
do 11H-ZP
od 1I-ZP
do 7I-ZP
od 1J-ZP
do 8J-ZP
od 1K-ZP
do 4K-ZP
A1-ZC
od 1B-ZC
do 3B-ZC
1C-ZC
1E-ZC
2E-ZC
1F-ZC
1G-ZC
od 1H-ZC
do 3H-ZC

hotelarstwa
służące obsłudze
funkcji
podstawowej.
Na terenie 7G-ZP
usługi rzemiosła

ZC

-

Obiekty sakralne,
kostnice,
obiekty służące
obsłudze funkcji
podstawowej,
krematoria
wyłącznie na
terenach 3JZC,
4JZC

-

12

2

-
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1I-ZC
2I-ZC
od 1JZC
do 4J-ZC
od 1K-ZC
do 3K-ZC
od 1A-ZN
do 26A-ZN
od 1B-ZN
do 8B-ZN
1C-ZN
1D-ZN
2D-ZN
od 1G-ZN
do 12G-ZN
od 1H-ZN
do 8H-ZN
od 1J-ZN
do 18J-ZN
od 1K-ZN
do 19K-ZN
od 1A-ZD
do 6A-ZD
od 1B-ZD
do 4B-ZD
od 1C-ZD
do 4C-ZD
od 1E-ZD

ZN

-

ZD

ZP,
obiekty
rekreacji
indywidualnej

US

-

-

-

-

80

8

1

15
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nowej
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do 5E-ZD
od 1G-ZD
do 5G-ZD
od 1H-ZD
do 4H-ZD
od 1I-ZD
do 4I-ZD
od 1J-ZD
do 10J-ZD
od 1K-ZD
do 8K-ZD
od 1A-W
do 10A-W
od 1B-W
do 6B-W
od 1C-W
do 5C-W
1D-W
2D-W
od 1E-W
do 3E-W
od 1G-W
do 6G-W
1H-W
2H-W
od 1J-W
do 18J-W
od 1K-W

Urządzenia
wodne,
urządzenia
rekreacyjno sportowe

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

102

do 6K-W
1A-IT
2A-IT
1B-IT
2B-IT
1C-IT
2C-IT
od 1E-IT
do 4E-IT
od 1G-IT
do 3G-IT
1H-IT
od 1J-IT
do 3J-IT
1K-IT
2K-IT

IT

-

Obiekty
administracji i
służące obsłudze
funkcji
podstawowej

10

15

3

75
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Wytyczne do planów miejscowych:


Parametry i wskaźniki urbanistyczne nie dotyczą zabudowy obejmującej parkingi
i garaże zbiorowe oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej w granicach
terenów o innej funkcji podstawowej. Parametry i wskaźniki urbanistyczne dotyczące
przedmiotowych terenów każdorazowo będą ustalane w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.



Funkcja usługowa, produkcyjna, rzemiosła, magazynowa, składowa, ogrodnicza,
produkcji rolnej nie może powodować ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich.



Na terenach MW, MWI MWU, MM, MN obowiązuje zakaz realizacji nowych
inwestycji z zakresu funkcji usługowej oraz rzemiosła mogących znacząco
oddziaływać na środowisko za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z zakresu
infrastruktury technicznej.



Jeśli w studium wyznaczono przeznaczenie podstawowe, równorzędne
i dopuszczalne oznacza to, że w przyszłych planach miejscowych, w granicach tego
terenu każde z tych przeznaczeń może występować w formie samodzielnej działki,



W planach miejscowych dopuszcza się możliwość realizacji obiektów o wysokości
większej niż podana w tabeli, jeśli stanowią one lokalne dominanty, a także obiekty
technologiczne oraz sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; w przypadku
realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszcza się zwiększenie
wysokości nowo realizowanych obiektów do max. 14m.



W przypadku realizacji funkcji usługowej na odrębnie wydzielonych działkach
w granicach terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową: MW, MWI, MM,
MN dopuszcza się zwiększenie powierzchni zabudowy o max 20% i zmniejszenie
pow. biologicznie czynnej o max.15%.



Na całym obszarze miasta obowiązuje zakaz lokalizacji nowych inwestycji
obejmujących krematoria.



Dla terenów zainwestowanych, dla których istniejące zagospodarowanie w zakresie
powierzchni terenu biologicznie czynnego i powierzchni zabudowy nie spełnia ww.
wskaźników urbanistycznych dopuszcza się możliwość ich zmiany przy spełnieniu
pozostałych parametrów i wskaźników urbanistycznych.



Realizacja obiektów budowlanych wymaga uwzględnienia ograniczeń wynikających,
z uwarunkowań konserwatorskich, górniczych, ochrony środowiska oraz przebiegu
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.



Na terenach występowania udokumentowanych złóż kopalin możliwość eksploatacji
złóż z uwzględnieniem wymogów ustawy prawo geologiczne i górnicze.



W nowo realizowanych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
dopuszcza się przeznaczenie pod funkcję określoną w studium tylko części terenu
z utrzymaniem pozostałej części w dotychczasowym użytkowaniu.

7.1. TERENY KOMUNIKACJI
Przeznaczenie podstawowe: tereny ulic publicznych klasy: dojazdowej, lokalnej, zbiorczej,
głównej, głównej ruchu przyspieszonego, autostrada.
Na terenach dopuszcza się – pod warunkiem dostosowania do charakteru i wymogów
użytkowania podstawowego:


ciągi rowerowe,



obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,



zatoki autobusowe, wiaty przystankowe,



zieleń o charakterze izolacyjnym,



obiekty i urządzenia służące ograniczeniu uciążliwości komunikacyjnych np.: ekrany
akustyczne,



obiekty małej architektury,



miejsca postojowe dla samochodów.

8.

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków na terenie miasta Ruda Śląska dotyczy:


obiektów i obszarów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków,



obiektów ujęte w gminnej ewidencji zabytków,



stref ochrony konserwatorskich – ochrona na podstawie planu miejscowego,



stref obserwacji archeologicznych.



Dla obiektów i obszarów wpisanych do wojewódzkiego rejestru zabytków obowiązuje:




zachowanie i ochrona obszarów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków
wymienionych w poniższej tabeli zgodnie z przepisami odrębnymi w tym
zakresie [ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. z 2003r. Nr 162 Poz. 1568 z późn. zm.)]

Dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków:
dla obiektów sakralnych małej architektury obowiązuje:


utrzymanie

istniejącej

formy,

detalu

architektonicznego

i

materiałów
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wykończeniowych nawiązujących do pierwotnego wykończenia obiektów.
dla obiektów architektury świeckiej i sakralnej obowiązuje:


zachowanie obiektów wraz z utrzymaniem pierwotnego charakteru elewacji
(detalu architektonicznego, kolorystyki elewacji, kształtu i proporcji okien,
kształtu i pokrycia dachu),



zakaz przekształceń zabytkowych obiektów oraz ich bezpośredniego otoczenia
w sposób mogący obniżyć ich wartość historyczną i architektoniczną, dotyczy
to w szczególności lokalizacji wielkoformatowych reklam (o powierzchni
większej niż 2m²) na obiektach lub w miejscach przesłaniających zabytkową
zabudowę oraz lokalizacji anten satelitarnych, okablowania technicznego,
urządzeń klimatyzacyjnych oraz innych urządzeń technicznych na elewacjach
frontowych budynków,



zachowanie zieleni komponowanej z zespołami zabytkowymi,



dopuszcza się rozbiórkę obiektów w przypadku gdy stan techniczny obiektu
uniemożliwia jego dalsze użytkowanie, rozbiórka obiektu winna być
poprzedzona indywidualną oceną służb konserwatorskich oraz wykonaniem
dokumentacji konserwatorskiej dla celów archiwalnych.

Dla obiektów fortyfikacyjnych leżących w historycznym pasie umocnień "Obszaru
Warownego Śląsk” oraz obiektów fortyfikacyjnych Pozycji Górnośląskiej
Oberschlessien Stellung obowiązuje:




ochrona istniejących obiektów bez możliwości ich adaptacji na inną funkcję
wraz z zachowaniem otwartego przedpola (zakaz zabudowy, zadrzewienia
z dopuszczeniem zachowania istniejących zadrzewień) - minimum 5m celem
ich ekspozycji.

Dla obszarów objętych ochroną jako strefa „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej na
podstawie obowiązującego planu miejscowego obowiązuje:


zachowanie i ochrona układu urbanistycznego (gabaryty zabudowy, układ ulic,
linia zabudowy),



zachowanie zabytkowej zabudowy wraz z utrzymaniem pierwotnego charakteru
elewacji,



zakaz przekształceń zabytkowych obiektów oraz ich bezpośredniego otoczenia
w sposób mogący obniżyć ich wartość historyczną i architektoniczną, dotyczy to
w szczególności: lokalizacji wielkoformatowych reklam (o powierzchni większej
niż 2 m kw.) na obiektach lub w miejscach przesłaniających zabytkową
zabudowę, lokalizacji anten satelitarnych, okablowania technicznego, urządzeń
klimatyzacyjnych oraz innych urządzeń technicznych na elewacjach frontowych
budynków, lokalizacji obiektów stanowiących nowe dominanty architektoniczne
na obszarze strefy,
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wymóg stosowania materiałów wykończeniowych nawiązujących do
pierwotnego wykończenia elewacji, bądź w przypadku realizacji nowej
zabudowy do tradycyjnych materiałów stosowanych w obiektach o wartościach
kulturowych w obrębie obszaru chronionego,



kształtowanie obiektów małej architektury, ogrodzeń w sposób ujednolicony
z zastosowaniem materiałów nawiązujących do tradycyjnych rozwiązań
materiałowych w obrębie strefy,



zachowanie zieleni komponowanej z zespołami zabytkowymi.

Dla obszarów objętych ochroną jako strefa „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej
na podstawie obowiązującego planu miejscowego obowiązuje:


utrzymania zasadniczych elementów rozplanowania zabytkowej zabudowy
(gabaryty zabudowy, układ ulic, linia zabudowy) wraz z zachowaniem
pierwotnego charakteru elewacji,



zachowanie zabytkowej zabudowy wraz z utrzymaniem pierwotnego charakteru
elewacji,



zakaz przekształceń zabytkowych obiektów oraz ich bezpośredniego otoczenia
w sposób mogący obniżyć ich wartość historyczną i architektoniczną, dotyczy to
w szczególności: lokalizacji wielkoformatowych reklam (o powierzchni większej
niż 2 m kw.) na obiektach lub w miejscach przesłaniających zabytkową
zabudowę, lokalizacji anten satelitarnych, okablowania technicznego, urządzeń
klimatyzacyjnych oraz innych urządzeń technicznych na elewacjach frontowych
budynków, lokalizacji obiektów stanowiących nowe dominanty architektoniczne
na obszarze strefy,



wymóg stosowania materiałów wykończeniowych nawiązujących do
pierwotnego wykończenia elewacji, bądź w przypadku realizacji nowej
zabudowy do tradycyjnych materiałów stosowanych w obiektach o wartościach
kulturowych w obrębie obszaru chronionego,



kształtowanie obiektów małej architektury, ogrodzeń w sposób ujednolicony
z zastosowaniem materiałów nawiązujących do tradycyjnych rozwiązań
materiałowych w obrębie strefy,



zachowanie zieleni komponowanej z zespołami zabytkowymi.

Dla obszarów objętych ochroną jako strefa „E” ochrony ekspozycji na podstawie
obowiązującego planu miejscowego obowiązuje




wymóg podkreślenia istniejących linii widokowych z zakazem lokalizacji
inwestycji konkurujących z historycznym otoczeniem oraz stanowiących nowe
dominanty architektoniczne.

Dla obszarów cmentarzy objętych ochroną jako strefa „K” ochrony krajobrazu na
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podstawie obowiązującego planu miejscowego obowiązuje:







zachowanie i ochrona cmentarzy wraz z historycznym ukształtowaniem planu
alei,



ochrona i rewaloryzacja zabytkowych nagrobków oraz innych obiektów
architektury sakralnej,



pielęgnacja i ochrona starodrzewia.

Dla obszarów parków objętych ochroną jako strefa „K” ochrony krajobrazu na
podstawie obowiązującego planu miejscowego obowiązuje:


zachowanie i pielęgnacja starodrzewia,



uporządkowanie i zagospodarowanie parków poprzez ujednolicenie form
architektury,



uczytelnienie planu parków z uwzględnieniem dostępnych źródeł historycznych.

Dla obszarów objętych ochroną jako strefa „Wo” obserwacji archeologicznej
obowiązuje:
prowadzone robót ziemnych zgodnie z przepisami z zakresu ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami. Dotyczy to w szczególności działań podejmowanych w
związku z odkryciem przedmiotów zabytkowych lub obiektów zabytkowych oraz ich
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

9.

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY ŚRODOWISKA I PRZYRODY

Kierunki kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego będą wymagały podjęcia
działań polegających na:


utworzeniu systemu kształtowania i wykorzystania zasobów wodnych (Strategia
Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000-2015),



przywróceniu wysokiej jakości wód powierzchniowych oraz ochronie jakości wód
podziemnych i racjonalizacja ich wykorzystania (Program Ochrony Środowiska
Województwa Śląskiego),



prowadzeniu działań służących poprawie stanu środowiska przyrodniczego powiatu
(Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju miasta Ruda Śląska do 2015r.),



ograniczeniu realizacji na terenie miasta Ruda Śląska inwestycji mogących znacząco
oddziaływać na środowisko i pogorszyć jego stan,



ochronie wartości przyrodniczych – ze szczególnym uwzględnieniem terenów
ogólnodostępnej zieleni miejskiej oraz dużych zespołów zabytkowej zieleni,
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zachowaniu ciągłości „korytarzy”, „ciągów” i „węzłów” ekologicznych w obrębie systemu
dolin cieków oraz zbiorników wodnych wraz z terenami zieleni łęgowej oraz zwartymi
kompleksami leśnymi,



utworzeniu proponowanych form ochrony przyrody,



pielęgnowaniu i konserwowaniu istniejącego pomnika przyrody nieożywionej,



pielęgnowaniu istniejących pomników przyrody żywej.



kształtowaniu terenów zieleni urządzonej - zieleni miejskiej,



ograniczaniu konieczności dokonywania zmian przeznaczenia gruntów rolnych na cele
nierolnicze i leśnych na cele nieleśne w szczególności gruntów przydatnych do
użytkowania rolniczego oraz stanowiących większe kompleksy,



wyznaczaniu nowej zabudowy jako kontynuacji już istniejącego zainwestowania bez
nadmiernej ingerencji w tereny otwarte,



wprowadzaniu kompromisu pomiędzy gospodarczym rozwojem miasta a zachowaniem
jego wartości przyrodniczych,



doprowadzeniu do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu
miasta Ruda Śląska (Powiatowy Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie miasta Ruda Śląska),



uporządkowaniu i wdrożeniu systemu gospodarki odpadami,



poprawa stanu sanitarnego powietrza (optymalizacja gospodarki cieplnej, ograniczenie
emisji ze źródeł komunikacyjnych, ograniczenie emisji z zakładów energetycznego
spalania paliw),



obniżenie natężenia hałasu do obowiązujących standardów prawnych (zastosowania
środków zmniejszających negatywny wpływ hałasu),



poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona wód podziemnych poprzez
uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej (poprawa stanu rzek, budowa
kanalizacji na terenach rozwojowych miasta, ograniczenie zanieczyszczeń
obszarowych odprowadzanych do wód i ziemi),



modernizacja systemu komunikacyjnego dla zwiększenia przepustowości i uzyskania
większej płynności ruchu kołowego,



zachowanie i ochrona ekosystemów w obszarach: korytarza ekologicznego rzeki
Kłonicy oraz regionalnej wyspy ekologicznej – zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego Województwa Śląskiego,



poprawie stanu technicznego dróg (poprawa stanu jakości powietrza terenów
przyległych),
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zakaz lokalizowania obiektów w dolinach cieków, na
i na krawędziach skarp brzegowych,



utrzymanie naturalnego przebiegu koryt cieków wodnych z dopuszczeniem
w uzasadnionych przypadkach regulacji koryt służącej poprawie warunków korzystania
a wód i ochronie przeciwpowodziowej,



zabezpieczenie miejsc składowania odpadów poprzez zastosowanie szczelnej
nawierzchni uniemożliwiającej infiltrację wycieków do gleby, gruntu,



odbudowania rangi rzek jako korytarzy ekologicznych,



identyfikacji lokalnych korytarzy ekologicznych oraz szlaków migracji zwierząt,



ograniczenia wykorzystywania skał płonnych do niwelacji terenu,



likwidacji istniejących tzw. :”dzikich wysypisk”,



nakaz wprowadzenia w sporządzanych planach miejscowych zapisów ograniczających
zagrożenie dla wód powierzchniowych i podziemnych z terenów produkcyjnych
i produkcyjno – usługowych.

terenach

zalewowych

Dla potrzeb ochrony i kształtowania systemu przyrodniczego miasta obowiązuje:


zachowanie istniejących zespołów zieleni urządzonej i szpalerów drzew wzdłuż ulic
i odtwarzanie drzew w miejscach koniecznego ich usunięcia,



selektywne zdejmowanie próchniczej warstwy gleby podczas prac ziemnych
i jej wykorzystanie dla kształtowania zespołów zieleni.

Dla ochrony czwartorzędowego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – 331 – Dolina
kopalna rzeki górna Kłodnica w granicach obszaru o najwyższej ochronie (ONO),
obowiązuje:


zakaz lokalizacji inwestycji powodujących zanieczyszczenie gruntu, zmiany w chemii
wód przesiąkowych bez odpowiedniego zabezpieczenia podłoża (np. składowanie
odpadów, produktów chemicznych i petrochemicznych, uciążliwe obiekty
przemysłowe),



zakaz stosowania rozwiązań technologicznych w zakresie gospodarki wodno –
ściekowej, które mogłyby powodować dostawanie się ścieków do wód
powierzchniowych i do gruntu,



stosowanie na terenach parkingów, stacji obsługi samochodów, stacji paliw, placów
oraz dróg utwardzonych szczelnych nawierzchni na podłożu izolowanym oraz
urządzeń do odprowadzania wód opadowych wyposażonych w separatory związków
ropopochodnych,



celem realizacji niezbędnych zabezpieczeń dla inwestycji mogących zanieczyścić wody
podziemne (np. stacji paliw płynnych) wymagane jest rozpoznanie warunków
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hydrogeologicznych zgodnie z przepisami szczególnymi w tym zakresie.
Dla ochrony ujęć wód podziemnych wraz z ich strefami ochrony bezpośredniej obowiązuje
zakaz prowadzenia działalności nie związanej z eksploatacją ujęć oraz inne wymogi
określone w decyzjach Marszałka Województwa Śląskiego o udzielenie pozwolenia
wodnoprawnego na pobór wód podziemnych:


dla sześciu studni (S-1a, S-2a, S-5, S-5b, S-7, S-8) zlokalizowanych przy
ul. P. Skargi w Halembie - Decyzja Nr: 3504/OS/2012 z dnia 14 grudnia 2012r,

Dla potrzeb ochrony przed hałasem obowiązuje przyporządkowanie terenów wyznaczonych
w studium do kategorii użytkowania określonych w art. 113 ust.2, pkt 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013. poz. 1232. j.t.).
Dla potrzeb ochrony klimatu lokalnego ustala się sukcesywną likwidację źródeł niskiej emisji
poprzez stosowanie w nowych i przebudowywanych obiektach wyłącznie proekologicznych
źródeł cieplnych nie powodujących emisji szkodliwych substancji do środowiska lub jeżeli
istnieje możliwość zaleca się podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.
Dla potrzeb ochrony obszarów przyrodniczo cennych obowiązuje:


zakaz niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru;



zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby;



zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;



zakaz likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych,



zakaz zmiany sposobu użytkowania ziemi.

Dla ustanowionej formy ochrony przyrody – pomnika przyrody nieożywionej - obowiązują
ustalenia zawarte w orzeczeniu Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
nr 193 z dnia 22 10. 1960 r.
Dla ustanowionej formy ochrony przyrody – pomników przyrody żywej obejmujących
pojedyncze gatunki drzew ustanowionych w drodze Uchwał Rady Miasta Ruda Śląska
obowiązuje ich ochrona aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu, jeżeli nie stanowi to
zagrożenia dla zdrowia ludzi.
Dla ochrony udokumentowanych złóż kopalin nie będących własnością górniczą (gliny
ceramiczne, surowce ilaste) - obowiązuje:


eksploatacja złoża zgodnie z warunkami koncesji,



po zakończeniu eksploatacji rekultywacja biologiczna zgodnie z kierunkiem określonym
w koncesji.

Dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią obowiązuje zakaz lokalizacji
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków,
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odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które mogą
zanieczyścić wody, składowania odpadów, prowadzenia ich odzysku bądź unieszkodliwiania,
a także prowadzenie innej działalności, określonej w przepisach szczególnych.
Tereny istniejących zwałowisk odpadów pogórniczych oraz miejsc ich magazynowania
przeznacza się docelowo do rekultywacji biologicznej, bądź innej pozwalającej
na ich gospodarcze użytkowanie.

10. STREFY OCHRONY SANITARNEJ OD CMENTARZY
Wokół istniejących oraz rozbudowywanych cmentarzy wskazanych na rysunku kierunków
zagospodarowania przestrzennego ustala się strefy ochrony sanitarnej w pasie do 50m od
ich granic, dla których obowiązują następujące ograniczenia:


zakaz lokalizacji nowych budynków mieszkalnych,



zakaz lokalizacji zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących
artykuły żywności oraz studzien służących do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych.

11. USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW,
OBSZARÓW GÓRNICZYCH, REJONÓW PŁYTKIEJ EKSPLOATACJI ORAZ
OBSZARY BYŁYCH SZYBÓW I SZYBIKÓW
Dla obszarów i terenów górniczych obowiązuje wprowadzenie niezbędnych zabezpieczeń
budynków i budowli przed wpływami eksploatacji górniczej – realizacja inwestycji winna
uwzględniać aktualne dane z zakresu wpływu prowadzonej eksploatacji.
Dla terenów występowania płytkiej eksploatacji oraz byłych szybów i szybików przy realizacji
obiektów budowlanych obowiązuje uwzględnienie aktualnych uwarunkowań geologicznogórniczych.
12. USTALENIA KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

Dla obszaru przestrzeni publicznej - centrum administracyjnego w dzielnicy Nowy Bytom
obowiązuje:


dopuszcza się zmianę zagospodarowanie terenu w rejonie przedpola budynku
wielorodzinnego (budynek nr 38) – umożliwiającą likwidację istniejącej dysharmonii
pomiędzy historycznie ukształtowaną zabudową kwartałów w rejonie ulic: Wojska
Polskiego, Kościuszki, a w/w zabudową wielorodzinną; nowo realizowana inwestycji
w formie pasażu handlowego winna w sposób kompleksowy obejmować rejon
przedpola budynku z dopuszczeniem adaptacji istniejących obiektów nie kolidujących
z lokalizacją inwestycji,
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utrzymanie istniejącego zagospodarowania placu Jana Pawła II eksponującego
elewację kościoła parafialnego p.w. św. Pawła i uczytelnienie osi widokowych.

Dla obszaru przestrzeni publicznej - centrum administracyjnego w dzielnicy Nowy Bytom
oraz centrum usługowego w dzielnicy Wirek obowiązuje:


adaptacja zieleni na terenach przestrzeni publicznych z zaleceniem jej uzupełnienia,



zakaz umieszczania reklam i znaków na pomnikach, na drzewach, na obiektach
tworzonych dla ozdoby ulic, placów i skwerów, budynkach i urządzeniach
infrastruktury technicznej zlokalizowanych w obrębie ciągów komunikacyjnych, na
elewacjach budynków w graniach stref ochrony konserwatorskiej zgodnie
z ustaleniami w zakresie ochrony zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,



umieszczanie wolno-stojących reklam i znaków nie może spowodować utrudnienia
w komunikacji pieszej i rowerowej oraz ograniczenia widoczności na skrzyżowaniach.

13.

OBSZARY NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE
PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM

BĘDĄ

INWESTYCJE

CELU

W granicach terenu objętego Studium występują następujące obszary rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego (w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce
nieruchomościami; (tekst jednolity Dz.U. nr 261 poz. 26032 z późn. zm.) o znaczeniu
lokalnym oznaczone graficznie i literowo na załączniku graficznym zawierającym kierunki
zagospodarowania przestrzennego miasta:


tereny zabudowy usługowej - usługi publiczne takie jak: administracji, sądownictwa,
szkół publicznych, obiektów ochrony zdrowia, przedszkoli, placówek opiekuńczo –
wychowawczych, usług pocztowych,



tereny zabudowy usługowej przeznaczone pod budowę i utrzymanie obiektów
sportowych,



obszary przeznaczone pod drogi oraz budowa i utrzymanie dróg publicznych klasy
dojazdowej, lokalnej, zbiorczej,



obszary związane z budową i utrzymaniem publicznych urządzeń służących
do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania i odprowadzania
ścieków,



obszary związane z budową i utrzymaniem przewodów i urządzeń do przesyłania
pary, gazów, energii elektrycznej a także obiektów niezbędnych do korzystania z tych
przewodów i urządzeń,



obszary związane z regulacją i utrzymaniem wód oraz urządzeń melioracji wodnych
będących własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,



obszary cmentarzy,
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tereny i obiekty stanowiące zabytki w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami – obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków,



pomnik przyrody nieożywionej,



ujęcia wód podziemnych i ich strefy ochronne,



obszary przyrodniczo – cenne wskazane do ochrony ustaleniami planu miejscowego,



tereny obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej,



przebudowa ul. Bielszowickiej.

14.

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 USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU
PRZESTRZENNYM

W granicach terenu objętego Studium występują następujące obszary rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego (w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. nr 261 poz.26032 z późn. zm.) o znaczeniu
ponadlokalnym oznaczone graficznie i literowo na załączniku graficznym zawierającym
kierunki zagospodarowania przestrzennego miasta:


budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty, Naprawa
i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą,



obszary przeznaczone pod drogi oraz budowa i utrzymanie dróg publicznych klasy
głównej, głównej ruchu przyśpieszonego, autostrady,



obszary związane z budową i utrzymaniem głównych publicznych urządzeń
służących do zaopatrzenia ludności w wodę, gromadzenia, przesyłania
i odprowadzania ścieków, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów,



obszary związane z budową i utrzymaniem głównych przewodów i urządzeń
do przesyłania pary, gazów, energii elektrycznej, a także obiektów niezbędnych
do korzystania z tych przewodów i urządzeń,



tereny i obiekty stanowiące zabytki w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami obejmujące obiekty i obszary wpisane do wojewódzkiego
rejestru zabytków,



obszary zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt obejmujące: korytarz
ekologiczny rzeki Kłonicy, regionalną wyspę ekologiczną, tereny lasów ochronnych,
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obszar Głównego Zbiornika Wód Podziemnych – 331 Dolina kopalna rzeki górna
Kłonica,



tereny kolejowe.

15. UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZA
USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM.

Częściowa dezaktualizacja rozwiązań przestrzennych obowiązującego studium miasta Ruda
Śląska, a także potrzeba realizacji nowych zamierzeń inwestycyjnych skutkowały podjęciem
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia
przyjęte

w

studium

są

konsekwencją

niniejszego studium. Rozwiązania

istniejących

uwarunkowań

w

zakresie

zagospodarowania przestrzennego miasta, uwzględniają obowiązujące lokalne oraz
regionalne plany rozwoju (w tym: Strategię Rozwoju Miasta Ruda Śląska do roku 2015, Plan
Zagospodarowania

Przestrzennego

Województwa

Śląskiego,

Strategię

Rozwoju

Województwa Śląskiego na lata 2000 – 2020, Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Ruda
Śląska na lata 2007-2015). Ponadto stanowią one kontynuację ustaleń obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
W niniejszym studium uwzględniono w szczególności :


utrzymanie

terenów

przeznaczonych

pod

budownictwo

mieszkaniowe

wielo

i jednorodzinne zgodnie z obowiązującymi planami miejscowymi oraz studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a także zwiększenie
podaży terenów zabudowy mieszkaniowej w granicach poszczególnych jednostek
osadniczych, jako kontynuacja terenów przeznaczonych pod tego typu zabudowę,


utrzymanie oraz zapewnienie możliwości rozbudowy obszarów usług publicznych
o charakterze podstawowym oraz ponadpodstawowym dla obsługi terenów
mieszkaniowych,



krystalizacja centrów dzielnicowych,



dalszy rozwój subregionalnych centrów usługowych:
- ogólnomiejskiego centrum administracyjno-usługowe w Nowym Bytomiu,
- ogólnomiejskiego centrum handlowo-usługowe w Wirku,
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wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wielofunkcyjne
zagospodarowanie terenów poprzemysłowych

w tym

obejmujących obszar

Śląskiego Parku Technologicznego,


wielofunkcyjnego

zagospodarowania

obszaru

po

byłej

Elektrowni

Halemba;

propozycja realizacji funkcji produkcyjnej i usługowej,


wskazanie miejsc z możliwością gospodarowania odpadami - rejon Śląskiego Parku
Technologicznego, obszar po elektrowni Halemba,



ochronę zasobów środowiska przyrodniczego poprzez:
o dążenie do utrzymanie ciągłości przestrzennej terenów otwartych stanowiących
ruszt ekologiczny miasta w tym utrzymanie pasów zieleni nieurządzonej
w dolinach rzek pełniących funkcje korytarzy przewietrzających: korytarz
ekologiczny Rzeki Kłodnicy, dolina Rzeki Bytomki, dolina potoku Bielszowickiego,
dolina Potoku Jamna,
o wskazanie

obszarów

o

szczególnych

wartościach

przyrodniczych

wraz

z zapewnieniem ich ochrony poprzez zapisy planów miejscowych,
o ograniczenie procesu realizacji zabudowy na terenach rolnych oraz zieleni
nieurządzonej - wprowadzenie zakazu realizacji budynków,
o wskazanie ograniczeń związanych z występowaniem obszaru najwyższej ochrony
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych

- 331 - Dolina Kopalna Rzeki Górna

Kłodnica,
o wskazanie optymalnych parametrów w zakresie powierzchni biologicznie czynnej
w granicach terenów przeznaczonych do zainwestowania celem zapewnienia
właściwych warunków zrównoważonego rozwoju,
o rekultywacja hałd poprzemysłowych


ochronę obiektów oraz obszarów o wartościach kulturowych w tym:
o obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków,
o obiektów i obszarów ujętych w gminnej ewidencji zabytków wraz z określeniem
zakresu ich ochrony w zapisach planów miejscowych,
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o obszarów w formie stref ochrony konserwatorskiej wraz z określeniem zakresu ich
ochrony w zapisach planów miejscowych,


wskazanie głównych

obszarów przestrzeni publicznej

obejmujących centrum

administracyjne w dzielnicy Nowy Bytom oraz centrum usługowe w dzielnicy Wirek


wskazanie obszarów problemowych związanych w szczególności ze zróżnicowanymi
uwarunkowaniami górniczo - geologicznymi a także płytką eksploatacją górniczą,



adaptację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, a także ich remont,
rozbudowę oraz budowę nowych dla potrzeb nowych terenów inwestycyjnych,



wskazanie

obszarów

rozmieszczenia

urządzeń

wytwarzających

energię

z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej


adaptację istniejącego wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz jego rozbudowę
poprzez lokalizację nowych połączeń dróg publicznych klasy dojazdowej, a także
lokalnej i zbiorczej, mających na celu

poprawę obsługi komunikacyjnej terenów

inwestycyjnych,


uwzględnienie rozbudowy zewnętrznego układu komunikacyjnego poprzez:
- kontynuację realizacji dalszego etapu Trasy N-S od węzła z DTŚ w kierunku
granic z miastem Bytom oraz od węzła z ul. 1 Maja do węzła w Nowej Wsi,
- wyznaczenie przebiegu tzw. wschodniej obwodnicy miasta Zabrze. Projektowana
droga klasy zbiorczej przebiegać będzie w odcinku przez teren Rudy Śląskiej, przy
granicy z Zabrzem w dzielnicy Ruda,
- realizacja drogi głównej tzw. Nowo – Paderewskiego biegnącej wzdłuż zachodniej
granicy miasta w dzielnicy Bielszowice w kierunku Zabrza.
- lokalizację drogi klasy zbiorczej stanowiącej odcinek przebiegu planowanej
zachodniej obwodnicy Katowic, łączącej ul. Kościuszki z ul. Owsianą do autostrady
A4. W studium wyznaczono przebieg fragmentu obwodnicy po śladzie istniejącej
ul. Gościnnej i jej kontynuacji do węzła „Batory”,
- wyznaczenie ciągu komunikacyjnego klasy lokalnej usprawniającego połączenie
relacji Ruda Śląska – Katowice na przedłużeniu ul. Ligockiej w Rudzie Śląskiej
i łączącego się z ul. Kuźnicką w Katowicach,



zapewnieniu powiązań międzydzielnicowych przy równoczesnym zachowaniu
i modernizacji historycznych układów ulicznych.
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