UCHWAŁA NR 730/XLIV/2021
RADY MIASTA RYBNIKA
z dnia 21 października 2021 r.
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 12 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), w związku z Uchwałą
Nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, zmienionej
Uchwałą Nr 772/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. na wniosek Prezydenta Miasta
Rybnika, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Przestrzennej i Działalności Gospodarczej,
Rada Miasta Rybnika
uchwala:
§ 1. 1. Zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika,
przyjętego uchwałą Nr 370/XXIII/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 czerwca 2016 roku, zwanego dalej
„studium”.
2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) załącznik nr 1 - ujednolicony tekst studium;
2) załączniki nr 1.1 – 1.4 - ujednolicone mapy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego;
3) załącznik nr 1.5 - ujednolicony rysunek studium;
4) załącznik nr 2 - wykaz zmian wprowadzonych w studium;
5) załącznik nr 3 - dane przestrzenne.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kiljańczyk
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W PROW ADZENIE

WPROWADZENIE

PODSTAWA PRAWNA. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
jest dokumentem planistycznym sporządzanym na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778), jako obowiązkowe
zadanie własne gminy*.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika stanowi
realizację Uchwały Nr 532/XXXVI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rybnika. Zgodnie z uzasadnieniem do cyt. uchwały, zakres zmiany studium
jest pełny – obejmuje cały obszar miasta Rybnika w jego granicach administracyjnych i dotyczy
wszystkich elementów, o których mowa w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w związku z czym termin "zmiana" oznacza zastąpienie dotychczasowego studium**
w pełni nowym dokumentem.
CEL SPORZĄDZENIA I ZNACZENIE STUDIUM. Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, celem sporządzenia studium jest określenie polityki przestrzennej gminy, w tym
lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, dotyczącej obowiązkowo całego obszaru gminy
w jej granicach administracyjnych***.
*

Cel, zasady i tryb sporządzenia studium oraz jego zakres merytoryczny określają w szczególności art. 9 - 13 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004 r.
Nr 118, poz. 1233).
Wymagania dotyczące zawartości studium (wartości merytoryczne dokumentu) określają także inne ustawy, w tym: ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 672), ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 139, z późn. zm.), ustawa
z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1651, z późn. zm.), ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 880, z późn. zm.), ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196, z późn. zm.).
Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353), projekt
studium jest dokumentem dla którego przeprowadza się strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko.
**

Dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika zostało
przyjęte Uchwałą Nr 818/XL/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 roku, zmienioną uchwałami Rady Miasta
Rybnika: Nr 535/XXXIV/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 roku, Nr 277/XXII/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku i Nr 292/XXI/2012
z dnia 24 kwietnia 2012 roku.
***

Zgodnie z art. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, polityka przestrzenna powinna służyć
zapewnieniu zrównoważonego rozwoju i ładu przestrzennego, uwzględniając jego wymagania (w tym urbanistyki i architektury),
walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania ochrony środowiska, ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr
kultury współczesnej, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia, walory ekonomiczne przestrzeni, prawo własności,
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby interesu publicznego, a także potrzeby w zakresie rozwoju
infrastruktury technicznej, w szczególności sieci szerokopasmowych oraz zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody
do celów zaopatrzenia ludności. Polityka przestrzenna powinna dążyć do planowania i lokalizowania nowej zabudowy
w pierwszej kolejności na obszarach o "w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej", w szczególności
poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, z uwzględnieniem innych wymagań ładu przestrzennego, efektywnego
gospodarowania przestrzenią oraz walorów ekonomicznych, w tym poprzez dążenie, przy kształtowaniu struktur i rozwiązań
przestrzennych do: minimalizowania "transportochłonności" układu przestrzennego, maksymalnego wykorzystania publicznego
transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu, ułatwienia przemieszczania się pieszych i rowerzystów (art. 1
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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Studium ma charakter kierunkowy i nie jest aktem prawa miejscowego, jednak ustalenia studium
są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – plany
miejscowe (w których ustala się przeznaczenie terenów oraz określa sposoby ich zagospodarowania
i zabudowy) nie mogą naruszać ustaleń studium.
W zakresie spraw związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym – ustalenia
studium są ponadto wiążące w przypadku wskazania w studium obszarów, dla których obowiązkowe
jest sporządzenie planu miejscowego na podstawie przepisów odrębnych, innych niż ustawa
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym obszarów wymagających przeprowadzenia
scaleń i podziałów nieruchomości, a także obszarów przestrzeni publicznej (obowiązek przystąpienia
do sporządzenia planu miejscowego powstaje wówczas po upływie 3 miesięcy od dnia ustanowienia
takiego obowiązku) oraz obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne (plan miejscowy sporządza się dla całego obszaru wymagającego zgody na zmianę
przeznaczenia tych gruntów).
Ustalenia studium w zakresie kierunków rozwoju gminy uwzględnia się także w realizacji zadań
własnych gminy w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło
i paliwa gazowe* . Studium stanowi również podstawę tworzenia gminnego zasobu nieruchomości,
natomiast w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – ma ponadto
znaczenie w innych sprawach związanych z gospodarką nieruchomościami oraz między innymi
z działalnością określoną ustawą Prawo geologiczne i górnicze**.
ZAWARTOŚĆ STUDIUM. Zgodnie z przepisami, studium składa się z dwóch zasadniczych
elementów, przedstawianych w formie tekstowej i graficznej – uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego (rozwoju gminy) oraz kierunków zagospodarowania przestrzennego, stanowiących
ustalenia studium, określające politykę przestrzenną gminy, w tym zasady zagospodarowania
przestrzennego***.
Przy ustalaniu kierunków zagospodarowania przestrzennego uwzględnia się uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego, zasady zawarte w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa
(w szczególności w zakresie zadań rządowych) oraz strategii rozwoju gminy.
Wpływ na ustalenia projektu studium mają również wnioski dotyczące studium, złożone w trybie
art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozpatrywane w trakcie
sporządzania projektu studium oraz stanowiska instytucji i organów właściwych do uzgadniania
i opiniowania projektu studium, wniesione w trybie art. 11 pkt 2 cyt. ustawy.
Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika zawiera
część tekstową oraz część graficzną (mapy przedstawiające uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego i rysunek studium).
*

Kierunki rozwoju gminy, ustalone w studium, uwzględnia się w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego (art. 15
i 21 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), a także w planach rozwoju w zakresie
zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe lub energię, sporządzanych lub aktualizowanych przez
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub energii (art. 16 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne [t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.]) oraz w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną, ciepło i paliwa gazowe stanowiącym zadanie własne gminy (art. 18 cyt. ustawy).
**

Studium stanowi podstawę tworzenia gminnego zasobu nieruchomości (art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami [t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.]).
W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, studium ma znaczenie przy ustalaniu
przeznaczenia nieruchomości na potrzeby określania wartości nieruchomości na podstawie cyt. ustawy, a także stanowi
podstawę uzgodnienia koncesji, o których mowa w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (podejmowanie i wykonywanie
działalności określonej cyt. ustawą jest dozwolone tylko wówczas, jeżeli nie naruszy ona sposobu wykorzystywania
nieruchomości ustalonego w studium) oraz zakładania ewidencji miejscowości, ulic i adresów (art. 47a ust. 3 ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne [t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 520, z późn. zm.]). W przypadku Rybnika, w którym
dla całego obszaru miasta istnieją plany miejscowe, studium w tym zakresie nie ma jednak bezpośredniego znaczenia.
***

Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia (nieuwzględnionych) uwag stanowią załączniki
do uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia studium (art. 12 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
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Tekst studium obejmuje:
-

część I – określającą uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, przedstawioną
w formie tekstowej i graficznej w postaci rysunków w tekście studium i map wielkoskalowych
(jako odrębne opracowania kartograficzne);

-

część II – zawierającą ustalenia określające kierunki zagospodarowania przestrzennego oraz
rysunek studium w skali 1:10 000, przedstawiający w formie graficznej ustalenia studium;

-

część III - uzasadnienie zawierające objaśnienie przyjętych rozwiązań wraz z określeniem
wpływu uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego;

-

część IV - syntezę ustaleń studium oraz

-

część V - załączniki tabelaryczne zawierające wykaz zabytków, w tym stanowisk archeologicznych.

Integralny element studium stanowi część graficzna dokumentu (odrębne opracowania
kartograficzne), obejmująca: mapy prezentujące uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
oraz rysunek studium, przedstawiający w formie graficznej ustalenia studium.
Rysunek studium, przedstawiający w formie graficznej ustalenia określające kierunki
zagospodarowania przestrzennego, sporządzony w skali 1:10 000, zawiera, zgodnie z wymaganiami
przepisów: granice obszaru objętego studium (granicę administracyjną miasta Rybnika), granice
terenów zamkniętych, granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów
odrębnych (innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz granice
obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2, 2a i 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) wraz z symbolami literowymi i numerami wyróżniającymi je spośród innych obszarów.
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego miasta obejmują szereg zjawisk i procesów,
w szczególności przestrzennych, dotyczących* :
-

-

relacji zewnętrznych miasta na różnych poziomach odniesienia, w tym relacje wynikające
z dokumentów strategicznych i planistycznych rangi krajowej i wojewódzkiej, funkcji
zewnętrznych i różnego rodzaju powiązań miasta z otoczeniem oraz
stanu przestrzeni obszaru miasta w zakresie: struktury funkcjonalno-przestrzennej, ładu
przestrzennego, stanu i ograniczeń zagospodarowania terenów oraz dotychczasowego
przeznaczenia terenów; stanu środowiska; stanu dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr
kultury współczesnej; warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia,
zagrożeń bezpieczeństwa ludności i jej mienia; stanu prawnego gruntów; stanu systemów
komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodnościekowej, energetycznej i gospodarki odpadami; zadań służących realizacji ponadlokalnych
i lokalnych celów publicznych oraz zamierzeń wynikających ze strategii rozwoju miasta; potrzeb
i możliwości rozwoju miasta przy wzięciu pod uwagę: analiz ekonomicznych (m.in. potencjał
gospodarczy miasta), środowiskowych i społecznych, procesów i prognoz demograficznych,
możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej
i społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy oraz bilansu terenów przeznaczonych
pod zabudowę – z uwzględnieniem przepisów dotyczących bilansu terenów, określonych
w art. 10 ust. 5 - 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Uwarunkowania w zakresie stanu środowiska odnoszą się, zgodnie z przepisami ustaw, między
innymi do zagadnień dotyczących udokumentowanych złóż kopalin, obszarów i terenów górniczych,
obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych, wielkości i jakości zasobów wodnych, w tym zasobów
wód podziemnych, stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wymogów ochrony środowiska,
przyrody, w tym obiektów i terenów chronionych oraz krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego,
a także wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.
*

Minimalny zakres problematyki dotyczącej uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, wymagających uwzględnienia
w studium, określa art. 10 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz przepisy innych ustaw,
w szczególności Prawo ochrony środowiska, Prawo geologiczne i górnicze oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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Ustalenia studium (kierunki zagospodarowania przestrzennego) określają w szczególności,
zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i innymi przepisami*:
-

uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę:
-

kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta oraz w przeznaczeniu terenów** ,

-

kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy, w tym strefy związane
z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu;

-

obszary przestrzeni publicznej;

-

obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2;

-

obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;

-

obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w tym obszary charakteryzujące się cechami
obszarów zdegradowanych***;

-

obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym
krajobrazu kulturowego, kierunki kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, obiekty
lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, obszary szczególnego
zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;

-

obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

-

kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym obszary, na których
rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy
przekraczającej 100 kW;

-

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

-

obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości (a także obszary przestrzeni publicznej);

-

obszary, dla których zamierza się sporządzić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
w tym obszary wymagające zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne;

-

granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.

Dane zamieszczone w studium w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego są aktualne
(dostępne) z zasady na koniec 2015 r., z wyjątkiem niektórych zagadnień, do których, w zależności od ich
specyfiki lub późniejszych zmian, odnoszą się dane aktualne na koniec III kwartału 2015 r. lub pochodzące
z pierwszego półrocza 2016 r. Informacje o adresach publikacyjnych ustaw i rozporządzeń są aktualne na dzień
1 czerwca 2016 r. (z wyjątkiem adresu publikacyjnego ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
[z dnia 4 czerwca 2016 r.]).
*

Pominięto zagadnienia nie mające, w całości, odzwierciedlenia w uwarunkowaniach zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika: obszary i zasady ochrony uzdrowisk oraz obszary pomników zagłady i ich stref ochronnych oraz obowiązujące
na nich ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie
terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2120).
**
Do czasu uchwalenia przez sejmik województwa audytu krajobrazowego, o którym mowa w art. 38a i art. 38b ustawy
o planowaniu przestrzennym (przepisy wprowadzone ustawą z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku
ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu [Dz. U. z 2015 r. poz. 774]) nie jest możliwe - wymagane w art. 10 ust. 2 pkt 1
lit. a - określenie kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów z uwzględnieniem rekomendacji
i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym, w tym określonych w audycie granic krajobrazów priorytetowych. Zgodnie
z art. 13 ust. 1 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, audyt
krajobrazowy uchwala się w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 11 września 2015 r.).
***
Do czasu ewentualnego wyznaczenia przez Radę Miasta, w drodze uchwały, obszaru zdegradowanego w rozumieniu
ustawy z dnia 9 października 2015 r. ustawy o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) nie jest możliwe określenie w studium
"obszaru zdegradowanego" (o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 14 lit. a uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym). W związku z powyższym, zgodnie z art. 12 ustawy o rewitalizacji, w studium określono "obszary
charakteryzujące się cechami obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji", nie stanowiące "obszarów zdegradowanych"
w rozumieniu ustawy o rewitalizacji, wymagające podjęcia na mocy tej ustawy (odrębnej) uchwały przez Radę Miasta w sprawie
wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, stanowiącej akt prawa miejscowego.

IV
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Zmiana studium dotycząca części obszaru miasta, obejmującej sześć obszarów określonych
w uchwale Nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Rybnika, zmienionej uchwałą nr 772/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia
27 czerwca 2018 r., uwzględnia w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego przepisy
art. 9 ust. 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.
Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.). Zgodnie z nimi, zmiana studium dla części obszaru gminy
wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do
wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności
zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1.
[1]

W związku z tym, zaktualizowane zostały wszystkie treści wynikające ze zmiany istotnych
uwarunkowań w obrębie obszarów zmiany studium, zamieszczone w szczególności w części IA
studium „Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych zmianą studium”
oraz treści wynikające ze zmiany uwarunkowań w zakresie potrzeb i możliwości rozwoju miasta,
w szczególności związanych z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę, odnoszących się do
całego obszaru miasta. Zaktualizowano także treści wynikające ze zmian w przywołanej ustawie
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w życie w dniu 13 listopada 2020 r.
(wprowadzonych przez ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2020 r. poz. 1378]) oraz ze zmiany ustaleń
dokumentów planistycznych wyższego rzędu, których uwzględnienie w studium jest wymagane przez
ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (rozdz. I.14) lub przepisy odrębne, a także
ze zmiany uwarunkowań w zakresie udokumentowanych złóż kopalin.
W części studium IIIA i IVA zawarto, odpowiednio, uzasadnienie przyjętych rozwiązań i syntezę
ustaleń studium dla obszarów objętych zmianą studium.

V
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I.1. R E L A C J E Z E W N Ę T R Z N E
I.1.1. POŁOŻENIE I RANGA MIASTA
Rybnik, położony na 50°09' szerokości geograficznej północnej i 18 °54' długości geograficznej
wschodniej1, w południowo-wschodniej części historyczno-kulturowego Górnego Śląska i południowozachodniej części współczesnego województwa śląskiego, na południu Polski – leży w centrum
środkowej Europy, w podobnej odległości od Morza Bałtyckiego i Adriatyku.
W promieniu 300 km od Rybnika znajduje się pięć stolic europejskich: Warszawa, Praga,
Wiedeń, Bratysława i Budapeszt, zaś w zasięgu do 600 km leżą kolejne cztery miasta stołeczne:
Berlin, Lublana, Zagrzeb i Belgrad oraz inne znaczące ośrodki miejskie. Rybnik prowadzi długoletnią
współpracę międzynarodową z miastami partnerskim z różnych państw europejskich 2.

Rys. I-1. Położenie Rybnika w środkowej Europie

Rybnik jest usytuowany w obszarze węzłowym głównych europejskich korytarzy transportowych:
III (Madryt - Paryż - Bruksela / Berlin - Wrocław - Katowice - Kraków - Kijów) oraz VI (Bałtyk - Adriatyk:
Gdańsk - Katowice - Żylina / Brno - Wiedeń - Wenecja - Bolonia [Helsinki / Sztokholm - Budapeszt 1

Podane współrzędne geograficzne odnoszą się do centrum miasta, położonego na tej samej szerokości geograficznej co m.in.
Praga i Frankfurt nad Menem. Obszar Rybnika rozciąga się od 50 °02' do 50°11' szerokości geograficznej północnej i od 18 °44'
do 18°65' długości geograficznej wschodniej. Szerokość geograficzna decyduje o długości dnia i usłonecznieniu.
2

Do miast partnerskich należy obecnie 11 ośrodków z 7 państw europejskich: Saint Vallier [od 1961 r.], Mazamet i Lievin
(Francja), Dorsten i Eurasburg (Niemcy), Rejon Wileński (Litwa), Iwano-Frankiwsk i Bar (Ukraina), okręg Antrim Newtownabbey (Wielka Brytania [Irlandia Północna]), Larissa (Grecja) oraz Karwina (Czechy).

1
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Ateny, z odgałęzieniem VIB]). Posiada dogodny dostęp do międzynarodowych portów lotniczych
Katowice (Pyrzowice), Ostrawa (Mosnov) i Kraków (Balice).
Rybnik leży w bliskim sąsiedztwie granicy państwowej z Republiką Czeską, w korytarzu
transportowym autostrady A1 oraz linii kolejowych nr 140 i 158 do Chałupek i Bohumina. Znajduje się
w równej odległości drogowej i kolejowej od głównych ośrodków Metropolii Górnośląskiej (Katowic
i Gliwic) oraz Aglomeracji Ostrawy3.
RANGA MIASTA W KRAJOWYM UKŁADZIE OSADNICZYM
Ranga Rybnika w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych i planistycznych 4 jest
wysoka. Zgodnie z Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), Rybnik
stanowi ośrodek regionalny, należąc do "głównych składników systemu osadniczego kraju"
i "podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych miast w (perspektywie) 2030 r." 5.
Tabela I-1. Rybnik na tle pozostałych ośrodków regionalnych w kraju
Ośrodek regionalny
według KPZK 2030

Powierzchnia
(ha)

osoby

Ludność
ubytek
miejsce
od 2000 r.
a
w kraju
(%)

na 1 km2

Odległość
od miasta
wojew.
(km)b

Status
administracyjny
1975-98c

Rybnik

14 836

140 052

25

-2,2

944

38

-

Bielsko-Biała

12 451

173 013

22

-3,1

1 390

48

m. woj.

Częstochowa

15 971

230 123

13

-9,1

1 441

60

m. woj.

Grudziądz

5 776

97 176

40

-3,7

1 682

52

-

Elbląg

7 982

122 368

29

-4,6

1 533

83

m. woj.

Kalisz

6 942

103 373

38

-6,1

1 489

107

m. woj.

Koszalin

9 834

108 605

37

-0,3

1 104

137

m. woj.

Legnica

5 629

101 343

39

-5,7

1 800

62

m. woj.

Płock

8 804

122 224

30

-4,9

1 388

95

m. woj.

Radom

11 180

217 834

14

-5,5

1 943

92

m. woj.

Słupsk

4 315

93 206

42

-7,2

2 160

103

m. woj.

Tarnów

7 238

111 376

35

-7,8

1 539

73

m. woj.

Wałbrzych

8 470

116 691

32

-11,6

1 378

64

m. woj.

Włocławek

8 432

113 939

34

-6,5

1 351

51

m. woj.

Źródło: Opracowanie własne. Powierzchnia i ludność (stan 31.12.2014) - Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu
Statystycznego. a Miejsce w grupie miast w kraju pod względem liczby ludności. b Odległość (od miasta wojewódzkiego) w linii
prostej. c "m. woj." - siedziba województwa (miasto wojewódzkie) w latach 1975-1998.
3

Rybnik nie znajduje się jednak w strefie nadgranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy
państwowej. Odległość drogowa z Rybnika do Katowic wynosi 50-52 km, do Ostrawy - 52 km, odległość kolejowa: do Katowic 45 km, do Ostrawy - 43 km (do Bohumina - 35 km), odległość drogowa do lotnisk: Pyrzowice - 74 km, Mosnov - 75 km.
Aglomeracja Ostrawy liczy 505,4 tys. osób; do głównych ośrodków należą: Ostrawa (294,2 tys. osób), Havirov (75 tys.),
Karwina (56 tys.), Orlova (30 tys.) i Bohumin (21,5 tys.). Szersza strefa miejska (LUZ) Ostrawy liczy 1,127 tys. osób
(www.czso.cz/documents). Liczba ludności w rejonie Ostrawy systematycznie zmniejsza się, podobnie jak w woj. śląskim.
4

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwała Nr 239 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., MP
z 2012 r. poz. 252), [1]uchylona z dniem 13.11.2020 r. przez ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378); Strategia Rozwoju Województwa
Śląskiego "Śląskie 2020+" (Uchwała Nr IV/38/2/3013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r.), [1]zastąpiona
Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2030" (Uchwała Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
19.10.2020 r.); Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ (Uchwała Nr V/26/2/2016 Sejmiku
Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4619]). (skreślono)
5

Według KPZK 2030, ośrodkami regionalnymi są miasta "liczące przeważnie od 100 tys. do 300 tys. mieszkańców, pełniące
ważne role administracyjne, gospodarcze i społeczne, koncentrujące niektóre funkcje metropolitalne, ale o skali oddziaływania
regionalnej", stanowiące "ważne elementy równoważenia rozwoju kraju, niepełniące funkcji ośrodka wojewódzkiego, mające
duży potencjał i duże znaczenie dla rozwoju kraju z punktu widzenia celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju".
Stanowią trzeci, po ośrodkach metropolitalnych i pozostałych miastach wojewódzkich, poziom w hierarchii ośrodków miejskich.

2
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Rys. I-2. Położenie i ranga Rybnika w układzie głównych ośrodków miejskich w Polsce (z uwzględnieniem
położenia w stosunku do Ostrawy w Rep. Czeskiej)

Zgodnie z KPZK 2030, wokół ośrodków regionalnych tworzone są obszary funkcjonalne w celu
"zwiększenia potencjału demograficznego, wzmocnienia funkcji metropolitalnych i wykorzystania
wewnętrznego potencjału oraz rozbudowy właściwych powiązań funkcjonalnych (tych ośrodków)".
Rybnik jest także – według KPZK 2030 – elementem "silnego wielowierzchołkowego układu"
(z Aglomeracją Górnośląską, Bielskiem-Białą, Częstochową i Krakowem), powiązanego z konurbacją
Ostrawy, "tworzącego się w procesie integracji i współzależności funkcji miast i ich obszarów
funkcjonalnych" (jednym z głównych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju 6 jest
"intensyfikacja powiązań funkcjonalnych pomiędzy głównymi węzłami sieci osadniczej w układzie
krajowym i międzynarodowym oraz intensyfikacja współpracy i zapewnienie synergii rozwoju par
obszarów metropolitalnych – z włączeniem mniejszych ośrodków").
RANGA MIASTA W REGIONALNYM UKŁADZIE OSADNICZYM
Według Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego ("Śląskie 2020+") [1](skreślono) Rybnik jest
jednym z głównych miast w województwie (obok Katowic, Bielska-Białej i Częstochowy) – jako
6

KPZK 2030 zakłada m.in: (1) poprawę konkurencyjności i zdolności głównych ośrodków miejskich (w tym regionalnych)
do kreowania rozwoju i wzrostu zatrudnienia poprzez wzmacnianie ich pozycji konkurencyjnej (rozwój gospodarki opartej
na wiedzy i innowacjach), funkcji metropolitalnych (naukowych, kulturalnych, gospodarczych, sportowych, turystycznych
i symbolicznych) oraz powiązań krajowych i międzynarodowych; (2) rozwój z pierwszeństwem wykorzystania obszarów już
zagospodarowanych (również poprzez rewitalizację obszarów zdegradowanych społecznie, ekonomicznie i fizycznie),
cechujących się odpowiednimi standardami wyposażenia i zagospodarowania – przed zagospodarowaniem nowych obszarów,
w tym pozbawionych infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, powodującym rozpraszanie zabudowy oraz trudny dostęp
do podstawowych usług społecznych.

3
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"stolica" (główny ośrodek) Subregionu Zachodniego 7 [1](skreślono). Subregion Zachodni, tożsamy
z "podregionem rybnickim" w podziale stosowanym do celów statystycznych (NTS3) 8, obejmuje,
oprócz Rybnika, Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz powiaty rybnicki, raciborski i wodzisławski, o łącznej
powierzchni 1 352 km2 i liczbą ludności – 637,4 tys. osób.
AGLOMERACJA RYBNICKA. Zgodnie ze strategią "Śląskie 2020+", centralnym ośrodkiem
zachodniego obszaru funkcjonalnego jest Aglomeracja Rybnicka, o znaczeniu krajowym. W tym
ujęciu, Aglomeracja Rybnicka obejmuje Rybnik oraz Jastrzębie-Zdrój, Radlin, Rydułtowy, Wodzisław
Śl. i Żory, licząca 381,6 tys. osób (wraz z Pszowem – 396 tys.), natomiast w skład obszaru
funkcjonalnego aglomeracji wchodzą miasto i gmina Czerwionka-Leszczyny, niektóre gminy powiatu
rybnickiego i wodzisławskiego (Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Godów, Marklowice, Mszana) oraz
gminy Pawłowice i Suszec z powiatu pszczyńskiego (spoza Subregionu Zachodniego).
Według strategii "Śląskie 2020+", Aglomeracja Rybnicka stanowi obszar organizacji usług
publicznych o znaczeniu krajowym, posiadający rozwinięty sektor gospodarki, w tym związany
z przemysłem wydobywczym. Ma duże znaczenie "w zakresie zaspokojenia dostępu do usług
publicznych wyższego rzędu (również w sektorze nauki) w zachodniej części województwa".
Wskazuje się jednak na "niedostatek rozwoju funkcji metropolitalnych, organizacji decyzyjnych
w sferze biznesu i finansów, instytucji międzynarodowych, multimodalnych funkcji transportowych,
badawczo-rozwojowych, w pewnym stopniu także kulturowych". Zaznaczono, że "wzmacniane
powinny być przede wszystkim funkcje wyższego rzędu (wielkomiejskie o znaczeniu
międzynarodowym i krajowym, zgodnie z posiadanym potencjałem [funkcje gospodarcze, naukowobadawcze, kulturalne, w tym przemysły kreatywne, turystyczne, usługi publiczne wyższego rzędu]").
Za niezbędne uznano również działania "zmierzające do poprawy infrastruktury inwestycyjnej"
(instytucje otoczenia biznesu, tworzenie i wykorzystanie dobrze skomunikowanych obszarów
inwestycyjnych), rozwój zintegrowanego transportu i powiązań wewnętrznych w subregionie, rozwój
sektora małych i średnich przedsiębiorstw jako drugiego bieguna gospodarki (obok tradycyjnego
przemysłu wydobywczego i energetycznego) oraz wzrost poziomu przedsiębiorczości mieszkańców.
[1]
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ („Plan 2020+”)
stwierdza się, że Aglomeracja Rybnicka stanowi "ośrodek regionalny - obszar organizacji usług
publicznych o znaczeniu krajowym”. Według planu, Aglomeracja posiada rozwinięty sektor
gospodarki, w tym związany z przemysłem wydobywczym i rozwijający się sektor nauki, ma duże
znaczenie w zakresie zaspokojenia dostępu do usług publicznych wyższego rzędu w zachodniej
części województwa. Występują silne procesy integracji z obszarem Metropolii Górnośląskiej
(powiązania gospodarczo-przestrzenne i powiązania organizacyjne przedsiębiorstw). 9
Do Rybnika odnoszą się następujące cele polityki przestrzennej przyjęte w Planie 2020+: cel 1.
„Nowoczesna gospodarka - promocja gospodarczego wzrostu i innowacji”, cel 3. „Przestrzeń zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego” i cel 4. „Relacje
z otoczeniem - infrastrukturalne powiązania regionu”.
Według Planu 2020+, Rybnik znajduje się w obrębie następujących obszarów funkcjonalnych:
miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego (Aglomeracja Rybnicka), obszar terenów
zamkniętych, obszar narażony na niebezpieczeństwo powodzi, obszar cenny przyrodniczo, obszar
ochrony krajobrazów kulturowych, obszar ochrony i kształtowania zasobów wodnych, obszar
udokumentowanych złóż kopalin, obszar przygraniczny oraz obszar wymagający rewitalizacji.
Główne ustalenia strategii „Śląskie 2030” (w tym cele strategiczne i operacyjne), a także przyjęte
w „Planie 2020+”, istotne dla Rybnika, kierunki działań w ramach poszczególnych celów polityki
przestrzennej oraz zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych zamieszczono w Aneksie do
części I. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (rozdz. I.14).
7

W Rybniku zlokalizowane jest Biuro związku komunalnego "Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa
Śląskiego z siedzibą w Rybniku".
8

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych
do Celów Statystycznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1573, z późn. zm.), [1]uchylone z dniem 01.01.2018 r. przez
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury
Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. z 2017 r. poz. 825)
9

[1]

(skreślono)
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Rys. I-3. Położenie, ranga i powiązania funkcjonalne Rybnika w otoczeniu regionalnym
objaśnienia:
1 - Aglomeracja Rybnicka (według Strategii Rozwoju Woj. Śląskiego "Śląskie 2020+" [1]i „Śląskie 2030”); 2 - BOF
(bezpośrednie otoczenie) Aglomeracji Rybnickiej (według strategii "Śląskie 2020+" [1][wg strategii „Śląskie 2030” BOA - Bezpośrednie Otoczenie Aglomeracji]); 3 - rdzeń Aglomeracji Rybnickiej - Aglomeracja Rybnicka według
strategii "Śląskie 2020+" i Pszów (włączony do Aglomeracji Rybnickiej w Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Woj. Śląskiego z 2004 r.), strefa zewnętrzna aglomeracji - BOF Aglomeracji Rybnickiej oraz
gminy Gorzyce, Lubomia, Lyski, Zebrzydowice i Strumień (według oprac. "Diagnoza potencjału rozwojowego
obszaru funkcjonalnego zlokalizowanego wzdłuż autostrady A-1 na terenie subregionu zachodniego
województwa śląskiego"); 4 - gminy wchodzące w skład powiatu rybnickiego; 5 - subregion zachodni w podziale
województwa na obszary funkcjonalne (według strategii "Śląskie 2020+" [1]i „Śląskie 2030”) - barwą jasnożółtą
oznaczono gminy subregionu położone poza Aglomeracją Rybnicką i jej strefą zewnętrzną [1](wg strategii "Śląskie
2020+"); 6 - łączny, maksymalny zasięg właściwości terytorialnej instytucji mających siedzibę w Rybniku;
7 - obszar przygraniczny według projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
"Plan 2020+"; 8 - Metropolia Górnośląska i Aglomeracja Bielska (według strategii "Śląskie 2020+" [1]i „Śląskie
2030”) oraz Aglomeracja Ostrawsko-Karwińska w Kraju morawsko-śląskim (Republika Czeska); 9 - miasta:
powyżej 250 tys. mieszkańców, 100 - 250 tys., 50 - 100 tys., poniżej 50 tys. mieszkańców; 10 - lotniska
międzynarodowe; 11 - autostrady. Oznaczono ponadto: granice gmin (w Rep. Czeskiej - granice powiatów),
a także linie równej odległości (ekwidystanty) od centrum Rybnika (10, 20, 30, 40 i 50 km).

5
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I.1.2. POWIĄZ AN IA FUNKCJONALNE. FUNKCJE MIASTA
POWIĄZANIA FUNKCJONALNE
WZAJEMNE POWIĄZANIA FUNKCJONALNE. Rybnik cechuje się silnymi powiązaniami
funkcjonalnymi z niektórymi ośrodkami Subregionu Zachodniego, a także Metropolii Górnośląskiej.
Według analizy powiązań w zakresie dojazdów do pracy i do szkół ponadgimnazjalnych na obszarze
woj. śląskiego z 2012 r.10, powiązania takie notuje się między Rybnikiem a Czerwionką-Leszczynami,
Jastrzębiem-Zdrój, Wodzisławiem Śl., Lyskami, Rydułtowami, Radlinem, Świerklanami, Gaszowicami
i Żorami. Brak jest natomiast istotnych powiązań z Raciborzem.
Rybnik stanowi jeden z głównych ośrodków subregionu w zakresie przyjazdów do szkół
ponadgimnazjalnych, głównie z powiatu rybnickiego. Zaznacza się silne, jednokierunkowe powiązanie
Rybnika z Katowicami w zakresie dojazdów do pracy. W strategii "Śląskie 2020+" stwierdza się,
że Aglomeracja Rybnicka cechuje się "silnymi procesami integracji z Metropolią Górnośląską"
(zwłaszcza w przypadku Czerwionki-Leszczyn [jednocześnie z tego kierunku notuje się największy
potok dojazdów do szkół ponadgimnazjalnych w Rybniku]).
Głównym kierunkom wzajemnych, codziennych oddziaływań Rybnika i innych ośrodków
odpowiada większa intensywność połączeń komunikacyjnych (różnymi środkami komunikacji).
Ponadto, w zakresie komunikacji publicznej, linie autobusowe organizowane przez Zarząd Transportu
Zbiorowego w Rybniku obsługują gminy powiatu rybnickiego i docierają do niektórych ośrodków
pow. wodzisławskiego (Rydułtowy, Pszów, Radlin, Marklowice) oraz do Żor i Kuźni Raciborskiej.
POWIĄZANIA INFRASTRUKTURALNE. Rybnik z systemową elektrownią cieplną i stacją
elektroenergetyczną stanowi węzłowy ośrodek w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, mający
istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne kraju. Miasto powiązane jest liniami
elektroenergetycznymi najwyższych napięć z ośrodkami w woj. śląskim (Jastrzębie-Zdrój, Łaziska
Górne, Zabrze, rejon Częstochowy) i opolskim (Blachownia, Kędzierzyn-Koźle, Dobrzeń) oraz
z rejonem Frydka-Mistka w Czechach, a poprzez linie wysokich napięć – z ośrodkami w bliższym
otoczeniu (Leszczyny, Radlin, Knurów, Przyszowice, Jastrzębie-Zdrój, Pawłowice [Pniówek]).
Ponadto, Rybnik znajduje się na trasie wodociągów (z Goczałkowic-Zdroju i Dziećkowic)
regionalnego systemu wodociągowego (m.in. ze zbiornikami w Pszowie) oraz gazociągów
przesyłowych z rejonu Katowic, Gliwic i Oświęcimia.
W wymiarze lokalnym, Rybnik wchodzi w różnorakie związki z sąsiednimi ośrodkami w zakresie
infrastruktury technicznej (m.in. gospodarki wodno-ściekowej [oczyszczalnia ścieków Orzepowice
obsługuje również gminy Jejkowice i część Gaszowic, niektóre części miasta obsługiwane są
w zakresie tej gospodarki przez gminy sąsiednie Pilchowice, Wodzisław Śl.]), a także infrastruktury
drogowej, komunalnej i społecznej.
POWIĄZANIA ŚRODOWISKOWE. W wymiarze środowiskowym, na związki Rybnika z szerszym
otoczeniem wpływają w głównej mierze aspekty hydrograficzne i hydrogeologiczne oraz klimatyczne
i ekologiczne.
Cały obszar miasta znajduje się w dorzeczu Odry, głównie w zlewni Rudy. Źródła większych
cieków znajdują się poza Rybnikiem, w związku z czym na stan ich wód wpływ mają również zjawiska
i procesy zachodzące na terenie gmin sąsiednich (Żory, Rydułtowy, Jejkowice). Z kolei, stan
gospodarki wodnej w Rybniku oddziałuje na jakość wód na obszarach położonych w dolnym biegu
Rudy (Kuźnia Raciborska), a pośrednio (poprzez zasolone wody zakładów górniczych) także na stan
Olzy. Podobne zależności występują w odniesieniu do zbiorników wód podziemnych, rozciągających
się pod obszarem Rybnika i gmin sąsiednich.
Dominujące kierunki wiatrów z sektora południowo-zachodniego umożliwiają napływ ciepłych
mas powietrza przez Bramę Morawską, a jednocześnie wpływają na przemieszczanie zanieczyszczeń
10

Delimitacja metropolii i aglomeracji oraz ich obszarów funkcjonalnych w województwie śląskim, Regionalne Centrum Analiz
Strategicznych, Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
3/2012, Katowice 2012.

6

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 19

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
I. UW ARUNKOW ANIA ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO

z okolic Aglomeracji Ostrawy i bliżej położonych Wodzisławia Śl., Rydułtów i Radlina nad obszar
Rybnika oraz zwiększają możliwość negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń z rejonu miasta na
jego północno-wschodnie otoczenie.

Rys. I-4. Powiązania komunikacyjne i infrastrukturalne Rybnika w otoczeniu regionalnym
objaśnienia:
1 - autostrady (A1 i A4), 2 - węzły autostradowe, 3 - drogi krajowe, 4 - droga wojewódzka nr 935, 5 - planowane
drogi: Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna (RDRP) i Droga Główna Południowa (DGP), 6 - postulowana
autostrada A4-bis (trasy wariantowe), 7 - linie kolejowe o znaczeniu państwowym, stanowiące jednocześnie linie
o znaczeniu międzynarodowym, linia kolejowa nr 140 na odcinku Rybnik Towarowy - Sumina nie stanowiąca linii
kolejowej o znaczeniu państwowym, zaliczona do linii o znaczeniu międzynarodowym, 8 - pozostałe linie kolejowe
o znaczeniu państwowym, 9 - potencjalny przebieg linii kolejowej dużych prędkości Warszawa - Katowice Ostrawa (trasy wariantowe), 10 - linie elektroenergetyczne najwyższych napięć 400 kV, 11 - linie
elektroenergetyczne najwyższych napięć 220 kV, 12 - główne stacje elektroenergetyczne, 13 - główne gazociągi
przesyłowe gazu ziemnego, 14 -wodociągi tranzytowe regionalnego systemu wodociągowego.

7
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Północna część Rybnika znajduje się w obrębie rozległych, ponadregionalnych i regionalnych
struktur przyrodniczych – w granicach Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe
Rud Wielkich oraz korytarzy ekologicznych, zapewniających powiązania pomiędzy doliną Górnej Wisły
i Lasami Pszczyńsko-Kobiórskimi a Lasami Rudzkimi, doliną Odry i Kłodnicy.

Rys. I-5. Powiązania środowiskowe, w tym przyrodnicze, Rybnika w otoczeniu regionalnym
objaśnienia:
1 - granice mezoregionów fizycznogeograficznych, 2 - dział wodny I rzędu (Wisła - Odra), 3 - działy wodne
II rzędu, 4 - obszar zlewni Rudy, 5 - ważniejsze zbiorniki wodne, 6 - granice Jednolitych części wód podziemnych
(Jcwpd), 7 - główne zbiorniki wód podziemnych (GZWP) oraz lokalny zbiornik wód podziemnych Rybnik, dawny
GZWP nr 345 - Rybnik, 8 - złoża węgla kamiennego, 9 - Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich, 10 - granice otuliny parku krajobrazowego, 11 - obszary Natura 2000 - specjalnej
ochrony ptaków (PLB), 12 - obszary Natura 2000 - siedliskowe, mające znaczenie dla Wspólnoty (PLH), 13 korytarze ekologiczne ornitologiczne, 14 - korytarze ekologiczne teriologiczne (dla ssaków drapieżnych lub
kopytnych), 15 - korytarze spójności obszarów chronionych, 16 - lasy.

8
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ZEWNĘTRZNE FUNKCJE MIASTA
FUNKCJE ADMINISTRACYJNE. ZASIĘG ODDZIAŁYWANIA. Rybnik jest ważnym ośrodkiem
administracyjnym. Posiada status miasta na prawach powiatu, a jednocześnie stanowi siedzibę
starostwa powiatowego powiatu rybnickiego (ziemskiego), obejmującego miasto i gminę CzerwionkaLeszczyny oraz gminy Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany. Miasto skupia powiatowe jednostki
administracji zespolonej oraz służby, inspekcje i straże, a ponadto jest siedzibą sądu rejonowego
i prokuratury rejonowej, obejmujących swą właściwością terytorialną Rybnik i powiat ziemski 11.
Rybnik jest również ośrodkiem instytucji jednostek drugiego szczebla w administracyjnych
podziałach specjalnych (wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej) oraz w podziałach
dla celów wymiaru sprawiedliwości 12, mieszczącym istotne jednostki (m.in. ośrodek sądu okręgowego
właściwy w niektórych sprawach, wojskowa komenda uzupełnień, okręgowy urząd górniczy, urząd
skarbowy oraz jednostki z zakresu ubezpieczeń społecznych i ochrony zdrowia). Zasięg
oddziaływania tych instytucji (ich właściwość terytorialna) jest zróżnicowany, jednak w większości
obejmuje Subregion Zachodni, a jedynie w niektórych przypadkach także inne powiaty lub ich części
(pszczyński, mikołowski, gliwicki, tarnogórski i cieszyński).
Rybnik, pomimo istotnych zmian w podziałach administracyjnych w swym otoczeniu 13, utrzymał
pozycję jako ośrodek administracyjny – głównie w podziałach specjalnych – dla miast stanowiących
odrębne powiaty miejskie (Jastrzębie-Zdrój, Żory) i dla niektórych powiatów ziemskich (powiat
raciborski i wodzisławski [nie licząc powiatu rybnickiego]).
FUNKCJE HANDLOWO-USŁUGOWE. Rybnik jest znaczącym, w skali subregionalnej, ośrodkiem
handlowym. Działają dwa centra rozrywkowo-handlowe, skupiające sklepy, obiekty gastronomiczne
i rozrywkowe, w tym kina wielosalowe oraz inne placówki handlowe o nowoczesnej powierzchni
handlowej (hiper- i supermarkety). Funkcjonują również tradycyjne formy handlu – sklepy i punkty
usługowe przy ulicach handlowych oraz targowisko miejskie, kontynuujące historyczną funkcję
Rybnika jako miasta targowego.
Na skalę ponadlokalną rozwinięty jest również sektor finansowo-bankowy (szereg placówek
różnych instytucji finansowych), a także usług gastronomii i rozrywki. Niewystarczająca jest baza
noclegowa, głównie w zakresie hoteli o co najmniej średnim standardzie (istnieją jedynie cztery
skategoryzowane hotele 3-gwiazdkowe).
FUNKCJE OŚWIATY, NAUKI I KULTURY. Miasto jest znaczącym ośrodkiem szkolnictwa
ponadgimnazjalnego, w tym szkolnictwa artystycznego (m.in. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II
Stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków) oraz siedzibą centrów edukacji zawodowej (miejskiego
i wojewódzkiego), ośrodka doskonalenia zawodowego nauczycieli (Regionalny Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej WOM, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka) i oddziału
terenowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.
11

Prawa powiatu miejskiego posiada w kraju, oprócz Rybnika, jeszcze tylko 65 miast, zaś 44 miasta są jednocześnie siedzibą
władz powiatu ziemskiego (w woj. śląskim, obok Rybnika, są to Bielsko-Biała, Częstochowa i Gliwice). W Rybniku, jako mieście
na prawach powiatu, samorząd realizuje zadania publiczne gminy (własne i zlecone) oraz zadania powiatu (własne i z zakresu
administracji rządowej). Jednostki administracji zespolonej (powiatowy urząd pracy), służby, inspekcje i straże z zakresu
zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej i administracji architektonicznobudowlanej (policja [Komenda Miejska Policji w Rybniku], straż pożarna [Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
w Rybniku], powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego [Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Rybnika])
oraz powiatowy inspektor sanitarny (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) obsługują Rybnik i powiat ziemski.
12

Instytucje jednostek drugiego szczebla w administracyjnych podziałach specjalnych (podmioty podporządkowane właściwym
ministrom, kierownikom państwowych osób prawnych i innych państwowych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania
z zakresu administracji rządowej), zlokalizowane w Rybniku, obejmują: Okręgowy Urząd Górniczy, Wojskową Komendę
Uzupełnień, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności, Placówkę Terenową Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Obwodowy Urząd Miar, Powiatowy
Inspektorat Weterynarii (Miejski Inspektorat Weterynarii w Rybniku), Oddział Okręgowego Inspektoratu Pracy, Delegaturę
Narodowego Funduszu Zdrowia, Urząd Celny, Oddział Urzędu Statystycznego, Nadleśnictwo Rybnik w Regionalnej Dyrekcji
Lasów Państwowych. Rybnik stanowi również siedzibę Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach.
13

Rybnik posiada długą tradycję jako ośrodek władz powiatowych (od 1818 r.), jednak zasięg jego oddziaływania w tym
zakresie zmniejszył się znacząco - z orbity wpływów miasta wypadły już w latach 50. XX wieku pow. wodzisławski i JastrzębieZdrój, a w latach 70. - Rydułtowy, Knurów i Żory (należące do 1975 r. do pow. rybnickiego, które po reaktywacji powiatów
w 1999 r. nie znalazły się w jego obrębie).
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Rybnik jest ośrodkiem akademickim – działają jednostki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
(Centrum Kształcenia Inżynierów) i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (zamiejscowy Wydział
Biznesu, Finansów i Administracji w dotychczasowym Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym),
w tym w ramach Zespołu Szkół Wyższych ("Kampus" – funkcjonują w nim również Laboratorium
Nowoczesnych Technologii Przemysłowych i Centrum Upowszechniania Technologii Informatycznych,
pełniące funkcje dydaktyczne, naukowo-badawcze i usługowe).
Funkcje miasta jako ośrodka naukowego są jednak pod względem liczby studentów słabo
rozwinięte – liczba studiujących w Rybniku zmniejszyła się znacząco, z blisko 3,2 tys. osób w 2012 r.
do 1329 osób w 2014 r., podczas gdy m.in. pozostałe ośrodki regionalne w woj. śląskim (Bielsko-Biała
i Częstochowa) cechują się wielokrotnie większą liczbą studentów (Bielsko-Biała – 9,5 tys. osób,
Częstochowa – 16,8 tys. osób w 2014 r.) oraz liczbą szkół wyższych i jednostek zamiejscowych.
W Rybniku brak jest instytucji kultury prowadzonych lub współprowadzonych przez samorząd
województwa, w tym instytucji w zakresie kultury wysokiej (teatr, opera, filharmonia [za jedyny podmiot
można uznać reaktywowaną Filharmonię Rybnicką im. Braci Szafranków]). Wystarczająca jest
natomiast baza materialna – organizację imprez kulturalnych, w tym kultury wysokiej, umożliwia
przede wszystkim budynek Teatru Ziemi Rybnickiej (z widownią na 650 miejsc).
Rybnik jest znaczącym ośrodkiem kultury muzycznej. Organizowane są cykliczne festiwale
muzyczne (różnych nurtów) i corocznie – koncert jednej ze światowych gwiazd muzyki rozrywkowej
oraz znane w kraju imprezy kulturalne – Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej i Rybnicka
Jesień Kabaretowa, a także Rybnickie Dni Literatury.
Rybnik jest również ośrodkiem mediów – tradycyjnych (prasa o zasięgu subregionalnym, radio,
telewizja) i elektronicznych.
OŚRODEK LECZNICTWA. W Rybniku działają dwa szpitale, których podmiotem prowadzącym jest
samorząd województwa: Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych – wyspecjalizowany,
o znaczeniu co najmniej regionalnym oraz Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 (świadczący
usługi w zakresie 17 specjalizacji), o znaczeniu powiatowym. Brak jest podmiotów oferujących
świadczenia wysokospecjalistyczne (przeszczepy, operacje wad wrodzonych) lub specjalizujących się
w dziedzinie kardiochirurgii i onkologii 14.
OŚRODEK GOSPODARCZY. Rybnik jest znaczącym ośrodkiem gospodarczym (około 41 tys.
zatrudnionych, bez pracujących w podmiotach o liczbie do 9 osób), w przewadze usługowym (głównie
w zakresie usług różnych i handlu), choć udział zatrudnionych w usługach jest niższy niż średnio
w całym woj. śląskim.
Rybnik stanowi nadal istotny, tradycyjny ośrodek paliwowo-energetyczny z dwiema kopalniami
węgla kamiennego i systemową elektrownią cieplną oraz licznymi przedsiębiorstwami różnej wielkości
działającymi na rzecz tego sektora przemysłu. Dość dobrze rozwinięta jest także produkcja materiałów
budowlanych i niektórych innych wyrobów (grzejników i płyt izolacyjnych, części i akcesoriów
samochodowych, wyrobów metalowych i chemicznych), a także działalności w zakresie infrastruktury
kolejowej i przewozów kolejowych. Niewielki jest stopień rozwoju nowoczesnych działalności
informatycznych i technologicznych, w tym mikro- i małych przedsiębiorstw.
W Rybniku zlokalizowany jest – relatywnie niewielki pod względem powierzchni – obszar
przemysłowy wchodzący w skład Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Podstrefa Jastrzębsko Żorska) oraz istnieją, w ograniczonym zakresie, inne instrumenty wsparcia (inkubatory
przedsiębiorczości). Funkcjonuje także kilka organizacji gospodarczych działających na rzecz biznesu.

14

Według opracowań: Badanie poziomu świadczonych usług zdrowotnych w wybranych jednostkach ochrony zdrowia
w kontekście diagnozy poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na
sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych, Warszawa, 2012 oraz Analiza
potencjału rozwojowego funkcji metropolitalnych obszarów aglomeracji miejskich województwa śląskiego, będących ośrodkami
wzrostu gospodarczego województwa śląskiego w kontekście procesów zachodzących na regionalnym rynku pracy.
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I.1.3. BEZPOŚREDNIE POWIĄZ AN IA Z GMIN AMI SĄSIEDNIMI
Rybnik graniczy z wieloma (11) jednostkami samorządu terytorialnego, wchodzącymi w skład
powiatów – rybnickiego: miastem-gminą Czerwionka-Leszczyny (42 tys. mieszkańców) i gminami
Gaszowice (9,4 tys.), Jejkowice (4 tys.), Lyski (9,6 tys.) i Świerklany (12,1 tys.), – wodzisławskiego:
miastami Radlin (18 tys.) i Rydułtowy (21,8 tys.) oraz gminą Marklowice (5,4 tys.), a także z gminą
miejsko-wiejską Kuźnia Raciborska (12 tys.) w powiecie raciborskim, gminą Pilchowice (11,5 tys.)
w powiecie gliwickim oraz z Żorami (62 tys. osób), stanowiącymi miasto na prawach powiatu.
Granica Rybnika, o długości około 106,5 km, ma urozmaicony przebieg, wskaźnik jej rozwinięcia
(stosunek długości granicy danego obszaru do obwodu koła o tej samej powierzchni) jest znaczny –
wynosi blisko 2,5. Na zdecydowanie najdłuższym odcinku (33,7 km) Rybnik graniczy z CzerwionkąLeszczynami, najkrótsze są odcinki granicy z Marklowicami (1,6 km) i Gaszowicami (1,8 km).
Wyraźną barierę przestrzenną stanowią jedynie duże kompleksy leśne, w tym również na
południu miasta (pomiędzy Popielowem i Marklowicami). W wielu miejscach granica administracyjna
przecina lub rozdziela jednorodne lub zbliżone charakterem tereny zurbanizowane (zakład główny
i budowla ziemna KWK "Jankowice", oczyszczalnia ścieków w Kłokocinie, tereny zabudowy
mieszkaniowej na styku z Radlinem, Rydułtowami, Jejkowicami oraz Kamienia z Książenicami
i Leszczynami. Ponadto, do obszaru miasta w Chwałęcicach przylegają tereny produkcyjne (zakłady
Classen-Pol S.A.) w Zwonowicach.
Granica administracyjna przecina również niektóre drogi, zwłaszcza na styku z CzerwionkąLeszczynami (skrzyżowanie ul. Robotniczej z ul. Mikołowską znajduje się na terenie Przegędzy) oraz
z Jejkowicami i Świerklanami, a także tereny chronione lub planowane do ochrony na mocy ustawy
o ochronie przyrody (Kencerz, Głębokie Doły) i przekształcone działalnością górniczą (BoguszowiceStare i Chwałowice na styku z Jankowicami [gm. Świerklany]). Niektóre obiekty zlokalizowane
w gminach sąsiednich powodują ograniczenia w zagospodarowaniu terenów na obszarze Rybnika
(m.in. cmentarz w Jejkowicach [obsługujący również Zebrzydowice], którego strefa sanitarna obejmuje
część tej dzielnicy).
W promieniu do 8 km od Rynku (centralnego punktu Rybnika), w którym znajdują się najdalej
położone względem centrum miasta dzielnice (Stodoły, Ochojec, Kłokocin) mieści się szereg
miejscowości położonych poza granicą Rybnika: Jejkowice, Szczerbice, Piece i Jankowice oraz
fragmenty Gaszowic, Zwonowic, Książenic, Leszczyn, Przegędzy, Świerklan Górnych i Marklowic,
a także znaczna część Radlina (Obszary, Biertułtowy) i zachodni fragment Rydułtów (Radoszowy).
Najbliżej centrum Rybnika (w odległości 6 km) znajdują się Jankowice i Jejkowice.
Dokumenty planistyczne gmin sąsiednich (studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego) przewidują rozwój zabudowy,
w tym na terenach sąsiadujących z Rybnikiem – w większości na zasadzie rozwoju (zagęszczania
i uzupełniania) skupisk budynków już istniejących (m.in. w przygranicznych częściach Radlina,
Rydułtów, Jejkowic i Czerwionki-Leszczyn). W Jankowicach pod zabudowę mieszkaniową
przeznaczono również tereny przy granicy z Chwałowicami w rejonie ul. Kożdonia. W Żorach
przewiduje się powstanie zabudowy usługowej w Rowniu wzdłuż drogi łączącej ul. Żorską / Rybnicką
z Drogą Regionalną Racibórz - Pszczyna, natomiast w Jejkowicach i Zwonowicach – rozwój
zabudowy produkcyjnej w sąsiedztwie granicy z Rybnikiem. W Rydułtowach, w odległości
(w większości) co najmniej 800 m od granicy z Niewiadomiem, kontynuowana będzie rozbudowa
budowli ziemnej z wykorzystaniem odpadów wydobywczych w rejonie stożka "Szarlota".
W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Czerwionki-Leszczyn
nie przewiduje się kontynuacji (budowy) dróg pomiędzy Kamieniem i Golejowem na odcinku
przebiegającym przez tereny leśne w rejonie Książenic; założono natomiast przebudowę
skrzyżowania ul. Robotniczej z ul. Mikołowską w formie węzła (dwupoziomowego) oraz budowę dróg
(głównych i zbiorczych) w rejonie na północ od ul. Mikołowskiej (Stanowice), mogących mieć również
znaczenie dla obsługi komunikacyjnej Kamienia.
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I.2. S T R U K T U R A F U N K C J O N A L N O - P R Z E S T R Z E N N A
I.2.1. ROZWÓJ TERYTORIALNY. DZIELNICE MIASTA
Terytorium miasta wynosi, według danych statystyki publicznej, 14 836 ha. Rybnik należy pod
względem zajmowanej powierzchni do grupy miast dużych, obejmujących ponad 100 km 2 – plasuje się
według tego kryterium na 14. miejscu wśród gmin miejskich w kraju. Rozpiętość południkowa
i równoleżnikowa obszaru Rybnika są do siebie zbliżone: południkowa wynosi około 16,7 km, zaś
równoleżnikowa – około 15,4 km.
Współczesny Rybnik stanowi miasto, które powstało poprzez stopniowe łączenie wielu
odrębnych jednostek osadniczych w jeden organizm administracyjny. Dzielnice: Śródmieście, Rybnik
Północ i Meksyk stanowią – w uproszczeniu – pierwotną część miasta, do której włączono w 1907 r.
wieś Smolna (wraz z obecną dzielnicą Nowiny-Maroko). W latach 20. XX w. włączono do Rybnika
obecne dzielnice Ligota - Ligocka Kuźnia i Paruszowiec-Piaski.
W 1951 r., po włączeniu do miasta Zamysłowa oraz części Orzepowic i Wielopola, Rybnik
uzyskał status powiatu miejskiego. W latach 50. i 60. prawa miejskie zostały nadane Niedobczycom
(1954 r. – wraz z Niewiadomiem, Popielowem i Radziejowem), Boguszowicom (1962 r. – wraz
z Kłokocinem) i Chwałowicom (1967 r.).
Obecny kształt obszaru miasta uformował się zasadniczo w latach 70., kiedy to do Rybnika
włączono kolejno: w 1973 r. – miasto Chwałowice oraz wsie Orzepowice, Wielopole, Rybnicką Kuźnię
i Zebrzydowice, w 1975 r. – miasta Boguszowice (wraz z Gotartowicami) i Niedobczyce, zaś w 1977 r.
– wsie Chwałęcice i Stodoły (ze zlikwidowanej gminy Chwałęcice) oraz Golejów, Grabownię i Kamień
ze znoszonej gminy Ochojec. Ostatnia jak dotychczas, istotna zmiana granic miasta nastąpiła
z początkiem 2001 r., kiedy to do Rybnika włączono sołectwo Ochojec z gminy Pilchowice 15.
Rybnik jest podzielony na 27 dzielnic, stanowiących w sensie prawnym jednostki pomocnicze
Miasta16. Dzielnice, o granicach w większości odpowiadających w przybliżeniu historycznym
podziałom (z wyjątkiem nowo wydzielonych części [Maroko-Nowiny, Rybnik Północ, BoguszowiceOsiedle]), są silnie zróżnicowane pod względem zajmowanej powierzchni i liczby mieszkańców. Trzy
z nich (Ligota - Ligocka Kuźnia, Ochojec i Stodoły) obejmują ponad 1 000 ha; obszarem ponad
10. krotnie mniejszym, liczącym jedynie 128 ha, cechuje się Smolna. Powierzchnia większości (16)
dzielnic mieści się w przedziale 300 - 600 ha.
Jeszcze większe dysproporcje występują pod względem liczbę mieszkańców – trzy dzielnice
odznaczają się zaludnieniem wyższym od 10 tys. (Maroko-Nowiny [blisko 19 tys.], Niedobczyce
i Boguszowice-Osiedle), natomiast w dwóch (Stodoły i Grabownia) – liczba ludności nie przekracza
1 000 osób (w Stodołach jest 32-krotnie mniejsza niż w Maroku-Nowinach). Silnie zróżnicowana jest
również gęstość zaludnienia, wynosząca w skali miasta 944 osób/km 2 (przy liczbie ludności według
GUS) lub blisko 900 osób/km 2 (według danych PESEL), zaś w odniesieniu do obszaru miasta
pomniejszonego o lasy (grunty Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe) i Zbiornik
15

W 2014 r. nastąpiła korekta granicy Rybnika z Żorami, polegająca na włączeniu do Żor nieruchomości gruntowych o pow.
0,2601 ha, zajętych pod Regionalną Drogę Racibórz - Pszczyna.
Rada Miasta Rybnika Uchwałą Nr 184/XII/2015 z dnia 17 września 2015 r. postanowiła o wszczęciu procedury
zmierzającej do zmiany granicy administracyjnej pomiędzy Rybnikiem a Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny o charakterze porządkowym, mającej polegać na włączeniu do Rybnika obszaru o pow. około 5 ha, obejmującego odcinek
ul. Robotniczej pomiędzy ul. Mikołowską a przepustem drogowym wraz z lasem i infrastrukturą drogową. Odcinek
ul. Robotniczej, zarządzany przez Prezydenta Miasta Rybnika, znajduje się dotychczas w granicach administracyjnych
Czerwionki-Leszczyn.
16

Zadaniem dzielnicy jest "tworzenie warunków dla uczestnictwa jej mieszkańców w realizacji zadań Miasta oraz harmonijnego
jej rozwoju". Rada dzielnicy może wydawać opinie dotyczące dzielnicy w zakresie m.in. planu zagospodarowania
przestrzennego, lokalizacji obiektów (urządzeń) usługowych i miejsc parkowania samochodów, lokalizacji zakładów i obiektów,
których działalność może być uciążliwa dla otoczenia, przebiegu tras linii komunikacji miejskiej i rozmieszczenia przystanków,
tworzenia lub likwidacji placówek oświatowych i instytucji kultury, a w dzielnicach Boguszowice-Osiedle, Boguszowice-Stare,
Niedobczyce, Niewiadom i Radziejów - także w zakresie planów ruchu kopalń.
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Rybnicki, liczącego bez tych terenów 9 890 ha – 1345 osób/km 2 (według danych PESEL).
Tabela I-2. Dzielnice miasta (powierzchnia, ludność, gęstość zaludnienia)
Powierzchniaa
(ha)

Dzielnica

% pow.
miasta

Ludnośćb
(osoby)

% ludności
miasta

Gęstość zaludnienia
(osoby/km2)
pow. bez
pow. ogółem
lasówc

Boguszowice-Osiedle

302

2,0

10 798

8,1

3 575

4 886

Boguszowice-Stare

562

3,8

7 645

5,8

1 360

1 456

Chwałęcice

930

6,3

1 831

1,4

197

461

Chwałowice

548

3,7

7 571

5,7

1 382

1 594

Golejów

366

2,5

2 278

1,7

622

653

Gotartowice

787

5,3

3 585

2,7

456

714

Grabownia

280

1,9

759

0,6

271

513

Kamień

614

4,1

4 218

3,2

687

866

Kłokocin

384

2,6

2 579

1,9

672

754

1 355

9,2

3 886

2,9

287

652

Maroko-Nowiny

361

2,4

18 781

14,1

5 202

5 573

Meksyk

345

2,3

2 637

2,0

764

764

Niedobczyce

706

4,8

12 255

9,2

1 736

1 746

Niewiadom

488

3,3

4 643

3,5

951

1 276

1 282

8,7

2 025

1,5

158

693

Orzepowice

459

3,1

3 477

2,6

758

940

Paruszowiec-Piaski

391

2,6

4 421

3,3

1 131

1 557

Popielów

452

3,0

3 299

2,5

730

979

Radziejów

322

2,2

1 886

1,4

586

655

Rybnicka Kuźnia

364

2,4

3 601

2,7

989

1 062

Rybnik Północ

764

5,1

7 501

5,7

982

1 943

Smolna

128

0,9

6 790

5,1

5 305

5 305

Stodoły

1 173

7,9

587

0,4

50

139

Śródmieście

222

1,5

7 542

5,7

3 379

3 379

Wielopole

307

2,1

1 926

1,4

627

693

Zamysłów

464

3,1

3 283

2,5

708

755

Zebrzydowice

480

3,2

3 176

2,4

662

993

14 836

100,0

132 980

100,0

896

1 345

Ligota-Ligocka Kuźnia

Ochojec

RYBNIK
a

b

Źródło: Opracowanie własne. Na podstawie obliczeń własnych. Według danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu
Miasta (PESEL), stan na 31 XII 2015 r. c Powierzchnia bez lasów - pomniejszona o grunty Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe; obszar dzielnic Stodoły, Chwałęcice, Grabownia, Rybnicka Kuźnia i Orzepowice pomniejszono
dodatkowo o Zbiornik Rybnicki (ze zbiornikami bocznymi).

Gęstość zaludnienia waha się od 50 osób/km 2 w Stodołach do ponad 5 tys. osób w MarokuNowinach i Smolnej. Gęstość zaludnienia ponad 1500 osób/km 2 (dolna wartość cechująca "obszary
miejskie" według kryteriów Eurostat i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) występuje też
w Śródmieściu, Boguszowicach-Osiedlu i Niedobczycach. Przy uwzględnieniu obszaru bez lasów
i Zbiornika Rybnickiego, gęstość zaludnienia w Stodołach wynosi 139 osób/km 2, a w pozostałych
dzielnicach – co najmniej 500 osób/km 2 (z wyjątkiem Chwałęcic). Jednak gęstość 1500 osób/km 2
osiągają tylko, prócz wymienionych już dzielnic, Chwałowice, Rybnik-Północ i Paruszowiec-Piaski.
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Rys. I-6. Rozwój terytorialny miasta. Podział na dzielnice
objaśnienia:
1 - obszar Rybnika w pocz. XX w., (2 - 9) tereny włączone do Rybnika w: 2 - 1907 r. (Smolna), 3 - 1924 r.
(Rybnickie Nadleśnictwo), 4 - 1926 r. (Ligota), 5 - 1951 r. (Zamysłów, część Wielopola i Orzepowic), 6 - 1973 r.
(Chwałowice [miasto], Orzepowice, Rybnicka Kuźnia, Zebrzydowice), 7 - 1975 r. (Boguszowice [miasto],
Niedobczyce [miasto]), 8 - 1977 r. (Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Kamień, Stodoły), 9 - 2001 r. (Ochojec),
10 - granice powiatu miejskiego Rybnik (od 1951 r.), 11 - granice obszarów posiadających prawa miejskie (miasta
Chwałowice, Boguszowice i Niedobczyce) przed ich włączeniem do Rybnika; liniami barwą białą oznaczono
współczesne granice dzielnic (samorządowych).

Na obszarze miasta istnieje 39 miejscowości w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r.
o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1612,
z późn. zm.), stanowiących "jednostki osadnicze", określone w Obwieszczeniu Ministra Administracji
i Cyfryzacji z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1636), z których – pod względem rodzaju – Rybnik stanowi miasto, zaś
pozostałe miejscowości – "część miasta Rybnik"17. Do miejscowości stanowiących "część miasta",
wymienionych w cyt. przepisach, należą (w układzie alfabetycznym): Boguszowice, Brzeziny, Brzeziny
Chwałowickie, Buglowiec, Chwałęcice, Chwałowice, Golejów, Gotartowice, Grabownia, Gzel,
Józefowiec, Kamień pod Rzędówką, Kłokocin, Kuźnia Ligocka, Ligota, Meksyk, Nacyna, Niedobczyce,
Niewiadom Dolny, Niewiadom Górny, Nowy Dwór, Ochojec, Orzepowice, Paruszowiec, Piaski,
Popielów, Radziejów, Raszowiec, Rybnicka Kuźnia, Stawiska, Stodoły, Strąkowiec, Świercze, Wawok,
Wielopole, Wrzosy, Zamysłów i Zebrzydowice.
17

Miejscowość oznacza, według ustawy o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, jednostkę osadniczą
lub inny obszar zabudowany odróżniający się od innych miejscowości odrębną nazwą lub odmiennym określeniem rodzaju
(charakteru) miejscowości. Jednostka osadnicza oznacza "wyodrębniony przestrzennie obszar zabudowy mieszkaniowej wraz
z obiektami infrastruktury technicznej zamieszkany przez ludzi" (art. 2 pkt 1 cyt. ustawy). Jeden z rodzajów jednostki osadniczej
stanowi "miasto" - jako jednostka osadnicza "o przewadze zwartej zabudowy i funkcjach nierolniczych".
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I.2.2. UŻYTKOWANIE TERENÓW
Według faktycznego stanu zagospodarowania i użytkowania terenów (na podstawie
inwentaryzacji urbanistycznej [2015 r.]), zdecydowaną większość (2/3) obszaru Rybnika stanowią
tereny "otwarte", niezurbanizowane (trwale lub tymczasowo [do czasu ich zagospodarowania
w sposób zgody z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).
Przeważają wśród nich lasy (4 734 ha, 32% pow. miasta), zajmujące wraz z terenami
zadrzewionymi (trwale lub przejściowo, o różnym stopniu zwarcia drzew) – 42% pow. obszaru miasta.
Piątą część terytorium Rybnika stanowią różnego rodzaju tereny rolnicze, użytkowane i odłogowane,
zaś 5% – wody powierzchniowe (głównie Zbiornik Rybnicki ze zbiornikami bocznymi). Pozostałą część
obszaru miasta zajmują różnego rodzaju tereny zurbanizowane (liczące 4 700 ha [tyle co lasy]), w tym
zabudowane, komunikacji, sportowo-rekreacyjne i zieleni urządzonej. Należą do nich również tereny
związane z wydobywaniem węgla kamiennego, na których deponowane są odpady wydobywcze
(służące do wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych lub do budowy budowli ziemnych).
Tabela I-3. Zagospodarowanie i użytkowanie terenów (stan faktyczny)
Użytkowanie terenu
Tereny zabudowy mieszkaniowej
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

Pow.
(ha)
2351,1

% pow.
miasta
15,9

2074,0

14,0

35,5

0,2

241,6

1,7

Tereny zabudowy usługowej

399,7

2,6

Tereny produkcyjno-techniczne i infrastruktury technicznej

632,0

4,3

tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zab. produkcyjno-usługowej
tereny infrastruktury technicznej
tereny deponowania odpadów wydobywczych
Tereny sportowo-rekreacyjne i zieleni urządzonej

455,5

3,1

64,3

0,4

112,2

0,8

497,7

3,5

tereny sportu i rekreacji

69,2

0,6

tereny zieleni urządzonej

62,6

0,4

tereny ogrodów działkowych

82,0

0,6

tereny cmentarzy

31,0

0,2

tereny ogrodów przydomowych
Tereny użytkowane rolniczo

252,9
2897,2

tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
tereny rolnicze

1,7
19,7

8,2

0,0

2889,0

19,7

Lasy

4733,5

32,0

Tereny zadrzewione

1452,8

9,8

Tereny wód powierzchniowych

791,4

5,3

Tereny komunikacji

836,1

5,5

tereny dróg publicznych
tereny garaży i parkingów
tereny kolejowe
tereny lotniska
Nieużytki

521,0

3,4

23,5

0,2

255,6

1,7

36,0
211,5

0,2
1,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej; stan w III kwartale 2015 r.

Połowę terenów zurbanizowanych (według stanu faktycznego) zajmuje zabudowa mieszkaniowa
(16% obszaru miasta) – łącznie z drogami wewnętrznymi i niespełniającymi minimalnych parametrów
oraz z ogrodami przydomowymi, stanowiącymi część działek budowlanych. Dominuje zabudowa
jednorodzinna, wolno stojąca (blisko 2 075 ha), zdecydowanie mniejszą powierzchnię zajmuje

15

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 28

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
I. UW ARUNKOW ANIA ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO

zabudowa wielorodzinna (250 ha) i mieszkaniowo-usługowa. Inne rodzaje terenów zurbanizowanych
stanowią po kilka procent obszaru miasta.
Rozmieszczenie i udział głównych rodzajów terenów zabudowanych w podziale na dzielnice jest
zróżnicowany. Tereny mieszkaniowe występują w każdej z dzielnic – największą część z tych terenów
obejmują Niedobczyce (9%), najmniejszą – Stodoły (1%). Inne rodzaje zabudowy skupiają się w kilku
jednostkach (usługowe – w Śródmieściu [14%], produkcyjno-techniczne i infrastruktury technicznej –
w Chwałowicach i Rybnickiej Kuźni [po 20%]).
Istotnie zróżnicowana jest grupa terenów sportowo-rekreacyjnych i zieleni urządzonej, licząca
łącznie blisko 500 ha. Ponad połowę z nich zajmują ogrody typu "przydomowych" (nie stanowiące
części działek budowlanych), urządzone na gruntach rolnych (ta forma ich użytkowania jest dość
powszechna w związku z nieopłacalnością prowadzenia produkcji rolniczej). Pozostałą część stanowią
liczące po kilkadziesiąt hektarów tereny sportu i rekreacji (tereny i obiekty sportowe i rekreacyjne,
ośrodki wypoczynkowe, zabudowa letniskowa), zieleni urządzonej (parki i zieleńce), ogrodów
działkowych, a także cmentarze (liczące łącznie 31 ha w granicach ogrodzenia terenu).
Podobnie jak w skali całego miasta, w większości dzielnic zaznacza się przewaga lub dominacja
lasów i zadrzewień (w Ochojcu stanowią one 83% pow. dzielnicy, ponad 50% – w Ligocie - Ligockiej
Kuźni, Grabowni, Stodołach i Rybniku-Północ). Wyjątek stanowi środkowa części miasta, o małym lub
bardzo małym stopniu lesistości i zadrzewień (Smolna, Śródmieście [poniżej 5%], Maroko-Nowiny,
Niedobczyce, Rybnicka Kuźnia, Zamysłów [po 10-20%]). W kilku innych dzielnicach udział lasów
i zadrzewień jest znaczący (ponad 25%), lecz nieco mniejszy od przeważających w ich obrębie
terenów rolniczych (Boguszowice-Stare, Kłokocin, Radziejów). Znaczną część (ponad 30%) Golejowa,
Zamysłowa i Zebrzydowic zajmują tereny rolnicze, natomiast Chwałęcic – wody powierzchniowe.
Tereny mieszkaniowe największą część obszaru dzielnicy zajmują w Smolnej (50%), znaczący
udział mają ponadto w Maroku-Nowinach (36,5%) i kilku innych (Boguszowice-Stare, Niedobczyce,
Śródmieście, Zamysłów (ponad 25%), zdecydowanie najmniejszy – w dzielnicach, w których dominują
tereny otwarte (Stodoły [2,2%], Ochojec, Chwałęcice, Grabownia, Ligota - Ligocka Kuźnia). Zabudowa
usługowa w większości dzielnic nie stanowi znacznej części tych jednostek, z wyjątkiem Śródmieścia
(blisko 25%), a także sąsiednich dzielnic – Smolnej i Maroka-Nowin. Bardziej zróżnicowane jest
znaczenie terenów produkcyjnych i infrastruktury technicznej w poszczególnych dzielnicach: dużym
udziałem tych terenów cechują się Rybnicka Kuźnia (36%), Chwałowice (23%) oraz BoguszowiceOsiedle, Kłokocin, Paruszowiec-Piaski i Wielopole (ponad 10%), z kolei bardzo małym – dzielnice
północne (Chwałęcice, Golejów, Grabownia, Kamień, Ochojec, Stodoły), a także inne części miasta
(Popielów i Radziejów, Rybnik Północ, Smolna, Zebrzydowice).
Faktyczny stan użytkowania terenów zasadniczo odpowiada sytuacji prawnej – podziałowi
według ewidencji gruntów na użytki gruntowe (trzeba jednak mieć na uwadze, że podział ten kieruje
się innymi zasadami klasyfikowania gruntów, m.in. do użytków rolnych zaliczane są ogrody działkowe i
nieużytki porolne, w tym zadrzewione).
Według danych ewidencyjnych i statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), grunty
"zabudowane i zurbanizowane" (tereny mieszkaniowe, przemysłowe, inne tereny zabudowane, tereny
zurbanizowane niezabudowane, tereny rekreacyjno-wypoczynkowe, użytki kopalne, drogi i inne tereny
komunikacyjne oraz tereny kolejowe) zajmują niespełna 31% obszaru miasta, z przewagą terenów
mieszkaniowych. Lasy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione stanowią ponad 34% (w tym 4 780 ha
lasów), użytki rolne wraz z użytkami ekologicznymi – nieco ponad 29%, natomiast "grunty pod
wodami" – 4,6%. Pozostałą, niewielką część, zajmują "nieużytki i tereny różne".
Tabela I-4. Użytki gruntowe
Użytki gruntowe
Użytki rolne
grunty orne, sady, pastwiska i łąki trwałe
grunty rolne zabudowane
grunty pod stawami i rowami

Pow.
(ha)
4452

% pow.
miasta
30,0

4241

28,6

99

0,7

112

0,7
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Użytki gruntowe
Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione

Pow.
(ha)
4973

w tym lasy

% pow.
miasta
33,5

4780

32,2

Grunty pod wodami

662

4,5

Grunty zabudowane i zurbanizowane

4553

30,6

tereny mieszkaniowe

2044

13,8

tereny przemysłowe

675

4,5

tereny inne zabudowane

491

3,3

72

0,5

228

1,5

1041

7,0

tereny zurbanizowane niezabudowane
tereny rekreacji i wypoczynku
tereny komunikacyjne
użytki kopalne

2

0,0

Użytki ekologiczne

8

0,1

Nieużytki i tereny różne

188

1,3

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS, stan w 2014 r.

I.2.3. UKŁAD OSADNICZY
Rybnik w sensie urbanistycznym stanowi aglomerację – zespół zróżnicowanych pod względem
wielkości i funkcji miejscowości (jednostek osadniczych), w większości przypadków tożsamych
z dzielnicami samorządowymi (lub stanowiących ich części), skupionych wokół ośrodka centralnego.
Jednostki te cechują się różną wielkością, zwartością zabudowy i wzajemnym stopniem powiązania
(ciągłością przestrzenną)18.
Na rozległym obszarze Rybnika mieszczą się niemal wszystkie typy układów osadniczych –
miejskich (urbanistycznych) i wiejskich (ruralistycznych), od osad śródleśnych (Buglowiec) po różnego
rodzaju osiedla zabudowy wielorodzinnej, w tym wielkoskalowej (Nowiny, Smolna). Zabudowa,
zwłaszcza wielorodzinna, jest zróżnicowana, charakterystyczna dla okresu w którym powstała
i reprezentuje większość nurtów urbanistyczno-architektonicznych, poczynając od końca XIX w.
Historyczne, pierwotne części poszczególnych jednostek (z wyjątkiem części Śródmieścia)
cechują się układami zabudowy o genezie wiejskiej, w większości silnie przekształconymi późniejszą
zabudową typu podmiejskiego i miejskiego, w tym w wyniku rozwoju przemysłu, zwłaszcza górnictwa.
Zabudowa wiejska rozwijała się w formie niewielkich ulicówek lub wielodrożnic, miejscami z wciąż
zachowanym chaotycznym układem wąskich dróg i działek (m.in. najstarsze części Gotartowic,
Kłokocina, Popielowa, Wielopola, Golejowa, Ochojca, Chwałęcic), częściowo z nadal widocznym
w strukturze przestrzennej nawsiem (Kłokocin, Boguszowice-Stare), wykraczając stopniowo poza
obręb siedlisk wsi, w tym w formie wydłużonej, liniowej obudowy dróg lub izolowanych osad na
krańcach rozłogów wsi (m.in. Brzeziny, Pniowiec). Bardziej regularną zabudową cechowały się
jednostki powstałe w ramach akcji kolonizacyjnych (Zebrzydowice, część Gotartowic).
W obrębie dzisiejszego miasta jedynym rejonem o genezie miejskiej jest część Śródmieścia
w rejonie Rynku. Rybnik – rozumiany jako pierwotne miasto – przez długi czas stanowił jednak
niewielki ośrodek, wielokrotnie mniejszy pod względem zaludnienia, charakteru zabudowy i funkcji
od sąsiednich miast (Gliwice, Racibórz, Wodzisław Śl., Żory). Spowodowało to m.in. brak murów
obronnych (i układu owalnicowego z późniejszymi plantami) oraz ukształtowanie się rynku
18

Według dotychczasowego studium (2002 r.), układ osadniczy miasta obejmuje obszar centralny (jako "miejsce lokalizacji
szeregu obiektów użyteczności publicznej i usług publicznych, w tym zadań służących realizacji celów publicznych i o znaczeniu
metropolitalnym") oraz satelitarnie usytuowane jednostki, ciążące promieniście bezpośrednio lub pośrednio do centrum (układ
policentryczny z silną dominacją jednostki śródmiejskiej) oraz osiem osi powiązań w układzie subregionu i regionu (osie
powiązań w kierunku Gliwic, Orzesza, Żor, Świerklan, Wodzisławia Śl., Raciborza, Gaszowic i Kuźni Raciborskiej). W strukturze
funkcjonalno-przestrzennej wydzielono 23 jednostki ("wyróżniające się pod względem przestrzennym i funkcjonalnym") – mniej
niż liczba dzielnic samorządowych (połączono niektóre z nich [Śródmieście i Smolną jako Centrum, Paruszowiec-Piaski z Ligotą
- Ligocką Kuźnią, Popielów z Radziejowem, Boguszowice Stare z Osiedlem).
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o przeciętnych rozmiarach (około 60 na 95 m). Możliwość zdystansowania miast sąsiednich
(Wodzisław Śl., Żory) dały dopiero silne impulsy rozwojowe w XIX i XX w. (m.in. 1818 – status miasta
powiatowego, obejmującego swym zasięgiem wschodnią część pow. raciborskiego i południową
gliwickiego, 1856 – połączenie kolejowe z Katowicami i Raciborzem oraz rozwój od końca XVIII w.
górnictwa węgla kamiennego w ośrodkach podmiejskich (Niedobczyce, Niewiadom, później również
Chwałowice i Boguszowice).
Inne dzielnice, w tym posiadające prawa miejskie przed ich włączeniem do Rybnika, zostały
samodzielnymi miastami na skutek przekształcania się w pierwszej połowie XX w. pierwotnych wsi
w osiedla przemysłowe (Niedobczyce, Chwałowice, Boguszowice), w związku z czym nie posiadają
one niektórych atrybutów typowo miejskich (np. wyraźnie ukształtowanego centrum i rynku [placu] jako
przestrzeni publicznej). W bliższym lub w dalszym sąsiedztwie pierwotnych części tych jednostek
zlokalizowano w okresie rozwoju przemysłu osiedla patronackie, cechujące się różnym rodzajem
zabudowy: Rymer i Boguszowice-Osiedle (ul. Jastrzębska) – zbliżone rodzajem zabudowy do formy
osiedla - ogrodu, Chwałowice – typu koszarowego, Boguszowice-Osiedle (południowa część osiedla)
– z komponowaną zabudową w formie niewielkich domów wielorodzinnych), a także Paruszowiec
(zróżnicowane zespoły zabudowy) – pochodzące z okresu od końca XIX w. do lat 50. XX w. Później
powstałe (lata 60-90) osiedla wielorodzinne cechują się różnym układem zabudowy i wielkością
budynków – od zabudowy niskiej (Maroko, Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom, Rybnicka Kuźnia,
Paruszowiec-Piaski, Boguszowice-Osiedle i Stare) po zabudowę typową dla wielkoprzestrzennych
osiedli mieszkaniowych, powstających od lat 70. (Nowiny, Smolna).
Rybnik – jako całość – nie rozwijał się w sposób klasyczny (poprzez stopniowe rozszerzanie
zainwestowania miejskiego od historycznego centrum na zewnątrz) – poszczególne części miasta,
w większości odrębne administracyjnie do połowy lat 70. XX w., rozwijały się autonomicznie. Zjawisko
stopniowego rozwoju zainwestowania miejskiego można dostrzec jedynie w środkowej części miasta
(różne rodzaje zabudowy i większość funkcji miejskich lokalizowano w obrębie zajmowanego
wówczas terytorium, m.in. w związku z tym w centrum i w jego bezpośrednim otoczeniu znajdują się
różnego rodzaju zespoły [osiedla] zabudowy jednorodzinnej o charakterze podmiejskim, częściowo
wymieszane z zabudową wielorodzinną i usługową).
Charakterystyczną cechą układu osadniczego Rybnika jest dominujący udział zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolno stojącej. Zabudowa ta występuje we wszystkich częściach
miasta, również w jego centrum. Przeważają wśród niej układy uformowane w sposób spontaniczny, w
tym na działkach wydzielanych z wąskich podziałów łanowych. Niewielki jest udział zespołów
komponowanych – z regularną siatką ulic i działek (należą do nich m.in. osiedla, w tym z zabudową
szeregową, w rejonie Śródmieścia i Maroka-Nowin oraz w Rybniku-Północ, Boguszowicach-Osiedlu
i Starych [między ul. Stanisława Małachowskiego i Nowomiejską], Niedobczycach, na Nowinach,
w Kamieniu i Ochojcu, również w Stodołach), a także powstałe w ostatnim okresie jako inwestycje
deweloperskie (Zamysłów, Niedobczyce, Ligota - Ligocka Kuźnia, Gotartowice, Orzepowice, Kamień).
ŚRÓDMIEŚCIE FUNKCJONALNE, CENTRUM I MIASTO HISTORYCZNE
ŚRÓDMIEŚCIE FUNKCJONALNE. Śródmieście, rozumiane jako dzielnica (samorządowa), obejmuje
obszar liczący około 220 ha, pomiędzy historyczną granicą ze Smolną, wzdłuż Nacyny (od zachodu)
a terenami kolejowymi od południa i wschodu; od północy granica biegnie w sposób dość
skomplikowany wzdłuż krótkich odcinków szeregu ulic (m.in. Powstańców Śląskich, Byłych Więźniów
Politycznych, Mikołowska, Piasta, Gliwicka, Jana Kotucza, św. Józefa, Raciborska, Dworek, Wiejska).
"Śródmieście funkcjonalne" (obszar pełniący funkcje śródmiejskie), w odróżnieniu od dzielnicy
samorządowej, obejmuje większą część środkowej części miasta, o zasięgu definiowanym w różny
sposób. Według dotychczasowego studium, śródmieście funkcjonalne, określone jako "strefa
centralna miasta", zawiera się pomiędzy "terenami kolejowymi a ul. Sybiraków, Wyzwolenia, Jana
Kotucza, Raciborską i Obwiednią Południową" (część dzielnic: Śródmieście, Rybnik-Północ, MarokoNowiny, Smolna) – mieści zróżnicowane tereny z zabudową usługową i mieszkaniowo-usługową oraz
różnej wielkości tereny zabudowy mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej, w tym tworzące
autonomiczne zespoły zabudowy blokowej (osiedle Kilińskiego), nie pełniące funkcji śródmiejskich
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(rejon ten zbliżony jest charakterem do osiedli wielorodzinnych na Nowinach). Biorąc pod uwagę stan
zagospodarowania, w tym elementy stanowiące bariery lub granice strukturalne, zjawiska i procesy
zachodzące w tej części miasta oraz możliwość dalszych zmian, można uznać, że "śródmieście
funkcjonalne" obejmuje obszar pomiędzy terenami kolejowymi oraz ulicami Sybiraków - Wyzwolenia Jana Kotucza - Władysława Stanisława Reymonta - Wodzisławską - Obwiednią Południową
(pow. około 330 ha [2,2% obszaru miasta]).
Zasięg "śródmieścia funkcjonalnego" jest jednak w wielu miejscach umowny. Jedyną wyraźną
barierę i granicę stanowią tereny kolejowe oraz – na pewnym odcinku – ul. Jana Kotucza. Granica
wzdłuż innych ulic rozdziela dość podobne tereny (m.in. wzdłuż ul. Wyzwolenia). Ponadto, w obrębie
(w tym w głębi) "śródmieścia funkcjonalnego" istnieją tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
które nie pełnią żadnej z funkcji typowo śródmiejskiej.
CENTRUM. Zasadniczą część "śródmieścia funkcjonalnego" stanowi "centrum" miasta. Centrum,
podobnie jak znaczna część innych jednostek funkcjonalno-przestrzennych, nie ma wyraźnych,
jednoznacznych granic. Umownie można przyjąć, że aktualnie stanowi je obszar o nieregularnym
kształcie, mieszczący się (w zarysie) pomiędzy rejonem dworca kolejowego, ul. Tadeusza Kościuszki Byłych Więźniów Politycznych - Mikołowską - Na Górze - Gliwicką - ks. Brudnioka - Rybnickiego Rudzką (rejon Kampusu) - Dworek (rejon CHR Plaza) - gen. Józefa Hallera - korytem Nacyny Młyńską - Władysława Stanisława Reymonta - pl. Armii Krajowej - Józefa Piłsudskiego.
Centrum jest (lub powinno być) obszarem odznaczającym się szczególnymi cechami
funkcjonalnymi, stanowiącym przestrzeń wspólną dla wszystkich mieszkańców miasta, łatwo dostępną
komunikacyjnie. Pełni funkcje głównego ośrodka administracyjnego, handlowo-usługowego (w tym
ulice handlowe), kulturalnego i rozrywkowego. Cechuje się (lub powinno cechować się) wysokim
standardem zabudowy i przestrzeni publicznych oraz specyficzną atmosferą i wizerunkiem.
MIASTO HISTORYCZNE. Część centrum, określaną m.in. w uchwałach Rady Miasta (na użytek
innych spraw19) jako "ścisłe centrum miasta" lub "historyczny układ miejski" stanowi "miasto
historyczne". Obejmuje ono – jako "ścisłe centrum" – rejon ulic: pl. Kościelny, ul. Kościelna, św. Jana,
Jana III Sobieskiego (od skrzyżowania z ul. Gliwicką do Rynku), Rynek, ul. Łony (numery parzyste),
Mikołaja Reja, Rynkowa, Plac Wolności (od nr 13 do nr 22), Zamkowa, Wojciecha Korfantego,
Raciborska (od skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie do Rynku) i ul. Marii Skłodowskiej-Curie",
natomiast jako "historyczny układ miejski" – rejon między ul.: Gliwicką (do ks. Brudnioka), św. Jana,
Wojciecha Korfantego, Kościelną, pl. Kościelnym, Łony, Powstańców Śląskich (do Mikołowskiej),
Reja, Rynkową, Jana III Sobieskiego, pl. Wolności i Zamkową (z Rynkiem). Można przyjąć, że "miasto
historyczne" (ścisłe centrum) obejmuje obszar składający się łącznie z obu tak określonych obszarów.
Ponadto, w niektórych planach miejscowych posługuje się pojęciem "ścisłego śródmieścia",
zdefiniowanym jako obszar "ograniczony od zachodu Nacyną oraz ulicami Jana Kotucza, Rudzką,
ks. Brudnioka, Gliwicką, 3 Maja i Władysława Stanisława Reymonta wraz z Placem Wolności
i terenami otaczającymi Teatr Ziemi Rybnickiej".
Centrum Rybnika, w tym "miasto historyczne" nie jest w pełni ukształtowane. Cechuje je brak
odpowiednio gęstej siatki ulic i w pełni zwartych pierzei oraz występowanie licznych terenów
niezagospodarowanych ("opuszczonych") lub ekstensywnie użytkowanych. Po 1989 r., na skutek
planowej deglomeracji (przenoszenia) z centrum i jego otoczenia obiektów przemysłowych, baz
i składów lub upadku ekonomicznego takich obiektów oraz racjonalizacji sieci szpitali, nastąpiły istotne
zmiany w zabudowie i użytkowaniu niektórych terenów. Część z nich została przeznaczona pod nowe
funkcje, w tym handlowo-usługowe, część – pozostała dotąd niezagospodarowana, wykorzystywana
tymczasowo jako parkingi (Raciborska - Wojciecha Korfantego - Pocztowa - gen. Józefa Hallera Wiejska oraz gen. Józefa Hallera - Młyńska - Targowa - Rzeczna) lub nie posiada dotychczas żadnej
funkcji – były Szpital Miejski nr 1 im. bł. Juliusza Rogera 20.
19

Uchwała Nr 191/XII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 17 września 2015 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Miasta Rybnika; Uchwała Nr 516/XXXVIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie
zwolnienia od podatku nieruchomości budynków wybudowanych przed 1945 r., położonych wzdłuż pierzei ulic znajdujących się
na terenie historycznego układu miejskiego Miasta Rybnika (...).
20
Planowana rewitalizacja byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. bł. Juliusza Rogera w ramach koncepcji "Śródmiejskiej Strefy
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W ścisłym centrum mieści się również szereg terenów (kwartałów ulic, w tym ich wnętrz) jedynie
częściowo zabudowanych lub z zabudową zdegradowaną, o niskim standardzie. W bezpośrednim
sąsiedztwie obecnego centrum znajdują się inne tereny niezagospodarowane lub zagospodarowane
nieefektywnie: w rejonie dawnej "Ryfamy" – po wyburzeniu części zabudowań przemysłowych
(Bolesława Chrobrego - Władysława Łokietka - Hutnicza), pasmo terenów wzdłuż linii kolejowej
(Chwałowicka - rondo Chwałowickie - 3 Maja - Józefa Piłsudskiego i wzdłuż ul. Dworcowej), a także
tereny bazy transportowej PST Transgór S.A.
OŚRODKI USŁUGOWE
GŁÓWNY OŚRODEK USŁUGOWY. Centrum miasta stanowi główny (centralny) ośrodek usługowy
Rybnika, o znaczeniu ogólno- i ponadmiejskim. Skupia większość usług administracji o zasięgu
miejskim, powiatowym i ponadpowiatowym (rejon ul. 3 Maja 27-31, plac Armii Krajowej, Jankowicka,
Władysława Stanisława Reymonta, Józefa Piłsudskiego, Bolesława Chrobrego, plac Mikołaja
Kopernika; pojedyncze instytucje mieszczą się przy ul. Jadwigi i Feliksa Białych, Klasztornej
i Tadeusza Kościuszki). Przyjmując Rynek jako miejsce centralne, można stwierdzić, że instytucje
te mieszczą się w zasięgu dojścia pieszego (do 800 m) z Rynku lub placu Wolności (z wyjątkiem nieco
bardziej oddalonej siedziby Prokuratury Rejonowej).
W centrum mieszczą się także główne placówki szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego,
obiekty usług kultury, centra rozrywkowo-handlowe, ulice handlowo-gastronomiczne, główne
przestrzenie publiczne i miejsca szczególne (rynek, deptaki, obiekty zabytkowe) oraz reprezentacyjne
tereny zieleni, a także główne przystanki komunikacji publicznej (z wyjątkiem dworca komunikacji
autobusowej). W ostatnich latach zmalało znaczenie ulic handlowych na skutek powstania centrów
rozrywkowo-handlowych i licznych sklepów sieciowych.
DZIELNICOWE I LOKALNE OŚRODKI USŁUGOWE. W większości dzielnic (a także w niektórych ich
częściach) istnieją ośrodki usługowe (skupiska usług) o znaczeniu dzielnicowym lub lokalnym, głównie
z usługami podstawowymi.
Ośrodki te ukształtowały się w różnej formie, odpowiednio do wielkości dzielnic lub ich części –
jako obudowa niektórych odcinków ulic lub w postaci rozproszonych lokalizacji (głównie w przypadku
zabudowy osiedlowej).
Ośrodki w jednostkach pierwotnie wiejskich, o charakterze podmiejskim, składają się
w większości przypadków z placówek oświatowych (przedszkole, szkoła podstawowa), obiektów
sakralnych (kościół z plebanią), w niektórych dzielnicach również z usytuowanym w pobliżu
cmentarzem, usług handlu detalicznego i punktów innych usług w budynkach usługowych lub
mieszkalno-usługowych – powiązanych z przystankami komunikacji publicznej, zielenią urządzoną
i obiektami małej architektury, stanowiącymi elementy przestrzeni publicznych, a także z remizami
ochotniczych straży pożarnych (m.in. Golejów - Grabownia, Wielopole, Ochojec, Chwałęcice,
Boguszowice-Stare, Gotartowice). Rzadziej lub w niewielkim stopniu występują również placówki
pocztowe i finansowe, obiekty kultury, gastronomii lub tereny sportu i rekreacji.
Podobny zestaw usług, lecz bogatszy pod względem ilościowym, a w niektórych dzielnicach
także jakościowym (m.in. obiekty sportowe, usługi administracji, ochrony zdrowia, większe nasycenie
placówek pocztowych i finansowych) występuje również w dzielnicach o charakterze miejskim, w tym
w formie swobodnej kompozycji rozproszonych usług w osiedlach z zabudową wielorodzinną.
Ze względu na genezę dzielnic, również posiadających wcześniej prawa miejskie, brak jest
ukształtowanych ośrodków usługowych w formie rynku (placu), z zabudową pierzejową, stanowiącego
element zamierzonej kompozycji urbanistycznej (w pewnym stopniu wyjątek stanowi jedynie pl. Pokoju
w Boguszowicach-Osiedlu). Rolę ośrodków usługowo – handlowych pełnią ulice, w tym stanowiące
Wielopokoleniowej", przewiduje następujące działania: przebudowę budynku "Juliusz" na cele kulturalne (w tym funkcje
muzealne i ekspozycyjne), zagospodarowanie budynku "Rafał" w połączeniu z zagospodarowaniem części terenu
inwestycyjnego przy ul. 3 Maja (zgodnie z koncepcją polityki senioralnej), adaptację budynku byłego Oddziału
Dermatologicznego na potrzeby Centrum Wsparcia Rodziny oraz zagospodarowanie otoczenia budynków (parku) wraz
z otwarciem kompleksu na teren Parku "Bukówka" (Uchwała Nr 202/XIII/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 1 października
2015 r. w sprawie wyrażenia poparcia dla działań Prezydenta Miasta Rybnika zmierzających do przejęcia i zagospodarowania
nieruchomości byłego szpitala miejskiego im. Juliusza Rogera).
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historyczne osie rozwoju dawnych wsi. Usługi koncentrują się nadal (tradycyjnie) również w rejonach
głównych zakładów pracy – w tym zakresie głównie w sąsiedztwie kopalń węgla kamiennego w
Boguszowicach (ul. Jastrzębska / Patriotów [m.in. obiekty sportowo-rekreacyjne]) oraz w
Chwałowicach (ul. 1 Maja / Śląska), a także w Rybnickiej Kuźni (związane z elektrownią).
Ukształtowało się ponadto kilka ośrodków (rejonów) usług wyspecjalizowanych – z zakresu
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, o znaczeniu miejskim i ponadmiejskim.
Należą do nich rejon Rybnika-Północ (ul. Gliwicka – Żużlowa [szpital, ośrodek pomocy społecznej,
kompleks sportowo-rekreacyjny]), Orzepowice (szpital), Stodoły, Chwałęcice i Kamień (usługi rekreacji
i wypoczynku). Niektóre usługi oświaty o znaczeniu ponadlokalnym, administracji i inne, specyficznego
rodzaju, zlokalizowane są w środkowej części miasta, poza centrum (Smolna, Śródmieście - ul.
Jankowicka / Grzybowa) oraz w innych dzielnicach (m.in. Meksyk, Zamysłów [ul. Pod Lasem],
Chwałowice [Obwodowy Urząd Miar], Kłokocin [Urząd Celny], rejon Rybnickiej Kuźni i Wielopola
[Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, schronisko dla zwierząt]).
PRZESTRZENIE PUBLICZNE
Obszary przestrzeni publicznej stanowią, zgodnie z definicją w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, "obszary o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjające nawiązywaniu kontaktów społecznych
ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne".
Obszary te obejmują – koncentrujące się w centrum – powszechnie dostępne place (m.in. Rynek,
pl. Wolności, Kościelny, Teatralny), deptaki i ulice (m.in. Powstańców Śląskich, Jana III Sobieskiego,
Rynek, Kościelna, Raciborska [do skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie], Wojciecha
Korfantego, Henryka Wieniawskiego, także schody teatralne) – na których dominuje ruch pieszy lub
jest uprzywilejowany, pasaże (m.in. Rynek - pl. Wolności, Jana III Sobieskiego - ks. Brudnioka / Łony,
Kościelna - Marii Skłodowskiej-Curie) i niektóre ciągi piesze wzdłuż ulic (m.in. Tadeusza Kościuszki,
Bolesława Chrobrego, 3 Maja) oraz tereny zieleni urządzonej.
W rejonach poza centrum, w tym w dzielnicach o charakterze podmiejskim, do przestrzeni
publicznych można również zaliczyć niektóre tereny sportowo-rekreacyjne i usług (tereny placówek
oświatowych i kościołów). Przestrzenie te cechują się zróżnicowanymi sposobami ukształtowania
i walorami architektoniczno-użytkowymi.
Szczególnym rodzajem przestrzeni publicznej są tereny zieleni publicznej (różnego rodzaju
i różnej rangi parki miejskie i dzielnicowe, skwery i zieleńce) oraz ogólnodostępne tereny sportoworekreacyjne. Należą do nich parki spacerowo-wypoczynkowe (park tematyczny Nad Nacyną, park
im. św. Jana Sarkandra, Kozie Góry, Wiśniowiec, im. Henryka Czempiela [Niedobczyce], Górnik
[Chwałowice], osiedlowy [Boguszowice-Osiedle]) oraz błonia nad Rudą w Paruszowcu-Piaskach,
zieleń urządzona o funkcji reprezentacyjnej (historycznie ukształtowany układ zieleńców i skwerów
w centrum w rejonie ulic 3 Maja, Miejskiej, Klasztornej, Henryka Wieniawskiego, Józefa Piłsudskiego,
Bolesława Chrobrego, Tadeusza Kościuszki i Powstańców Śląskich, a także na przedpolu Teatru
Ziemi Rybnickiej oraz dawnego zamku i w jego sąsiedztwie.
Funkcje takie pełnią (lub mogą pełnić) w innych częściach miasta m.in. zieleńce Piownik
(Maroko-Nowiny), Energetyka (Smolna), św. Wawrzyńca (Boguszowice-Osiedle), Piaski i przy
ul. Stawowej (Paruszowiec-Piaski), Grzybówka (Golejów).
Podstawowe znaczenie wśród terenów sportowo-rekreacyjnych mają kompleks przy ul. Gliwickiej
(stadion, kąpielisko Ruda), ośrodki nad Zbiornikiem Rybnickim i w Kamieniu, a także zespół hali
sportowej i pływalni w Boguszowicach-Osiedlu (ul. Jastrzębska), inne tereny i obiekty sportowe (m.in.
różnego rodzaju boiska) w poszczególnych dzielnicach, a także część terenów leśnych z urządzonymi
ścieżkami rowerowymi i pieszymi.
OSIE I INNE ELEMENTY KOMPOZYCJI. BARIERY PRZESTRZENNE
W Rybniku brak jest znaczących elementów kompozycji urbanistyczno-architektonicznej: alei,
bulwarów i tym podobnych założeń. Jedyną, wyraźną i zamierzoną oś kompozycji stanowi
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ul. Tadeusza Kościuszki, pomiędzy dworcem kolejowym (z placem) a bazyliką pw. św. Antoniego.
W pewnej mierze do takiego rodzaju założeń można zaliczyć usytuowanie Teatru Ziemi Rybnickiej
ze schodami teatralnymi – w sposób otwierający budynek na pl. Wolności oraz pasaż łączący ten plac
z Rynkiem. Na mniejszą skalę komponowane wnętrza urbanistyczne (architektoniczne) stanowią
fragmenty osiedli mieszkaniowych z lat 1900-50 (Rymer, Boguszowice-Osiedle). Inne elementy
kompozycji, możliwe do dostrzeżenia w przestrzeni, są raczej zjawiskiem przypadkowym lub o bardzo
małej skali. W niewielkim stopniu zachowały się ciągi zadrzewień wzdłuż ulic, stanowiące rodzaj alei.
Można do nich zaliczyć jedynie niektóre odcinki ulic (m.in. Tadeusza Kościuszki, Cmentarna, Karola
Miarki, Powstańców Śląskich i 1 Maja).
Struktura funkcjonalno-przestrzenna miasta jest zdezintegrowana przez tereny kolejowe
i przemysłowe, w tym – rozległe tereny znajdujące się w zasięgu negatywnego oddziaływania
górnictwa węgla kamiennego, stanowiące istotne bariery dla możliwości integracji układów
osadniczych oraz ograniczające możliwości kształtowania układu komunikacyjnego.
Poważne bariery tworzy rozbudowany układ linii kolejowych, biegnących we wkopach lub na
nasypach. Elementy te cechują się różną głębokością lub wysokością; do bardzo istotnych pod tym
względem należą odcinki linii prowadzone na wysokich nasypach w dolinie Rudy (Paruszowiec)
i Nacyny (centrum / Zamysłów) lub w głębokich wkopach (rejon Maroka-Nowin, linia nr 302 w rejonie
przecięcia się z ul. Mikołowską i linią nr 140). Rozległe, szerokie tereny zajęte przez linie kolejowe
i infrastrukturę kolejową, tworzące istotne bariery dla ruchu kołowego i pieszego, występują w rejonie
wielotorowych, rozrządowych stacji Rybnik i Rybnik Towarowy, a także w Boguszowicach-Osiedlu.
W bezpośrednim sąsiedztwie centrum (po wschodniej stronie) tereny kolejowe stanowią wyraźną,
o różnej szerokości, barierę (krawędź) przestrzenną na długości około 1 km.
Skrzyżowania linii kolejowych z drogami w formie wiaduktów drogowych występują tylko w kilku
miejscach (ul. Żorska, Raciborska, Gliwicka, Willowa, Szybowcowa), częściej są to przejazdy pod linią
kolejową (ul. Wielopolska, Mikołowska, Chwałowicka, Jankowicka, Wodzisławska) – w większości
przypadków o nieparametrowej szerokości i skrajni (wysokości), w tym na ulicach o podstawowym
znaczeniu dla układu drogowego (Wodzisławska, Chwałowicka). W pozostałych przypadkach
skrzyżowania linii kolejowych z drogami są kolizyjne, urządzone w poziomie szyny (Robotnicza,
Przemysłowa, Sportowa, Stanisława Małachowskiego / Jastrzębska).
Do innego rodzaju barier przestrzennych należą linie elektroenergetyczne, zwłaszcza
najwyższych napięć w północnej części miasta, a w pewnym stopniu również inne główne elementy
infrastruktury technicznej. Rozległą barierę przestrzenną tworzy Zbiornik Rybnicki ze zbiornikami
bocznymi. Bariery tworzy również rozgałęziona sieć dolin, natomiast sieć rzeczna – ze względu
na niewielką szerokość koryt cieków nie stanowi z ekonomicznego punktu widzenia nadzwyczaj
istotnych przeszkód terenowych.

I.2.4. CHARAKTER ZABUDOWY
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ZABUDOWY. DOMINANTY ARCHITEKTONICZNE
RODZAJE I WYSOKOŚĆ ZABUDOWY. Zabudowa21 w mieście jest silnie zróżnicowana – dominują
w krajobrazie obiekty wysokościowe – usługowe i przemysłowe oraz wysokie budynki mieszkaniowe
wielorodzinne, jednak pod względem liczebności i powszechności zdecydowanie przeważa zabudowa
niska – głównie jednorodzinna wolno stojąca, typu podmiejskiego, występująca we wszystkich
zurbanizowanych częściach miasta, również w centrum i w obrębie osiedli wielorodzinnych.
Pod względem funkcji obiektów przeważają budynki mieszkalne, kolejną grupę stanowią różne
budynki gospodarcze i garaże. Znaczącym udziałem cechują się budynki użyteczności publicznej
(oświaty, szpitali i zakładów opieki medycznej, sakralne, kultury, sportu, biurowe, handlowo-usługowe)
21

Wysokość zabudowy (w myśl przepisów techniczno-wykonawczych) dzieli się na następujące grupy wysokości: budynki
niskie (do 12 m lub mieszkalne do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie), średniowysokie (ponad 12 do 25 m lub mieszkalne
ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych), wysokie (ponad 25 do 55 m, a w przypadku mieszkalnych - ponad 9 do 18
kondygnacji nadziemnych) i wysokościowe (powyżej 55 m nad poziomem terenu).
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oraz obiekty przemysłowe (produkcyjne), magazynowe i komunikacji. Nieliczna jest grupa budynków
i obiektów służących produkcji rolniczej.
Różnego rodzaju zabudowa niska obejmuje około 45 tys. budynków (z pominięciem budynków
o powierzchni poniżej 3 m2 i innych nietypowych obiektów). Przeważają wśród nich budynki wolno
stojące jednorodzinne (z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi i garażami), parterowe i 2-3
piętrowe, sporadycznie liczące 4 kondygnacje (z płaskim dachem). Znaczący udział wśród tej
zabudowy mają również budynki usługowe (w tym użyteczności publicznej – przedszkola, szkoły
i niektóre kościoły) oraz magazynowe i produkcyjne. Największą liczbę budynków niskich skupiają
dzielnice o dużej powierzchni, w których przeważa zabudowa jednorodzinna (Niedobczyce, RybnikPółnoc, Boguszowice-Stare, Kamień, Ligota - Ligocka Kuźnia, Zamysłów); znaczna liczba takich
budynków mieści się również w Śródmieściu i Maroku-Nowinach.
Zabudowa o średniej wysokości (3-6 kondygnacji, sporadycznie 7 [w zależności od gabarytów
obiektu i kształtu dachu], licząca około 960 budynków) skupia się w Śródmieściu (260 budynków),
Boguszowicach-Osiedlu i Starych, Niedobczycach, Chwałowicach, Rybniku-Północ, Maroku-Nowinach
i Rybnickiej Kuźni; na większą skalę występują również w Niewiadomiu, Paruszowcu-Piaskach,
Smolnej i Meksyku. Zabudowa o tej wysokości dominuje w centrum i jego otoczeniu (kamienice,
enklawy zabudowy wielorodzinnej z lat 50-70 XX w., budynki usługowe). Wyróżniają się, głównie
ze względu na gabaryty, jedynie budynki Teatru Ziemi Rybnickiej oraz centrów rozrywkowohandlowych Focus Mall i Plaza. Inne obiekty usługowe, m.in. dawny zamek, ratusz, budynek Urzędu
Miasta – ze względu na ograniczoną wysokość – zaznaczają się w krajobrazie w niewielkim stopniu.
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna liczy z reguły 5-7 kondygnacji. Większe zespoły takich
budynków występują w Boguszowicach-Osiedlu (w części północnej) wraz z rejonem ul. Armii
Ludowej (Boguszowice-Stare), Chwałowicach, Niedobczycach, Niewiadomiu i Rybnickiej Kuźni, a jako
mniejsze skupiska – w wielu miejscach w Śródmieściu, Rybniku-Północ, Maroku-Nowinach i Piaskach.
Zabudowa z okresu wcześniejszego (lata 50. i przedwojenne), a także realizacje współczesne (Piaski)
charakteryzują się niższą wysokością (do 3-4 kondygnacji). Liczne budynki średniowysokie występują
również na terenach produkcyjno-magazynowych.
Zabudowa wysoka (budynki 31. i więcej metrowe [około 170 obiektów]) skupia się na Nowinach
(88 budynków), w Smolnej (48) i Śródmieściu (22). Pojedyncze obiekty znajdują się w Orzepowicach
i Ligocie. Zabudowa mieszkaniowa wysoka (10-12 kondygnacji) występuje tylko w Śródmieściu
i najbliższym otoczeniu – w formie kilku, niewielkich pod względem liczebności obiektów, zespołów:
10-11. kondygnacyjne budynki w formie wieżowców przy ul. Dworcowej i J. Chalotta (po 4 budynki),
Sławików (7 budynków) i Dworek (10 budynków) oraz na Nowinach i w Smolnej – w formie budynków
wieloklatkowych, tworzących osiedla wielorodzinne: 10-12. kondygnacyjne (Wawelska, Floriańska,
Orzepowicka, Budowlanych, św. Józefa) i bardziej zróżnicowane (6-12 kondygnacji) osiedle
Kilińskiego. Podobnych rozmiarów są również niektóre obiekty usługowe – budynek Szpitala
Wojewódzkiego w Orzepowicach (12 kondygnacji), biurowo-hotelowy (dawne KBO, 9-10 kondygnacji
[3 Maja / rondo Chwałowickie]) i ELROW (8 kondygnacji [Żorska]). Zabudowa wysoka wywiera
znaczący wpływ na odbiór sylwety miasta (pozytywny – w przypadku obiektów stanowiących
wizytówkę [m.in. biurowiec KBO] lub orientujących w przestrzeni, bądź negatywny – w przypadku
budynków wysokich, usytuowanych w bezpośrednim sąsiedztwie niskiej zabudowy jednorodzinnej).
DOMINANTY ARCHITEKTONICZNE (zabudowa wysoka i wysokościowa). W krajobrazie środkowej
części miasta dominują wieże bazyliki pw. św. Antoniego (około 96 m). Lokalne dominanty stanowią
inne kościoły, zbudowane na wzniesieniach terenu, w otoczeniu niskiej zabudowy: jednowieżowe
w Boguszowicach-Starych (50 m), Chwałowicach (35) i Popielowie (31). Mniejszy wpływ wywierają
kościoły niższe, na terenach słabiej eksponowanych, m.in. w rejonie centrum (32-40 m),
w Zebrzydowicach (na granicy z Jejkowicami [40 m]), Rybnickiej Kuźni, Golejowie, Niedobczycach
i Zamysłowie (29-33 m), Kamieniu, Ochojcu i Chwałęcicach oraz drewniane kościoły w Ligockiej Kuźni
i Wielopolu, a także wolno stojące wieże przy kościołach w Niewiadomiu i Boguszowicach-Osiedlu.
Lokalne dominanty stanowią również inne obiekty – placówki oświatowe i remizy straży pożarnych,
kominy przy różnych obiektach produkcyjnych, a także wieża wodna przy ul. Gliwickiej / Jana Kotucza.
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W krajobrazie południowej części Rybnika wyróżniają się obiekty istniejących i dawnych
zakładów górniczych z elektrociepłowniami, o znacznej wysokości, zlokalizowane na wzniesieniach
terenu – głównie kominy i wieże wyciągowe szybów (KWK Jankowice [budynki, szyby i kominy
o wysokości 40-70 m], KWK Chwałowice [szyby i kominy 40-90 m] oraz dawne zakłady: KWK Rymer
[kominy 30-50 m] i KWK Ignacy-Hoym [komin [70 m], wieża ciśnień [46] i szyby [35 m wysokości]).
Na większości obszaru miasta i w jego szerokim otoczeniu zdecydowanie dominują obiekty
przemysłowe i instalacje technologiczne Elektrowni Rybnik (EDF Polska S.A.) – wysokościowe
i wysokie, w tym o monumentalnych gabarytach: kominy o wysokości 260 i 300 m, należące
do jednych z najwyższych obiektów budowlanych w skali kraju oraz około 120. m chłodnie kominowe
i inne kominy. Monumentalną zabudowę, o wysokości około 60 m tworzą bloki energetyczne. W tym
rejonie wyróżnia się także instalacja (wieża) zakładów Messer Polska S.A. o wysokości 60 m.
Do obiektów wysokościowych należą również słupy linii elektroenergetycznych najwyższych
napięć (220 i 400 kV) w północnej części miasta; mniejsze znaczenie mają liczne, z reguły niższe
słupy linii wysokiego napięcia (110 kV). W krajobrazie doliny Rudy (Paruszowiec) i Nacyny
(centrum / Zamysłów) wyróżniają się wysokie wiadukty linii kolejowych.
INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY
Jednym z podstawowych parametrów urbanistycznych jest intensywność zabudowy (wskaźnik
udziału powierzchni całkowitej zabudowy [wszystkich kondygnacji] w powierzchni działki budowlanej
lub terenu)22. Intensywność ta jest różna w zależności od rodzaju zabudowy (mieszkaniowa
[wielorodzinna, jednorodzinna wolno stojąca, bliźniacza lub szeregowa], usługowa, produkcyjna) –
decydującego o wysokości i powierzchni budynków, a także od okresu jej budowy (wpływ na
intensywność zabudowy sprzed 1990 r. miały obowiązujące normatywy urbanistyczne) 23.
W Rybniku, relatywnie najwyższą intensywnością cechuje się zabudowa mieszkaniowo-usługowa
w centrum miasta (w gęsto zabudowanych kwartałach, choć z budynkami o niewielkiej wysokości
[do 4 kondygnacji]), przyjmująca wartości od 1,3 - 1,4 (m.in. Raciborska - gen. Hallera - Wiejska),
przez 1,75 (m.in. Powstańców Śl. - Kraszewskiego - Łony), 1,9 (m.in. Kościuszki - Mickiewicza - Saint
Vallier) do 2,9 (Rynek - Kościelna - św. Jana - Jana III Sobieskiego) i wartości 3,7 (Focus Mall).
Intensywność zabudowy wielorodzinnej jest zróżnicowana, oprócz wysokości budynków wpływa
na to ich zagęszczenie i wielkość terenu. W większości przypadków intensywność nie przekracza 1,5,
a jedynie incydentalnie wynosi ponad 3. Wyższa intensywność (1-1,5) cechuje osiedla z lat 70.,
z wysoką zabudową: Nowiny (Dąbrówki, Wawelska, Floriańska, Budowlanych, Orzepowicka,
Chabrowa), Smolna (Kilińskiego, Sławików), Śródmieście (Dworek i Dworcowa). Wyjątek stanowią
budynki przy ul. Jeana Chalotta, usytuowane na niewielkim terenie, gdzie średnia intensywność
wynosi 2,25, wahając się od 1,15 do ponad 3,3, a także zabudowa przy ul. Wyzwolenia w formie
5. kondygnacyjnych bloków, usytuowanych na wąskim pasie terenu (1,60).
Nieco niższa intensywność (1 - 1,15) cechuje wiele zespołów dość gęstej zabudowy 5. lub
6. kondygnacyjnej, usytuowanej na niewielkim terenie (Tadeusza Kościuszki - Bolesława Chrobrego,
Wyzwolenia - Jana Długosza, Za Torem [Paruszowiec-Piaski], Poligonowa [Kłokocin]). Intensywnością
zbliżoną do 1 lub nieco niższą (0,9 - 0,95) cechują się różne osiedla – nowsze (Wrębowa) i starsze
(1 Maja, Obywatelska [Chwałowice]).
Intensywność na innych osiedlach i w mniejszych zespołach mieszkaniowych jest dość niska
22

Intensywność zabudowy stanowi wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy (stosunek powierzchni ogólnej budynków
[łącznej powierzchni kondygnacji liczonej po obrysie zewnętrznym budynku] w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej).
Na poziomie studium istotna jest intensywność maksymalna (w planach miejscowych ustala się również intensywność
minimalną), zależna od wysokości (średniej ważonej liczby kondygnacji) i powierzchni zabudowy (lub udziału powierzchni
biologicznie czynnej), uśredniona w stosunku do terenu (kwartału zabudowy). Przez kondygnacje rozumie się kondygnacje
nadziemne (m.in. za projektem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego z 2014 r.).
23

Dla porównania, według projektu krajowych przepisów urbanistycznych z 2009 r., maksymalna intensywność zabudowy
(powierzchnia całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej) i wysokość zabudowy miałaby wynosić
w miastach od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców: dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wysokiej (7 kondygnacji i 21 m) 1,2; średniej (15 m i 5 kondygnacji) - 0,8 i niskiej (12 m i 4 - 5 kondygnacji) - 0,6; dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(9 m i 2,5 kondygnacji) - 0,5; dla zabudowy usługowej (21 m i 7 kondygnacji) i mieszkaniowo-usługowej (15 m i 5 kondygnacji) 1,0; dla zabudowy przemysłowo-składowej - 0,8.
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(0,5 - 0,9), niezależnie od okresu ich powstania (Boguszowice-Osiedle i Stare, Chwałowice, Maroko,
Piaski, Niedobczyce, Niewiadom, Rybnicka Kuźnia). Podobnym wskaźnikiem (0,6 - 0,7) cechują się
niewielkie zespoły kamienic (Rudzka - Jana Kotucza), małych domów mieszkalnych (Gliwicka)
i zabudowy mieszanej, wielo- i jednorodzinnej, z budynkami typu willi miejskich (m.in. Ogródki Na Górze - Konstantego Damrota). Niską intensywnością pośród zabudowy wielorodzinnej
(0,5 i mniej) odznaczają się osiedla historyczne, patronackie (Słoneczna [Paruszowiec-Piaski],
Jastrzębska [Boguszowice-Osiedle], Rymer, Szulika [Chwałowice]).
Intensywność zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej mieści się w większości przypadków
w granicach 0,2 - 0,4. Zabudowa szeregowa i bliźniacza, pochodząca z różnych okresów, jest z reguły
bardziej intensywna, o wskaźniku mieszczącym się jednak w dość szerokim przedziale (od 0,35
do 0,60). Wyższą intensywnością (0,5 - 0,6) cechuje się m.in. zabudowa w rejonie Rybnika Północ,
Maroka-Nowin (Żołędziowa - Topolowa) i Gotartowic (Wolna), niższą – m.in. zabudowa w Ochojcu,
(Milenijna, Jałowcowa, Łukowa), Ligocie (Pogodna), Boguszowicach-Osiedlu (Rajska - Pośpiecha)
i Maroku-Nowinach (Grunwaldzka - Zawiszy Czarnego, Wawelska - Krakusa). W zabudowie
szeregowej, w przypadku najmniejszych działek (pow. 150-300 m2), intensywność wynosi od 0,5 do 1.
Intensywnością na poziomie 0,4 - 0,5 charakteryzują się różne zespoły zabudowy: bliźniaczej
(m.in. Maroko-Nowiny [Zebrzydowicka - Stalmacha]) i wolno stojącej – dość gęsta na małych
działkach w obrębie dawnych wsi lub z zabudową mieszaną (m.in. Boguszowice-Stare, Orzepowice,
Niedobczyce, Chwałowice, Smolna) oraz na osiedlach zabudowy jednorodzinnej z regularnymi
działkami (Rybnik Północ lub w nowych realizacjach – Ławczok [Gruntowa]), a także układy zabudowy
mieszanej wielo- i jednorodzinnej (Smolna [Raciborska - Lektorska]) lub wolno stojącej, usytuowanej
wzdłuż ważniejszych ulic (m.in. Mikołowska, Jankowicka).
Wskaźnikiem intensywności w granicach 0,3 - 0,4 cechuje się znaczna część zabudowy na
niewielkich działkach w różnych częściach miasta (m.in. Śródmieście [Powstańców Śl. - Strzelców
Bytomskich], Maroko-Nowiny [Grunwaldzka], Meksyk [Wyględy, Mażewskiego], Niedobczyce [Odległa
- Wyrobiskowa], Boguszowice-Stare [Małachowskiego - Nowomiejska], Stodoły [Szeroka - Junaków]),
a także w obrębie innych zespołów zabudowy (mało przekształcone układy wiejskie, m.in. Stodoły,
Ligota [Żorska - Karola Miarki] bądź obudowa dróg wewnętrznych – Piaski [Studzienna - Wolna]).
Intensywnością niższą (0,2 - 0,3) charakteryzują się różne zespoły zabudowy, niezależnie
od czasu budowy, w tym nowo powstająca w wielu częściach miasta (m.in. Ochojec, Orzepowice
[Skotnica], Zamysłów). Rzadko występują pojedyncze budynki lub niewielkie zespoły zabudowy
rezydencjonalnej, na dużych działkach, o bardzo niskiej intensywności (poniżej 0,15) – głównie
w północnej części miasta, w rejonach postrzeganych jako atrakcyjne ze względu na położenie,
głównie nad wodą lub w pobliżu lasu (m.in. Chwałęcice [Łabędzia i Żeglarska], Stodoły [Lechicka],
Golejów [Morwowa], Wielopole [Podleśna], Orzepowice [Łączna]).

I.2.5. ŁAD PRZESTRZENNY. PROCESY I ZJAWISKA W PRZESTRZENI MIASTA.
RUCH BUDOWLANY
ŁAD PRZESTRZENNY
Ład przestrzenny oznacza, w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, pewną idealną sytuację, polegającą na ukształtowaniu przestrzeni "w sposób
tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie
uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz
kompozycyjno-estetyczne". Możliwość kształtowania przestrzeni w sposób zbliżony do stanu
idealnego tworzą przepisy planów miejscowych, w których ustala się przeznaczenie terenów oraz
określa się sposoby zagospodarowania i warunki zabudowy tych terenów.
Do przestrzeni cechujących się ukształtowaniem spełniającym niektóre warunki określone
w definicji „ładu przestrzennego” można zaliczyć jedynie nieliczne, niewielkie i izolowane fragmenty
miasta. Ładem przestrzennym cechują się w większości tereny Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich (położone poza zabudowanymi i przeznaczonymi
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do zabudowy w rejonie Wielopola, Golejowa, Grabowni), zwłaszcza tereny lasów państwowych
i tereny rolnicze w rejonie Stodół i Chwałęcic (cechujące się istotnymi walorami krajobrazowymi). Ład
przestrzenny w znacznym stopniu dotyczy również niektórych lasów w południowej części miasta (Las
Podlesie). Do terenów o odpowiednim stopniu ładu przestrzennego należą również miejsca niektórych
nowych lub modernizowanych obiektów, w tym zabytkowych i przestrzeni publicznych.
Znaczna część terenów zabudowanych, zwłaszcza w dzielnicach podmiejskich, cechuje brak
odpowiedniego stopnia ładu przestrzennego. Charakterystyczne jest chaotyczne wymieszanie funkcji
(granice wielu jednostek funkcjonalno-przestrzennych są nieostre i niejednoznaczne). Tereny
mieszkaniowe nie są wyposażone w odpowiedni układ drogowy (ulice są wąskie, poniżej minimalnych
parametrów technicznych w zakresie szerokości jezdni i pasów drogowych, o nieregularnym,
chaotycznym przebiegu, z przesuniętymi miejscami skrzyżowań, nieracjonalne układy dróg
wewnętrznych), a w niektórych przypadkach cechują się niedostatkami wynikającymi z niepełnego
uzbrojenia terenów w zakresie infrastruktury technicznej (brak kanalizacji).
Powszechne jest chaotyczne nakładanie się (przenikanie) zabudowy jednorodzinnej
i wielorodzinnej (zespoły zabudowy jednorodzinnej znajdują się w obrębie m.in. wielkoskalowych
osiedli wielorodzinnych na Nowinach i Smolnej, z kolei grupy kilku wysokich budynków
wielorodzinnych usytuowane są w otoczeniu istniejącej wcześniej zabudowy jednorodzinnej
[Sławików, Jeana Chalotta]). Wymieszanie zabudowy wielo- i jednorodzinnej zaznacza się również
w innych miejscach, gdzie w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej lokalizowane były – ze względu na
brak dogodnych, większych terenów wolnych od takiej zabudowy – zespoły budynków
wielorodzinnych (m.in. Rybnicka Kuźnia). Obecnie, w wyniku inwestycji deweloperskich, w niektórych
dzielnicach (Rybnik Północ, Smolna, Gotartowice, Meksyk, Niedobczyce) zaznacza się zjawisko
przypadkowych, chaotycznych lokalizacji wśród zabudowy jednorodzinnej budynków wielorodzinnych,
o różnych gabarytach i charakterze (bloków, kamienic lub willi miejskich).
Charakterystyczną cechą przestrzeni jest ponadto brak odpowiedniej oprawy funkcjonalnej,
architektonicznej i estetycznej w wielu rejonach skrzyżowań (rond) głównych ulic (m.in. Sybiraków Wyzwolenia - Mikołowska, Gliwicka - Wyzwolenia - Jana Kotucza, Wodzisławska - Władysława
Stanisława Reymonta). W szeregu przypadkach obudowę rond stanowi jedynie zabudowa niska,
w tym jednorodzinna, wolno stojąca, nieodpowiednia w tego rodzaju miejscach.
Chaosem funkcjonalno-przestrzennym odznaczają się również pasma rozwijających się usług
komercyjnych wzdłuż głównych ulic (Wodzisławska, Żorska, Mikołowska, w nieco mniejszym stopniu
wzdłuż Gliwickiej i Raciborskiej), w tym na obszarach podmiejskich; działalności usługowe
spowodowały nadmierną, chaotyczną lokalizację reklam (tablice i urządzenia reklamowe i inne nośniki
reklamy)24 oraz rozwój nieestetycznych usług związanych z ekspozycją towarów poza budynkami,
w tym na terenach nie przewidzianych pod taką funkcję w planach miejscowych (również w sposób
degradujący doliny cieków, powodujący utratę ich roli jako korytarzy ekologicznych). Rozwój
zabudowy wzdłuż głównych dróg powoduje zacieranie się dystansu przestrzennego między
poszczególnymi dzielnicami lub mniejszymi zespołami zabudowy. Silnie zaburzony ład przestrzenny
cechuje różnego rodzaju nieużytki oraz inne tereny objęte skutkami eksploatacji węgla kamiennego.
PROCESY I ZJAWISKA W PRZESTRZENI MIASTA. RUCH BUDOWLANY
W środkowej części miasta obserwuje się w niektórych rejonach stopniowe zastępowanie
dotychczasowej zabudowy, w tym jednorodzinnej, zabudową usługową lub wielorodzinną. Zjawiska
te dotyczą jednak z reguły inwestycji punktowych, rozmieszczonych w wielu różnych miejscach. Usługi
inne niż podstawowe (handel, w tym hurtownie i liczne obiekty związane ze sprzedażą samochodów
[salony, sprzedaż na wolnym powietrzu], stacje benzynowe, usługi różnego rodzaju) rozwijają się
w formie sektorowej – liniowo wzdłuż głównych dróg na obszarach podmiejskich (Wodzisławska,
24

Rada Miasta Uchwałą Nr 189/XII/2015 z dnia 17.09.2015 r. postanowiła o przystąpieniu do przygotowania projektu uchwały
ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz
ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane (art. 37a
i 37b ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). W uzasadnieniu do uchwały stwierdza się m.in.
że lokalizowanie reklam w przestrzeni publicznej, w sposób dowolny i bez ograniczeń, jest istotnym zagrożeniem dla walorów
krajobrazu.
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Żorska, Gliwicka i Raciborska). Częściowo również w tych rejonach następuje zmiana zabudowy
mieszkaniowej na usługową (wymiana kubatury lub zmiana sposobu użytkowania), także z uwagi na
nadmierne oddziaływanie hałasu drogowego. W mniejszym stopniu proces taki jest widoczny także
wzdłuż innych ulic (m.in. Zebrzydowicka, Niedobczycka w rejonie skrzyżowania z ul. Pod Lasem).

Rys. I-7. Zmiany w zagospodarowaniu terenów w okresie po 1985 r.
objaśnienia:
1 - tereny zabudowane do około 1985 r., 2 - tereny zabudowane w latach 1985-1995, 3 - tereny zabudowane po
1995 r. (do 2015 r.), 4 - ważniejsze tereny, na których po 1985 r. nastąpiła zmiana funkcji lub wymiana zabudowy,
5 - ważniejsze tereny, na których po 1985 r. zlikwidowano zabudowę, dotychczas niezagospodarowane, 6 granice dzielnic.
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BUDYNKI ODDANE DO UŻYTKOWANIA (2005 - 2014)
W latach 2005 - 2014 w Rybniku oddano do użytkowania około 3,1 tys. budynków, w tym blisko
2,4 tys. mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 700 tys. m 2. Stanowiło to nieco ponad 3%
budynków oddanych w tym okresie do użytkowania i ich powierzchni użytkowej w woj. śląskim i ponad
piątą część budynków i ich powierzchni użytkowej w subregionie zachodnim.
Wśród nowych budynków w Rybniku przeważają, podobnie jak w skali województwa i subregionu
zachodniego, inwestycje mieszkaniowe, stanowiące około 3/4 wszystkich nowych budynków.
Tabela I-5. Budynki oddane do użytkowania w Rybniku w okresie 2005 - 2014
Charakter budynków

szt.
ogółem
budynki mieszkalne
budynki niemieszkalne

Powierzchnia użytkowa mieszkań /
budynków
m2
%

Liczba budynków
%
3073

100,0

699 587

100,0

2350

76,5

362 328

51,8

723

23,5

337 259

48,2

a

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. a Razem z budynkami zbiorowego zamieszkania.

BUDYNKI MIESZKALNE NOWE I ROZBUDOWYWANE
W mieście w okresie 2005 - 2014 powstało 2350 budynków mieszkalnych, w tym zdecydowana
większość w dominującym w Rybniku budownictwie indywidualnym (2311 budynków [ponad 98%
wszystkich budynków mieszkalnych]), o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań 362,3 tys. m 2. Liczba
mieszkań oddanych do użytkowania w tym okresie wynosi 3156 o pow. użytkowej 383,9 tys. m 2 (część
mieszkań jest realizowana w budynkach niemieszkalnych [usługowo-mieszkalnych]).
Znikomy jest udział mieszkań komunalnych, a zwłaszcza spółdzielczych i zakładowych, znacznie
niższy w porównaniu ze średnią wojewódzką. Udział mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub
wynajem (deweloperskich) wynosi nieco ponad 9% nowych mieszkań, zaś pod względem powierzchni
użytkowej – niespełna 6%. Inwestycji tego rodzaju jest niewiele – występują w rozproszeniu, głównie
w kilku dzielnicach postrzeganych jako bardziej atrakcyjne, a jednocześnie niezbyt odległe od centrum
lub położone w sąsiedztwie głównych dróg bądź z dobrym do nich dostępem.
Tabela I-6. Mieszkania oddane do użytkowania w Rybniku w okresie 2005 - 2014 według inwestora
Mieszkania

Liczba mieszkań
szt.
%

Powierzchnia użytkowa
m2
%

spółdzielcze

7

0,2

345

0,1

zakładowe

2

0,1

143

0,0

komunalne

36

1,1

1 658

0,4

294

9,3

21 651

5,7

indywidualne

2 817

89,3

360 081

93,8

razem

3 156

100,0

383 878

100,0

przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Dotychczasowe inwestycje deweloperskie, w tym zrealizowane przed 2005 r., w części
obejmujące również zabudowę wielorodzinną, zlokalizowane są głównie na Nowinach (rejon
ul. Żołędziowej), Piaskach (ul. Stawowa - Sosnowa i Ptasia), w Smolnej (ul. Raciborska - Lektorska Obwiednia Południowa, Łąkowa), Orzepowicach (ul. Łączna - św. Józefa, Borki), Niedobczycach
(ul. Gruntowa), Ligota (ul. Żorska - Pogodna), Ligocka Kuźnia (ul. Żorska - Sienkiewicza, Żorska),
Gotartowice (ul. Wolna), Zamysłów (Stawiska - Witosa - Bratnia, Wrzosy - Niedobczycka).
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W wielu miejscach powstały pojedyncze budynki wielorodzinne (Wawok [ul. Janiego i Rudzka],
Beata [ul. Raciborska - Grota Roweckiego], Gotartowice [ul. Buchalików]), Meksyk [ul. Kowalczyka],
także budynek komunalny [ul. Kolejowa], Smolna [kwartał Domus]). W rejonie śródmiejskim (Rybnik
Północ, Śródmieście, Smolna, w mniejszym stopniu Nowiny) zrealizowano szereg inwestycji
polegających na budowie małych domów wielorodzinnych (z reguły kilkumieszkaniowych), na
pojedynczych, niewielkich działkach, w tym poprzez zastąpienie istniejących wcześniej budynków
jednorodzinnych).
W latach 2010 - 2014 (ze względu na jakość danych statystycznych inne informacje dotyczące
budynków mieszkalnych i mieszkań podano za ten okres) w Rybniku oddano do użytkowania 1758
mieszkań o powierzchni użytkowej 188,3 tys. m 2. Dominują wśród nich mieszkania w nowych
budynkach mieszkalnych indywidualnych (około 90%). Udział mieszkań w budynkach indywidualnych
w ogólnej licznie nowych mieszkań jest wyższy nawet od średniej dla województwa śląskiego i kraju.
Stosunkowo znaczny jest również udział mieszkań uzyskanych w wyniku rozbudowy budynków
oraz przebudowy lub adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych w budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych (usługowo-mieszkalnych) – odsetek takich mieszkań jest większy jedynie
w powiecie rybnickim, w innych jednostkach terytorialnych wyższy jest udział nowych mieszkań.
Tabela I-7. Mieszkania oddane do użytkowania w Rybniku w okresie 2010 - 2014

Mieszkania oddane
do użytkowania

w tym
indywidualne

razem

Liczba mieszkań
Powierzchnia użytkowa (m )
2

uzyskane
w wyniku rozbudowy budynków,
przebudowy lub
adaptacji
pomieszczeń

w nowych
budynkach

1 758

1 578

1 608

150

188 295

177 014

176 019

12 276

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W latach 2012 - 2104 nowe mieszkania realizowane były w zdecydowanej większości
w budynkach jednomieszkaniowych (94% liczby nowych mieszkań); mieszkania w budynkach
o dwóch mieszkaniach stanowią 2%, zaś w budynkach wielorodzinnych (o trzech i więcej
mieszkaniach) – około 4% wszystkich nowych mieszkań oddanych do użytkowania w tym okresie.
Tabela I-8. Budynki mieszkalne oddane do użytkowania w Rybniku w okresie 2012 - 2014
w tym
Budynki mieszkalne

razem

jednorodzinne

jednomieszkaniowe

o dwóch
mieszkaniach

wielorodzinne

liczba

708

677

665

12

31

w tym bud. indywidualne

688

665

655

10

22

98 660

84 106

82 086

2 020

14 554

139

124

123

168

469

powierzchnia użytkowa (m2)
przeciętna pow. użytkowa (m )
2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS

BUDYNKI NIEMIESZKALNE NOWE I ROZBUDOWYWANE
W okresie 2005 - 2014 powierzchnia użytkowa budynków niemieszkalnych wzrosła o blisko
372 tys. m2, w tym w wyniku budowy nowych budynków o 337 tys. m 2 (91%), pozostała część –
w wyniku rozbudowy budynków istniejących.
W ubiegłym 10. leciu w Rybniku, spośród budynków niemieszkalnych, realizowano głównie
budynki handlowo-usługowe, których powierzchnia użytkowa stanowi blisko 61% ogólnej powierzchni
użytkowej nowych budynków powstałych w mieście w tym okresie. Wskaźnik ten jest znacznie wyższy
w porównaniu z województwem i subregionem zachodnim.
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Tabela I-9. Budynki niemieszkalne nowe i rozbudowywane w Rybniku w okresie 2005 - 2014

Rodzaj budynków niemieszkalnych

Liczba budynków
rozbudonowe
wane
szt.

Powierzchnia użytkowa budynków
rozbudonowych
razem
wanych
2
m

ogółem

723

194

338 078

34 573

372 651

budynki usługowe

262

113

240 843

21 626

260 860

6

5

2 928

1 278

4 206

27

16

22 478

4 821

27 299

211

78

204 889

14 402

219 291

budynki szkół i instytucji badawczych

1

6

1 097

693

1 790

szpitale i zakłady opieki medycznej

2

4

231

62

293

budynki kultury fizycznej

5

3

5 680

303

5 983

budynki kultu religijnego i czynności relig.

5

0

1 998

0

1 998

budynki łączności, dworców i terminali

5

1

1 542

67

1 609

113

38

80 006

10 969

9 097

budynki przemysłowe

47

19

41 740

5 878

47 618

zbiorniki, silosy i budynki magazynowe

66

19

38 266

5 091

43 357

354

46

17 229

2 211

19 440

budynki zbiorowego zamieszkania

1

1

585

15

600

domy letnie

5

2

234

218

452

308

28

12 091

1 301

13 392

36

13

3373

660

4 033

4

2

946

17

963

hotele
budynki biurowe
budynki handlowo-usługowe

budynki przemysłowe i magazynowe

budynki inne

budynki garaży
budynki gospodarstw rolnych
pozostałe budynki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. Budynki niemieszkalne, zbiorowego zamieszkania i domy letnie.

Wyraźnie mniejszy od średniej dla województwa, a także subregionu zachodniego i większości
porównywanych ośrodków, jest udział powierzchni użytkowej nowych budynków przemysłowych
i magazynowych (skala rozwoju tego typu budownictwa jest niewielka), a także hoteli i budynków
zakwaterowania turystycznego oraz budynków usług publicznych. Udział powierzchni użytkowej
nowych budynków biurowych jest na poziomie zbliżonym do średniej wojewódzkiej i nieco wyższym
od większości wybranych ośrodków (wpływa jednak na to znacznie większa powierzchnia użytkowa
budynków przemysłowych i magazynowych w tych ośrodkach).
Tabela I-10. Budynki przemysłowe i magazynowe (nowe i rozbudowywane) w Rybniku i w wybranych
ośrodkach w okresie 2005 - 2014

Miasto

przemysłowe
pow.
liczba
użytkowa
szt.
m2

Budynki przemysłowe i magazynowe
nowe
rozbudowywane
magazynowe a
razem
pow.
pow.
pow.
liczba
liczba
użytkowa użytkowa
użytkowa
szt.
m2
m2
szt.
m2

razem
pow.
użytkowa
m2

Rybnik

47

41 740

66

38 266

80 006

38

10 969

90 975

Gliwice

49

255 748

34

58 646

314 394

60

166 170

480 564

Katowice

34

58 646

99

117 378

176 024

37

25 362

201 386

Tychy

56

186 845

99

300 938

487 783

63

96 730

584 513

Bielsko-Biała

61

153 873

99

151 896

305 769

47

32 477

338 246

30
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Miasto

Budynki przemysłowe i magazynowe
nowe
rozbudowywane
magazynowe a
razem
pow.
pow.
pow.
liczba
liczba
użytkowa użytkowa
użytkowa
szt.
m2
m2
szt.
m2

przemysłowe
pow.
liczba
użytkowa
szt.
m2

razem
pow.
użytkowa
m2

Żory

53

104 825

30

13 676

118 501

42

52 549

171 050

Jastrzębie-Z.

11

4935

90

25190

30125

16

8665

38 790

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. a Budynki magazynowe - zbiorniki, silosy i budynki magazynowe.

POZWOLENIA NA BUDOWĘ BUDYNKÓW (2010 - 2014)
W okresie 2010 - 2014 w Rybniku wydano blisko 1400 decyzji o pozwoleniu na budowę ponad
1,5 tys. budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (część pozwoleń dotyczy dwóch lub więcej
budynków), o łącznej powierzchni użytkowej 304 tys. m 2. Zdecydowaną większość pod względem
liczby pozwoleń i liczby budynków objętych planowanymi inwestycjami stanowiły budynki mieszkalne
(78%), realizowane jako budownictwo indywidualne (blisko 93%). Budynki mieszkalne przeważały
również pod względem powierzchni użytkowej (61%).
Tabela I-11. Pozwolenia na budowę budynków w Rybniku w okresie 2010 - 2014
Pozwolenia na budowę
budynków
budynki mieszkalne
jednorodzinne a
wielorodzinne

Liczba pozwoleń

Liczba budynków

szt.

szt.

%

budynki niemieszkalne
razem

%

1090

77,9

1198

77,0

186 137

61,3

1064

76,1

1158

74,4

164 698

54,2

26

1,8

40

2,6

21 439

7,1

309

22,1

358

23,0

117 747

38,7

1399

100,0

1556

100,0

303 884

100,0

b
c

Powierzchnia użytkowa
mieszkań / budynków
m2
%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. a Budynki jednorodzinne - budynki jednomieszkaniowe i o dwóch
mieszkaniach, b Budynki wielorodzinne - budynki o trzech i więcej mieszkaniach, c Budynki niemieszkalne obejmują również
budynki zbiorowego zamieszkania.

POZWOLENIA NA BUDOWĘ UMOŻLIWIAJĄCE POWSTANIE NOWYCH MIESZKAŃ
Budynki mieszkalne objęte pozwoleniem na budowę mieszczą 1448 mieszkań, o średniej
powierzchni użytkowej 129 m 2. Niewielki wzrost liczby mieszkań (21) związany jest z decyzjami na
rozbudowę budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych) oraz na przebudowę mieszkań i pomieszczeń
niemieszkalnych. Łącznie w okresie 2010 - 2014 wydano ponad 1,1 tys. decyzji (pozwoleń na budowę
budynków mieszkalnych, rozbudowę i przebudowę budynków i mieszkań) prowadzących
do powstania 1469 nowych mieszkań. Łączna powierzchnia użytkowa nowych mieszkań wynosi
188,2 tys. m2, zaś średnia powierzchnia nowego mieszkania – 128 m 2.
Tabela I-12. Decyzje umożliwiające powstanie nowych mieszkań w Rybniku, wydane w okresie 2010 - 2014
Liczba
decyzji

Decyzje

Liczba budynków
szt.

%

Liczba mieszkań
szt.

%

Powierzchnia
użytkowa (pu)
mieszkań
m2
%

Średnia
pu mieszkania
m2

Budowa budynków

1090

1198

100,0

1448

100,0

186 137

100,0

129

budynki jednorodzinne a

1064

1158

96,7

1179

81,4

164 698

88,5

140

jednomieszkaniowe

1053

1137

94,9

1137

78,5

159 502

85,7

140

11

21

1,8

42

2,9

5 196

2,8

124

26

40

3,3

269

18,6

21 439

11,5

80

1090

x

x

1448

98,6

186

98,9

129

o dwóch mieszkaniach
budynki wielorodzinne
Budowa mieszkań

b
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Liczba
decyzji

Decyzje

Liczba budynków
szt.

%

Liczba mieszkań
szt.

%

Powierzchnia
użytkowa (pu)
mieszkań
m2
%

Średnia
pu mieszkania
m2

137
Rozbudowa i przebudowa

c

Nowe mieszkania razem

21

x

x

21

1,4

2106

1,1

100

1111

1198

100,0

1469

100,0

188 243

100,0

128

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. a Budynki jednorodzinne - budynki jednomieszkaniowe i o dwóch
mieszkaniach, b Budynki wielorodzinne - budynki o trzech i więcej mieszkaniach, c Rozbudowa budynków mieszkalnych
i niemieszkalnych oraz przebudowa mieszkań i pomieszczeń niemieszkalnych prowadząca do powstania nowych mieszkań.

Pozwolenia na budowę dotyczą w zdecydowanej przewadze budownictwa jednorodzinnego
(ponad 81% liczby nowych mieszkań i ponad 88% powierzchni użytkowej mieszkań) – w budynkach
o jednym lub dwóch mieszkaniach oraz jedynie 40 budynków wielorodzinnych, liczących łącznie 269
mieszkań. Średnia powierzchnia użytkowa mieszkania w budynkach o jednym mieszkaniu wynosi
140 m2, w budynkach o dwóch mieszkaniach – 124 m 2, w budownictwie wielorodzinnym – 80 m2.
POZWOLENIA NA BUDOWĘ BUDYNKÓW NIEMIESZKALNYCH
W okresie 2010 - 2014 wydano 309 pozwoleń na budowę 358 budynków niemieszkalnych, w tym
2 budynków zbiorowego zamieszkania, o łącznej powierzchni użytkowej 117,7 tys. m 2. W podziale na
funkcje zabudowy, oprócz garaży i budynków gospodarczych, przeważają budynki handlowousługowe, zarówno pod względem liczby nowych budynków, jak i ich powierzchni użytkowej. Ponad
dwukrotnie mniejszy jest udział budynków przemysłowych i magazynowych.
Tabela I-13. Pozwolenia na budowę budynków niemieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w Rybniku
w okresie 2010 - 2014
Pozwolenia na budowę budynków

Liczba pozwoleń
szt.

hotele i budynki zakwaterowania turyst.
budynki biurowe
budynki handlowo-usługowe
budynki usług publicznych

a

budynki przemysłowe i magazynowe
budynki pozostałe
razem

%

Liczba budynków
szt.

%

Powierzchnia
użytkowa
m2
%

2

0,6

2

0,6

10 185

8,6

11

3,6

11

3,1

4 105

3,5

100

32,4

107

29,9

63 299

53,8

8

2,6

9

2,5

4 821

4,1

30

9,7

31

8,6

25 460

21,6

158

51,1

198

55,3

9 877

8,4

100,0

117
747

100,0

309

100,0

358

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. a Budynki usług publicznych - ogólnodostępne obiekty kulturalne,
budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej.

Udział liczby nowych mieszkań powstałych w wyniku pozwolenia na budowę w Rybniku w skali
województwa wynosi 2,6%, na zbliżonym poziomie kształtuje się udział powierzchni użytkowej nowych
budynków, również mieszkalnych, w tym wielorodzinnych (2,2 - 2,7%). Niższy jest udział powierzchni
użytkowej budynków niemieszkalnych (1,8%), a także wybranych, istotnych rodzajów budynków
niemieszkalnych (handlowo-usługowych oraz przemysłowych i magazynowych [0,9%]).
Zaznacza się wyraźnie mniejsza powierzchnia użytkowa budynków ogółem w Rybniku
w porównaniu z wybranymi ośrodkami, z wyjątkiem mniejszych od Rybnika miast Aglomeracji
Rybnickiej. W szczególności dotyczy to powierzchni użytkowej mieszkań w budownictwie
wielorodzinnym oraz budynków niemieszkalnych, w tym zwłaszcza budynków przemysłowych
i magazynowych. Powierzchnia użytkowa tych budynków w Rybniku jest mniejsza również od tej
wielkości cechującej budynki przemysłowe i magazynowe w Żorach.
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Tabela I-14. Liczba mieszkań oraz powierzchnia użytkowa budynków objętych pozwoleniem na budowę
w Rybniku i w wybranych ośrodkach w okresie 2010 - 2014
Powierzchnia użytkowa mieszkań / budynków
w tym
Miasto

Liczba
mieszkań

razem

mieszkalnych

w tym
wielorodzinnych

szt.

niemieszkalnych

handlowousługowych

przemysłowych
i magazynowych

m2

Rybnik

1448

303 884

186 137

21 439

117 747

63 299

25 460

Gliwice

1560

620 362

170 238

57 159

450 124

64 806

301 223

Katowice

4997

1 161 695

469 218

288 711

692 477

275 232

79 591

Tychy

1739

574 403

193 535

52 763

380 868

147 053

163 915

Bielsko-Biała

2429

572 899

266 655

49 968

306 244

59 800

173 991

Żory

947

210 526

98 657

13 916

111 869

37 011

56 337

Jastrzębie-Z.

728

148 593

109 376

4 244

39 217

21 906

6 161

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

ROZMIESZCZENIE INWESTYCJI, KTÓRYCH DOTYCZĄ POZWOLENIA NA BUDOWĘ BUDYNKÓW
Pozwolenia na budowę dotyczą z reguły pojedynczych realizacji budynków mieszkalnych
jednorodzinnych (rzadziej – zespołów dwóch budynków). Nowe inwestycje (pozwolenia na budowę)
skupiają się w rejonach intensywnego rozwoju zabudowy jednorodzinnej: Kamień (w tym w części
zachodniej [Swierki i Młyny]), Orzepowice (rejon ul. św. Józefa, Długiej i Żołędziowej, Łącznej i Borki,
stopniowo także w Skotnicy), Boguszowice-Stare (ul. Mokra - Urocza i Kłokocińska - Rajska oraz
pomiędzy ul. Małachowskiego i Błękitną), Ligocka Kuźnia - Raszowiec (ul. Jaśminowa - Pochyła),
Niedobczyce (Ławczok - ul. Gruntowa - Leszczyńskiego oraz rejon ul. Orzechowej i Chodkiewicza),
Zamysłów (ul. Niedobczycka, Jarzynowa, Witosa i Wrzosowa, Gruntowa i Garbocze oraz rejon
ul. Ujejskiego i Na Niwie), Ochojec (część wschodnia [ul. Huberta, Kuglera, Łukowa] i zachodnia [rejon
ul. Chwałęcickiej]), Smolna (ul. Obwiednia Południowa - Lektorska - Krzyżowa), Meksyk (ul. Beskidzka
- Bieszczadzka), Ligota (ul. Pogodna - Żeromskiego), Piaski (ul. Studzienna i Ptasia), Gotartowice
(ul. Wolna - Sygnały), a także w Kłokocinie (ul. Żniwna, Dębowa i Komunalna) oraz w Niewiadomiu
(ul. Stefana Batorego).
Jedynie w nielicznych przypadkach planowana inwestycja obejmuje co najmniej trzy budynki
jednorodzinne, w tym w zabudowie szeregowej lub budynki wielorodzinne. Pozwolenia na budowę
budynków mieszkalnych wielorodzinnych skupiają się w rejonie śródmiejskim: Śródmieście, Smolna,
Rybnik Północ i Nowiny, a także w Zamysłowie, Niedobczycach i Gotartowicach, pojedyncze
realizacje zlokalizowane są także w Chwałowicach i Boguszowicach-Starych.
Zespoły zabudowy jednorodzinnej, w tym szeregowej, a także mieszanej, z udziałem niewielkich
domów wielorodzinnych, już zrealizowane lub planowane, skupiają się w kilku dzielnicach –
w Zamysłowie i Niedobczycach (Ławczok - Wrzosy), Orzepowicach, Ligocie, Piaskach
i Gotartowicach, a w pewnym stopniu także w Kamieniu, Ligockiej Kuźni, zachodniej części Maroka
i w Zebrzydowicach.
W zakresie innych inwestycji, pozwolenia na budowę (w tym zrealizowane) dotyczą budynków
mieszkalno-usługowych i wielofunkcyjnych skupiających się w Śródmieściu i Smolnej, a w mniejszym
stopniu także w Kamieniu i Orzepowicach. Większe, nowe inwestycje handlowo-usługowe
zlokalizowane są w środkowej części miasta (Śródmieście, Smolna [kwartał Domus], Rybnik Północ,
zachodnia część Ligoty) oraz w Niedobczycach, Wielopolu i Gotartowicach. Inne inwestycje usługowe
obejmują głównie stacje paliw lub myjnie samochodowe; wśród innego rodzaju zamierzeń
budowlanych przeważają budynki magazynowe, a także magazynowo-usługowe lub biurowe.
Inwestycje w zakresie usług publicznych i społecznych mieszczą się w kilku dzielnicach
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(Boguszowice-Stare [przedszkole], Golejów, Meksyk, Maroko - Nowiny, Niedobczyce - Wrębowa,
Smolna, Zamysłów).
Tabela I-15. Liczba istotnych dla zmian w zagospodarowaniu przestrzennym decyzji o pozwoleniu na
budowę budynków w dzielnicach w okresie 2010 - IX.2015, w podziale według rodzaju zabudowy
Liczba decyzji o pozwoleniu na budowę budynków
Dzielnica

razem

MJ

MN

MW

MU

U/p

U

PU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Boguszowice Osiedle

-

-

-

-

-

-

-

Boguszowice-Stare

76

73

-

Chwałęcice

33

21

-

Chwałowice

24

18

1

Golejów

40

34

Gotartowice

56

49

Grabownia

12

12

Kamień

90

Kłokocin
Ligota - Ligocka Kuźnia

1

-

1

1

-

-

2

-

2

1

1

-

-

4

-

-

-

2

1

3

-

1

1

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

85

1

-

3

-

1

-

43

38

1

-

-

-

2

2

92

76

3

1

1

-

9

2

Maroko - Nowiny

37

20

1

3

3

2

5

3

Meksyk

25

19

1

-

1

1

3

-

Niedobczyce

93

73

2

2

1

1

12

2

Niewiadom

36

36

-

-

-

-

-

-

Ochojec

56

51

2

-

-

-

1

2

Orzepowice

82

72

3

-

4

-

1

2

Paruszowiec-Piaski

12

17

2

-

2

-

1

-

Popielów

40

32

2

-

1

-

5

-

Radziejów

22

20

-

-

2

-

-

-

Rybnicka Kuźnia

24

12

-

-

-

-

8

4

Rybnik Północ

34

24

-

5

1

-

3

1

Smolna

30

9

2

9

3

1

6

-

Stodoły

-

9

8

-

-

-

-

1

-

Śródmieście

21

4

-

3

7

-

7

-

Wielopole

25

16

-

-

-

-

5

4

Zamysłów

128

99

15

5

1

1

5

1

79

72

4

-

1

-

2

-

1221

990

41

31

36

8

91

24

Zebrzydowice
RAZEM

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika.

Objaśnienia: kol. 1 - liczba decyzji o pozwoleniu na budowę nie obejmuje decyzji wydawanych na to samo
przedsięwzięcie w tej samej lokalizacji w kolejnych latach; liczba decyzji o pozwoleniu na budowę nie jest
tożsama z liczbą budynków.
objaśnienia symboli w kol. 2 - 9: MJ - budynki mieszkaniowe jednorodzinne, MN - budynki mieszkaniowe
w zabudowie bliźniaczej lub zespoły budynków jednorodzinnych, w tym w zabudowie szeregowej, MW - budynki
wielorodzinne, w tym zespoły zabudowy, MU - budynki mieszkalno-usługowe lub usługowo-mieszkalne, U/p budynki usług publicznych, U - budynki handlowo-usługowe i biurowe, PU - budynki przemysłowe i magazynowe.
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I.2.6. OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW
Ograniczenia w zagospodarowaniu i w przeznaczaniu terenów na określone cele wynikają
z występowania stref związanych z różnego rodzaju obiektami budowlanymi, w tym związanych
z uzbrojeniem terenu, powodujących ograniczenia w sposobie użytkowania terenu w ich obrębie.
LOTNISKO (Gotartowice k/Rybnika) Powierzchnie ograniczające wysokość obiektów budowlanych
i naturalnych w otoczeniu lotniska, określone w dokumentacji rejestracyjnej, dotyczą południowowschodniej części miasta w rejonie Gotartowic, Kłokocina i Boguszowic-Starych. Ograniczenia
te odnoszą się również do urządzeń, obiektów i parametrów, takich jak maszty, kominy, linie
napowietrzne, anteny, reklamy, skrajnie dróg i linii kolejowych (wysokość obiektów trudno
dostrzegalnych z powietrza, usytuowanych w zasięgu powierzchni podejścia należy dodatkowo
pomniejszyć o co najmniej 10 m). Zgodnie z przepisami, obiekty budowlane i obiekty naturalne
w otoczeniu lotniska nie mogą stanowić zagrożenia dla startujących i lądujących statków powietrznych
oraz nie należy wznosić w rejonie lotniska obiektów budowlanych mogących stanowić przeszkody
lotnicze, w tym powodujące ograniczenie długości dróg startowych.
Ograniczenia dotyczące dopuszczalnej wysokości obiektów są umiarkowane. Największe
występują w odległości do około 120 m na południowy-zachód od lotniska (z maksymalną wysokością
zabudowy do 6 m [rejon u. Szybowcowej]). Wysokość zabudowy pomiędzy lotniskiem a ul. Żorską nie
może przekroczyć 9-12 m (miejscami do 15 m), między lotniskiem a linią kolejową nr 302 – 12-18 m.
Obiekty budowlane wysokie (30 m i więcej) mogą być lokalizowane od granicy lotniska: w odległości
od 200-250 w kierunku południowym, 400 m wschodnim i 500 m w kierunku zachodnim. Obiekty
w otoczeniu lotniska, oprócz ograniczeń wysokości, nie mogą "stanowić zagrożenia dla startujących
i lądujących statków powietrznych". Ponadto, w odległości do 5 km od granicy lotniska zabroniona jest
budowa lub rozbudowa obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków.
RADAR METEOROLOGICZNY. Niemal cały obszar Rybnika (z wyjątkiem części południowozachodniej) znajduje się w strefie ograniczonej wysokości zabudowy lotniczego urządzenia
naziemnego (radaru meteorologicznego Ramża "koło Rybnika"), usytuowanego na Górze Ramża
(Czerwionka-Leszczyny) w odległości do 20 km od radaru (wchodzącego w skład sieci radarów
meteorologicznych w ramach "Systemu monitoringu i osłony kraju"). Urządzenie podlega ochronie
przed uszkodzeniem i zakłóceniem działania (w szczególności na skutek źródeł promieniowania lub
obecności innych stałych bądź ruchomych przedmiotów, zwłaszcza turbin wiatrowych i wysokich
masztów). Wysokość obiektów budowlanych w strefie nie może być większa niż 358 m n.p.m.
(ograniczenia nie dotyczą istniejącej zabudowy i obiektów do 15 m nad poziom terenu, pomimo,
że będą naruszały strefy ochronne), przy czym dopuszczalna jest lokalizacja obiektów wyższych pod
warunkiem pozytywnej opinii Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
DROGI PUBLICZNE. Autostrada A1 (pas drogowy w liniach rozgraniczających) jest drogą
o ograniczonej dostępności (na obszarze Rybnika nie jest dostępna) i nie może obsługiwać terenów
przyległych. Zarządca drogi wnosi także o nie sytuowanie "nowych terenów podlegających ochronie
przed hałasem (w tym mieszkaniowych, usług oświaty, zdrowia i rekreacyjnych) na terenach
przyległych do autostrady i w jej rejonie". Ograniczenia (lub zakazy) dotyczą również możliwości
lokalizacji reklam, w tym świetlnych, skierowanych do uczestników ruchu drogowego autostrady.
Wzdłuż dróg publicznych, w zależności od ich funkcji (drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe
i gminne) oraz położenia (na terenie zabudowy lub poza nim) obowiązują również przepisy
określające dopuszczalną minimalną odległość, w jakiej mogą być lokalizowane obiekty budowlane
od zewnętrznych krawędzi jezdni (wynoszącą, odpowiednio dla terenu zabudowy i poza nim, dla dróg
krajowych – 10 i 25 m, wojewódzkich i powiatowych – 8 i 20 m, gminnych – 6 i 15 m).
LINIE KOLEJOWE. Ograniczenia związane z liniami kolejowymi wynikają z ustawy o transporcie
kolejowym i przepisów dotyczących ochrony akustycznej dla terenów sąsiadujących z liniami
i terenami kolejowymi. Budowle i budynki mogą być usytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m
od granicy obszaru kolejowego lub 20 m od osi skrajnego toru. Odległość budynków o funkcjach
chronionych przed hałasem należy odpowiednio zwiększyć w celu zachowania norm dopuszczalnego
hałasu w środowisku.
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SIECI GAZOWE. Przez obszar miasta przebiegają sieci gazowe różnych rodzajów (o różnym
ciśnieniu, średnicy i roku budowy [modernizacji]). Wzdłuż gazociągów obowiązuje wyznaczanie stref
kontrolowanych, o szerokości określonej w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia
2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie
– w zależności od ciśnienia i roku budowy gazociągu. W obrębie strefy obowiązuje zakaz lokalizacji
budynków, składów i magazynów, sadzenia drzew i prowadzenia działalności mogącej zagrozić
trwałości gazociągu. Dotyczy to w szczególności istotnych elementów sieci gazowej – gazociągów
wysokiego ciśnienia i podwyższonego średniego ciśnienia oraz stacji redukcyjno-pomiarowych.
Przepisy różnicują szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów wybudowanych przed dniem
12.12.2001 r. i po tym okresie. Szerokości stref dla gazociągów sprzed tego okresu są znacznie
większe – dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN 2,5 MPa z 1992 r. (odgałęzienie do SRP I°
Boguszowice) obowiązuje strefa kontrolowana o szerokości od 10 m (od wałów przeciwpowodziowych
i uregulowanych rzek, rowów melioracyjnych i innych obiektów podobnego rodzaju) przez 30 m
(od wolno stojących budynków niemieszkalnych i torów kolejowych znaczenia miejscowego) do 50 m
(w przypadku budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego).
LINIE ELEKTROENERGETYCZNE. Liczne linie elektroenergetyczne, w tym najwyższych napięć (220
i 400 kV), tworzą istotne ograniczenia w możliwościach zabudowy i zagospodarowania terenów
(zagrożenia wynikają z poziomów pól elektromagnetycznych i hałasu oraz możliwości zerwania
przewodów). Zgodnie z przepisami, na etapie sporządzania planu miejscowego należy uzyskać opinię
o projekcie planu operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie sposobu
zagospodarowania gruntów leżących w odległości nie większej niż 40 metrów od osi istniejącej linii
elektroenergetycznej najwyższych napięć. Zarządcy sieci wnoszą o wyznaczanie pasów
technologicznych o szerokości: 80 m dla linii 400 kV (po 40 m od osi linii) [1]i 60 m dla dwutorowych
odcinków linii 400 kV (po 30 m od osi linii), 50 m dla linii 220 kV (po 25 m od osi) oraz 30 m dla linii
110 kV (po 15 m od skrajnych przewodów), w których nie należy budować budynków mieszkalnych
i urządzać terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi; istnieją również ograniczenia w zakresie
zalesiania terenów pod tymi liniami.
WODOCIĄGI MAGISTRALNE. Zarządca sieci wodociągów magistralnych wnosi o ustanawianie stref
technicznych dla tych wodociągów, o szerokości od 5 m z obydwu stron wodociągów Ø 600 i 800 mm
do 8 m – w przypadku wodociągów Ø 1000 mm. W strefach tych nie powinno się budować obiektów,
sadzić drzew i krzewów, zaś ogrodzenia, drogi i place należy wykonywać z materiałów rozbieralnych.
Strefy te nie mają jednak umocowania w przepisach prawa.
WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE. Na terenach położonych w odległości mniejszej niż 50 m od stopu
wału po stronie odpowietrznej obowiązuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni,
sadzawek, dołów i rowów (nie dotyczy to budowy drogi rowerowej). Zwolnienia od tego zakazu może
udzielić marszałek województwa, jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów.
CMENTARZE. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej w sprawie określenia,
jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze, w granicach pasów izolujących
tereny cmentarzy o szerokości 150 m (lub 50 m jeżeli teren w odległości od 50 m do 150 m
od cmentarza posiada sieć wodociągową i wszystkie budynki korzystające z wody są do tej sieci
podłączone) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych oraz zakładów produkujących
artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności
mieszkaniowej, a także studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych
(zgodnie z wyrokiem NSA II OSK 823/13, przepisy określają zarówno w jakiej odległości od innych
terenów mogą być lokalizowane nowe cmentarze, jak również w jakiej odległości od istniejących
cmentarzy może być sytuowana inna zabudowa).
SKŁADOWISKO ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE (Boguszowice-Stare,
ul. Oskara Kolberga). Teren składowiska przez okres 50 lat od dnia jego zamknięcia jest wykluczony
z możliwości zabudowy (nie mogą być budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne
i podziemne, z wyjątkiem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska). Okres ten może być
skrócony, jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej i sanitarnej wynikać będzie, że prowadzenie robót
budowlanych nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.
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I.3. SYTUACJA PLANISTYCZNA. PRZEZNACZENIE TERENÓW
I.3.1. DOTYCHCZASOWA POLITYKA PRZESTRZENNA
Dotychczasową politykę przestrzenną Miasta określa studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika z 2002 r., zmienione uchwałami w 2005, 2008
i 2012 r.25 Ostatnia zmiana dotycząca całego obszaru miasta pochodzi z 2008 r., zmiana studium
z 2012 r. odnosiła się jedynie do niektórych, z reguły niewielkich, fragmentów obszaru Rybnika.
W dotychczasowym studium przyjęto następujące cele rozwoju miasta: główny – "kształtowanie
silnego i atrakcyjnego ośrodka oddziałującego na środkowo-zachodnią część województwa śląskiego"
oraz strategiczne: – "rozwój funkcji metropolitalnych w centrum miasta; kształtowanie funkcji
rekreacyjnych na bazie Zalewu Rybnickiego i parku krajobrazowego (...) oraz ośrodków Kamień
i Ruda; – przebudowa układu komunikacji kołowej poprzez budowę nowych ciągów drogowych, w tym
"drogi regionalnej Pszczyna - Racibórz" i północno-wschodniej obwodnicy miasta oraz ich dogodne
powiązanie z autostradą A1 i rozwój nowych form komunikacji zbiorowej; – rozwój struktury osadniczej
poprzez wypełnienie dotychczasowego układu z zachowaniem odrębności przestrzennej
poszczególnych dzielnic i tworzeniem atrakcyjnych przestrzeni publicznych w ich centralnych
rejonach; – tworzenie systemu ekologicznego i poprawa stanu środowiska; – rozwój małych i średnich
przedsiębiorstw tworzących nowe miejsca pracy poza sektorem górniczym; – restrukturyzacja
obiektów i terenów pogórniczych z zachowaniem ich wartości kulturowych oraz rekultywacja
i kształtowanie nowych funkcji obszarów zdegradowaną działalnością górniczą".
Dotychczasowe studium określa następujący katalog obszarów i stref (terenów) w podziale na
podstawowe kategorie: obszary zabudowane i z możliwością zabudowy; zasób przyrodniczy miasta
oraz kształtowania systemu zieleni miejskiej; obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej. W tym
podziale, ponad połowę (blisko 53%) obszaru Rybnika stanowią tereny wchodzące w skład zasobu
przyrodniczego miasta i kształtowania systemu zieleni miejskiej (wymagające ochrony i wód stojących
oraz obszary zieleni miejskiej [istniejące i do ukształtowania, liczące około 1,1 tys. ha]) wraz
z niewielkimi obszarami rolniczej przestrzeni produkcyjnej (401 ha, w tym 61 ha z możliwością budowy
obiektów produkcji i przetwórstwa rolniczego). Obszary "zabudowane i z możliwością zabudowy"
obejmują niespełna 7 tys. ha (ponad 47% pow. obszaru miasta), z których 27% stanowią obszary
określone jako "zabudowane do zachowania w procesie rozwoju miasta" (o istniejącej, ukształtowanej
funkcji). Obszary możliwe do przeznaczenia pod zabudowę (mieszkaniową, usługową i związaną
z funkcją wypoczynkowo-sportową) zajmują ponad 2,5 tys. ha. W ramach obszarów usługowych
wydzielono "rejony rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2"
(pow. 117 ha). Obszary zabudowy produkcyjnej, w tym "tereny wskazane do restrukturyzacji
i wprowadzenia nowych działalności" obejmują blisko 625 ha.
Granice poszczególnych obszarów wyznaczono na rysunku studium w sposób precyzyjny,
o niewielkim stopniu generalizacji, ze szczegółowością odpowiednią dla planu miejscowego.
Tabela I-16. Obszary o różnych kierunkach przeznaczenia terenów według dotychczasowego studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika (z 2002 r. ze zmianami)
Obszar
Obszary zabudowane i z możliwością zabudowy
obszary zabudowane do zachowania w procesie rozwoju miasta (OZ)
obszary z możliwością przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową uzupełniającą
o niskiej intensywności (MU)

Pow.
(ha)
6932,1

% pow.
miasta
47,3

1893,0

13,0

1543,0

10,5

25

Uchwała Nr 818/XL/2002 Rady Miasta Rybnika z dnia 26 czerwca 2002 r. ze zmianami przyjętymi uchwałami Rady Miasta
Rybnika Nr: 535/XXXIV/2005 z dnia 27 kwietnia 2005 r., 277/XXII/2008 z dnia 24 stycznia 2008 r. i 292/XXI/2012 z dnia
24 kwietnia 2012 r. Podstawę prawną pierwszej edycji studium z 2002 r. stanowiła ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozporządzenie w sprawie
zakresu projektu studium weszły w życie w 2003 r. i 2004 r.).
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Obszar

Pow.
(ha)

% pow.
miasta

obszary z możliwością przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową, w tym pod
wielorodzinną powyżej 3 kondygnacji w zorganizowanych zespołach (M)
obszary wskazane dla zabudowy usługowej (U)

41,6

0,3

657,6

4,6

obszary zabudowy usługowej związanej z funkcją wypoczynkowo-sportową (UW)

299,5

2,0

obszary zabudowy produkcyjnej (P)
obszary zakładów przemysłowych i produkcyjnych wskazanych do restrukturyzacji
i wprowadzenia nowych działalności (PZ)
obszary poprzemysłowe wskazane do rekultywacji (PR)

605,0

4,1

19,3

0,1

283,4

1,9

1278,4

8,7

232,3

1,6

79,0

0,5

obiekty i urządzenia obsługi komunikacyjnej (K)
tereny kolei (KK)
obiekty i urządzenia obsługi komunalnej (OK)
Zasób przyrodniczy miasta oraz kształtowanie systemu zieleni miejskiej
obszary określające podstawowy zasób przyrodniczy miasta wymagający ochrony (ZP)

7360,7

50,0

5605,4

38,0

obszary wskazane do utrzymania zbiorników wód stojących, rzeki, potoki i cieki (OW)

688,5

4,8

obszary stanowiące elementy systemu zieleni miejskiej (ZM)

516,8

3,5

obszary wskazane do kształtowania systemu zieleni miejskiej (ZZ)

550,0

3,7

Obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej
obszary rolnicze z możliwością lokalizacji zespołów i obiektów produkcji
i przetwórstwa rolniczego oraz upraw sadowniczych i plantacji roślin (RP)
obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej wskazanej do wyłączenia z zabudowy (R)

400,6

2,7

61,2

0,4

339,4

2,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Rybnika z 2002 r. ze zmianami z lat 2005, 2008 i 2012.

I.3.2. MIEJ SCO WE PL ANY Z AG OSPODAROWANIA PRZEST RZENNEGO
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego pokrywają cały obszar Rybnika (nie są
wydawane decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu) – przeznaczenie terenów określają aktualnie (2015 r.) 32 plany
miejscowe. Granice planów wydzielają w obrębie miasta 125 odrębnych przestrzennie obszarów.
Plany były opracowane w różnych uwarunkowaniach prawnych, w związku z czym odpowiadają
różnym standardom, w tym zawierają różny zakres parametrów i wskaźników urbanistycznych oraz
w większości nie ustalają przeznaczenia dla terenów kolejowych (jako terenów zamkniętych, dla
których nie sporządzano planów miejscowych).
Niewielkiej części miasta (32,5 ha w 19 odrębnych obszarach) dotyczą ustalenia planu
sporządzonego na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
("MPZP Zmiany 1996"). Szereg planów miejscowych, w tym opracowanych w związku z uchwałami
Rady Miasta podejmowanymi przed 2010 r. (w tym plan z 2005 r., pokrywający blisko połowę obszaru
miasta), sporządzono na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z 2003 r. – w brzmieniu obowiązującym sprzed zmian wprowadzonych ustawą z dnia 25 czerwca
2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Sytuacja planistyczna (w zakresie przeznaczenia terenu oraz parametrów i wskaźników
urbanistycznych) będzie ulegać zmianom na skutek wejścia w życie planów obecnie sporządzanych26
26

Rada Miasta Rybnika uchwaliła w dniu 19 maja 2016 r. plany miejscowe: MPZP 12 [Grabownia] (Uchwała Nr 341/XXI/2016,
Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2973), MPZP 21 [rejon ul. Chrobrego i Sportowej] (Uchwała Nr 342/XXI/2016, Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2016 r. poz. 2974) i MPZP 23 [rejon ul. Strąkowskiej i Frontowej] (Uchwała Nr 343/XXI/2016, Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r.
poz. 2975). Ponadto, w okresie 2014 - maj 2016 r. przystąpiono do sporządzenia planów: MPZP 19 (rejon ul. Gliwickiej
i Karłowicza), MPZP 22 (rejon ul. Zebrzydowickiej), MPZP 24 (rejon ul. Kowalczyka, Niemcewicza, Jesiennej, Brzeziny Miejskie
i Spokojnej), MPZP 25 (rejon ul. Pod Lasem, Czecha i Niemcewicza), MPZP 26 (rejon ul. Wrębowej, Górnośląskiej, Frontowej,
Rudzkiej i Sportowej), MPZP 27 (rejon ul. Olszyckiej, Pawła Mojżesza, Ofiar Terroru i Składowej), MPZP 28 (rejon ul. Dębowej,
Nowej, Pod Wałem, Poniatowskiego, Przemysłowej i Brzezińskiej), MPZP 29 (Zamysłów), MPZP 30 (rejon ul. 3 Maja i Hallera),
MPZP 31 (rejon ul. Żorskiej), MPZP 32 (rejon ul. Strąkowskiej, Ziemskiej, Wodzisławskiej i Golejowskiej), MPZP 33 (rejon
ul. Kotucza, Żelaznej i Śląskiej), MPZP 34 (rejon ul. Gliwickiej i Kolberga) oraz MPZP 35 (rejon ul. Ziemskiej i Walecznych).
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oraz planów, które będą sporządzane w późniejszym czasie, również na podstawie przepisów
powszechnie obowiązujących (dotyczących obowiązku sporządzenia planu miejscowego
w określonych przypadkach). Nie ulegnie jednak zmianie ogólny stan pokrycia obszaru miasta
planami miejscowymi – niezależnie od ich treści, plany będą obejmować cały obszar Rybnika
i bezpośrednio kształtować sposób zagospodarowania i warunki zabudowy terenu.
Tabela I-17. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (stan w 2015 r.)
Lp.

Nazwa planu

Numer i data uchwały Rady
Miasta Rybnika w sprawie
uchwalenia planu

a

Adres publikacyjny
Liczba
obsza(Dziennik Urzędowy
Województwa Śląskiego) rów b

Pow.
c
(ha)

%
pow.
miasta

1 MPZP Zmiany 1996

226/XX/1996 z 06.11.1996

1996 r. Nr 31 poz. 179 d

19

32,52

0,2

2 MPZP Piaski 2004

354/XXII/2004 z 30.06.2004

2004 r. Nr 86, poz. 2450

4

0,38

0,0

3 MPZP DEPR 2004

355/XXII/2004 z 30.06.2004

2004 r. Nr 86, poz. 2451

1

176,16

1,2

4 MPZP Centrum 2005

482/XXXI/2005 z 23.02.2005

2005 r. Nr 38, poz. 1053

1

21,37

0,1

5 MPZP Rybnik 2005

545/XXXV/2005 z 25.05.2005 2005 r. Nr 79, poz. 2145

13

6 MPZP A Skotnica 2008

321/XXVI/2008 z 12.03.2008

2008 r. Nr 90, poz. 1905

1

12,04

0,1

7 MPZP B KEN 2008

322/XXVI/2008 z 12.03.2008

2008 r. Nr 90, poz. 1906

1

4,40

0,0

324/XXVI/2008 z 12.03.2008

2008 r. Nr 90, poz. 1908

1

5,36

0,0

9 MPZP Elektrownia 2009 588/XLIII/2009 z 30.09.2009

2009 r. Nr 208, poz. 3887

1

56,56

0,4

10 MPZP Podmiejska 2009 589/XLIII/2009 z 30.09.2009

2009 r. Nr 208, poz. 3888

1

53,46

0,4

11 MPZP Śródmieście 2009 590/XLIII/2009 z 30.09.2009

2009 r. Nr 208, poz. 3889

1

432,37

2,9

12 MPZP Janiego 2010

729/LI/2010 z 28.04.2010

2010 r. Nr 131, poz. 2169

1

13,59

0,1

13 MPZP Zachód 2011

78/VII/2011 z 23.02.2011

2011 r. Nr 91, poz. 1693

23

1166,11

7,9

14 MPZP 1

304/XXII/2012 z 23.05.2012

2012 r. poz. 2787

30

270,42

1,8

15 MPZP3_2013

606/XL/2013 z 27.11.2013

2013 r. poz. 7326

5

48,35

0,3

16 MPZP20 (Wschód 2014) 706/XLVI/2014 z 28.05.2014

2014 r. poz. 3679

1

17 MPZP 4

776/LI/2014 z 29.10.2014

2014 r. poz. 5690

1

4,19

0,0

18 MPZP 6

777/LI/2014 z 29.10.2014

2014 r. poz. 5691

1

9,06

0,1

19 MPZP 7

778/LI/2014 z 29.10.2014

2014 r. poz. 5692

1

153,50

1,0

20 MPZP 8

779/LI/2014 z 29.10.2014

2014 r. poz. 5693

1

210,88

1,4

21 MPZP 9

780/LI/2014 z 29.10.2014

2014 r. poz. 5694

1

508,90

3,5

22 MPZP 15

781/LI/2014 z 29.10.2014

2014 r. poz. 5695

7

12,85

0,1

23 MPZP 10

782/LI/2014 z 29.10.2014

2014 r. poz. 5696

1

74,42

0,5

24 MPZP 14

790/LII/2014 z 12.11.2014

2014 r. poz. 6137

1

226,49

1,5

25 MPZP 11

36/VI/2015 z 22.01.2015

2015 r. poz. 478

1

124,87

0,8

26 MPZP 16

37/VI/2015 z 22.01.2015

2015 r. poz. 479

1

2,55

0,0

27 MPZP 17

38/VI/2015 z 22.01.2015

2015 r. poz. 480

1

6,92

0,1

28 MPZP 2

155/IX/2015 z 18.06.2015

2015 r. poz. 3429

1

371,36

2,5

29 MPZP 13

156/IX/2015 z 18.06.2015

2015 r. poz. 3430

1

277,17

1,9

157/IX/2015 z 18.06.2015

2015 r. poz. 3431

2

0,21

0,0

e

8 MPZP D 2008

30 MPZP 19
a

7013,78 47,5

3485,48 23,6

b

Źródło: Opracowanie własne.
Nazwa planu w RSIP (Rybnicki System Informacji Przestrzennej).
Liczba odrębnych
c
d
e
przestrzennie obszarów.
Na podstawie obliczeń własnych.
Dziennik Urzędowy Województwa Katowickiego.
MPZP
D Podmiejska Wielopole 2008.
W tabeli I-17 i na rys. I-8 nie uwzględniono formalnie obowiązujących planów miejscowych - MPZP Kielowiec 2001 (Uchwała
Nr 663/XXX/2001 z dnia 18 lipca 2001 r., Dz. Urz. Woj. Śl. z 2001 r. Nr 57, poz. 1498) oraz MPZP Dygasińskiego 2008
(Uchwała Nr 382/XXX/2008 z 16 lipca 2008 r., Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 164, poz. 3095) - w wymiarze przestrzennym
dotyczących terenów o nieistotnej powierzchni.
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Rys. I-8. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (stan w 2015 r.)
objaśnienia:
A - plan miejscowy z 1996 r. (1 - MPZP Zmiany 1996), B - plany miejscowe z 2004 r. (2 - MPZP Piaski 2004, 3 MPZP DEPR 2004), C - plany miejscowe z 2005 r. (4 - MPZP Centrum 2005, 5 - MPZP Rybnik 2005), D - plany
miejscowe z 2008 r. (6 - MPZP A Skotnica 2008, 7 - MPZP B KEN 2008, 8 - MPZP D Podmiejska Wielopole
2008), E - plany miejscowe z 2009 r. (9 - MPZP Elektrownia 2009, 10 - MPZP Podmiejska 2009, 11 - MPZP
Śródmieście 2009), F - plan miejscowy z 2010 r. (12 - MPZP Janiego 2010), G - plan miejscowy z 2011 r. (13 MPZP Zachód 2011), H - plan miejscowy z 2012 r. (14 - MPZP1), I - plan miejscowy z 2013 r. (15 MPZP3_2013), J - plany miejscowe z 2014 r. (16 - MPZP20, 17 - MPZP 4, 18 - MPZP 6, 19 - MPZP 7, 20 - MPZP
8, 21 - MPZP 9, 22 - MPZP 15, 23 - MPZP 10, 24 - MPZP 14), K - plany miejscowe z 2015 r. (25 - MPZP 11, 26 MPZP 16, 27 - MPZP 17, 28 - MPZP 2, 29 - MPZP 13, 30 - MPZP 19), L - numery planów miejscowych, M - plany
miejscowe sporządzane (stan w 2015 r.). Numery na rysunku odnoszą się do ww. numerów poszczególnych
planów miejscowych.
Nie uwzględniono formalnie obowiązujących planów miejscowych - MPZP Kielowiec 2001 i MPZP Dygasińskiego
2008, dotyczących terenów o nieistotnej powierzchni.
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I.3.3. PRZEZNACZENIE TERENÓW
Plany miejscowe wyznaczają blisko 9,2 tys. terenów o różnym przeznaczeniu lub o różnych
zasadach zagospodarowania, wydzielonych liniami rozgraniczającymi, dla których ustalono
kilkadziesiąt różnych rodzajów przeznaczenia. W podziale na podstawowe kategorie przeznaczenia
terenu, przeważają tereny zieleni (lasy i tereny przeznaczone do zalesienia, tereny zieleni urządzonej
i nieurządzonej, ogrodów działkowych i przydomowych, cmentarze) oraz wód, stanowiące łącznie
51% pow. obszaru miasta.
Ponad piątą część obszaru Rybnika zajmują tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowousługowej, a dziesiątą część – tereny komunikacji (wraz z lotniskiem i terenami zamkniętymi, przez
które przebiegają linie kolejowe), około 6,5% pow. miasta stanowią tereny zabudowy usługowej (wraz
z terenami sportu i rekreacji), zaś blisko 5% – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
(łącznie z zabudową produkcyjno-usługową). Pozostałą część obszaru Rybnika – po kilkaset hektarów
– zajmują tereny użytkowane rolniczo oraz przeznaczone do rekultywacji.
W ujęciu bardziej szczegółowym (po skomasowaniu kilkudziesięciu różnych przeznaczeń
terenów określonych w planach do 23. rodzajów tych przeznaczeń), zaznacza się wyraźnie dominacja
lasów i terenów przeznaczonych do zalesienia (35% pow. obszaru miasta, w tym około 600 ha
terenów do zalesienia), a także duży udział (blisko 20%) terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Udział innych rodzajów przeznaczenia terenu w powierzchni miasta jest z reguły
mniejszy niż 5%. Wyjątek stanowią jedynie tereny dróg publicznych (wszystkich klas, poza drogami
ekspresowymi) i parkingów oraz tereny zieleni nieurządzonej (określane w większości planów jako
tereny "zieleni łęgowej i niskiej"), a także tereny wód powierzchniowych oraz zabudowy usługowej
i tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (obejmujące po nieco ponad 4% pow. miasta).
Do specyficznego rodzaju przeznaczenia terenu należą tereny "ogrodów przydomowych" oraz
tereny "przeznaczone do rekultywacji". Tereny ogrodów przydomowych definiowane są jako "część
(...) działek budowlanych, która jest integralnie związana z zabudową na terenach przeznaczonych
do zabudowy mieszkaniowej i usługowej", dopuszcza się w ich obrębie m.in. sytuowanie garaży
i budynków gospodarczych (MPZP Wschód 2014). Przeznaczenie podstawowe terenów
przeznaczonych do rekultywacji określono jako "rekultywacja terenów" – w kierunku kształtowania
budowli krajobrazowych, obszarów zadrzewionych i zakrzewionych (budowla krajobrazowa stanowi,
w myśl ustaleń planów, "budowlę ziemną w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane, w której
budowie mogą być zastosowane odpady wydobywcze z eksploatacji i przerobu węgla kamiennego").
Tabela I-18. Rodzaje przeznaczenia terenu według ustaleń planów miejscowych (stan w 2015 r.)
Pow.
(ha)
9,66

% pow.
miasta
0,1

2893,32

19,6

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

256,18

1,7

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zabudowy usługowej

209,17

1,4

tereny zabudowy usługowej

621,18

4,2

228,53

1,6

82,25

0,6

Przeznaczenie terenu
tereny zabudowy staromiejskiej
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

tereny sportu i rekreacji
tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m

2

teren sportu i rekreacji oraz obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m

2

tereny rolnicze
tereny obiektów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zab. produkcyjno-usługowej

20,23

0,1

367,46

2,5

24,62

0,2

627,41

4,2

4559,34

30,9

tereny przeznaczone do zalesienia

596,10

4,0

tereny zieleni urządzonej

384,78

2,6

79,79

0,5

tereny lasów

tereny ogrodów działkowych
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Pow.
(ha)
158,92

% pow.
miasta
1,1

36,89

0,2

tereny zieleni nieurządzonej

973,94

6,6

tereny wód powierzchniowych

711,03

4,8

1222,69

8,3

tereny kolejowe

135,94

0,9

tereny lotniska

71,23

0,5

tereny obsługi komunikacji samochodowej

41,22

0,3

Przeznaczenie terenu
tereny ogrodów przydomowych
tereny cmentarzy

tereny dróg publicznych i parkingów oraz dróg wewnętrznych

tereny infrastruktury technicznej

78,62

0,5

tereny przeznaczone do rekultywacji

253,42

1,7

tereny zamknięte

131,92

0,9

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - stan w 2015 r.

PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE. Występuje istotne zróżnicowanie ustaleń planów
miejscowych pod względem wielkości określanych w nich parametrów i wskaźników urbanistycznych
(kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów przeznaczonych pod zabudowę [mieszkaniową
jednorodzinną, niską i usługową, wielorodzinną, usługową, obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2, sportu i rekreacji, produkcyjną i produkcyjno-usługową], w tym również
w obrębie terenów o jednakowym lub zbliżonym rodzaju przeznaczenia, objętych tym samym planem).
Parametry i wskaźniki obejmują: – maksymalny udział powierzchni zabudowy i – minimalny
udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej, – maksymalny wskaźnik
intensywności zabudowy (stosunek powierzchni całkowitej zabudowy do powierzchni działki
budowlanej) oraz maksymalną wysokość zabudowy (w kondygnacjach i metrach).
Parametry i wskaźniki urbanistyczne "intensywne" – pozwalają na intensywne wykorzystanie
terenu (pod względem powierzchni, gęstości i wysokości zabudowy), "umiarkowane" – mieszczą się
w przedziale uznawanym za typowy (zalecany), zaś "ekstensywne" – dają możliwość niewielkiego,
zwłaszcza pod względem wielkości powierzchni zabudowy, wykorzystanie terenu. Parametry
i wskaźniki urbanistyczne są istotnie zróżnicowane (jedynie) dla terenów o różnym rodzaju
przeznaczenia, w tym w zależności od ustaleń różnych planów miejscowych, nie są zaś uzależnione
od położenia tych terenów na obszarze miasta.
Największą intensywnością parametrów i wskaźników urbanistycznych cechują się tereny
produkcyjno-usługowe, usługowe i obiektów handlowych wielkopowierzchniowych (około 730 ha).
Tereny te, w założeniu, powinny cechować się znaczącymi możliwościami inwestowania; skupiają się
przede wszystkim w kilku lokalizacjach (rejon Elektrowni i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
[Rybnicka Kuźnia i Wielopole] oraz Gotartowic i Kłokocina), zaś w przypadku usług – głównie
w Śródmieściu, a także na obszarze Maroka-Nowin, Orzepowic, Niewiadomia, Rybnika-Północ,
Ochojca i Niedobczyc. W przypadku zabudowy wielorodzinnej oraz terenów sportu i rekreacji
dominują parametry i wskaźniki umiarkowane, które w przypadku tych ostatnich pozwalają jednak na
większy udział zabudowy, kosztem powierzchni biologicznie czynnej (zieleni urządzonej).
W przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej, wyraźnie dominują wielkości umiarkowane,
typowe dla tego rodzaju zabudowy; w zależności od planu, znaczący jest również udział zabudowy
ekstensywnej. W planach uchwalonych w ostatnim okresie zaznacza się jednak wzrost powierzchni
przeznaczonej pod zabudowę o wysokiej intensywności (około 278 ha). Tereny intensywnej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej największą powierzchnię zajmują w Boguszowicach-Starych (50 ha),
Radziejowie (40 ha), Meksyku (32 ha), Ligocie - Ligockiej Kuźni (31 ha) i Paruszowcu-Piaskach
(28 ha). Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami cechują się intensywnym
poziomem jedynie w Gotartowicach (33 ha).
Pozostałe rodzaje terenów o określonym przeznaczeniu zajmują w skali miasta niewielką
powierzchnię, dlatego poziom intensywności ustalonych w ich obrębie parametrów i wskaźników nie
ma istotnego znaczenia.
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Rys. I-9. Przeznaczenie terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (stan w 2015 r.)
objaśnienia:
przeznaczenie terenów: 1 - tereny zabudowy staromiejskiej, 2 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
3 - tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 4 - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 5 - tereny
zabudowy usługowej, 6 - tereny sportu i rekreacji, 7 - tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni
2
sprzedaży powyżej 2000 m , 8 - tereny rolnicze, 9 - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych i ogrodniczych, 10 - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy
produkcyjno-usługowej, 11 - tereny lasów, 12 - tereny przeznaczone do zalesienia, 13 - tereny zieleni urządzonej,
14 - tereny ogrodów działkowych, 15 - tereny ogrodów przydomowych, 16 - tereny cmentarzy, 17 - tereny zieleni
nieurządzonej, 18 - tereny wód powierzchniowych, 19 - tereny dróg publicznych i parkingów oraz dróg
wewnętrznych, 20 - tereny kolejowe, 21 - tereny lotniska, 22 - tereny obsługi komunikacji samochodowej, 23 tereny infrastruktury technicznej, 24 - tereny przeznaczone do rekultywacji, 25 - tereny zamknięte, 26 - granice
planów miejscowych obowiązujących, 27 - granice planów miejscowych sporządzanych (stan w 2015 r.).
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I.4. S T A N Ś R O D O W I S K A
I.4.1. UKSZTAŁTOWANIE TERENU. WARUNKI GRUNTOWE
Według podziału fizyczno-geograficznego, obszar miasta prawie w całości położony jest
w obrębie Płaskowyżu Rybnickiego (w regionalizacji geomorfologicznej wydziela się dodatkowo
Wysoczyznę Golejowską), jedynie niewielki północno-zachodni fragment Rybnika, w dolinie Rudy,
stanowi część Kotliny Raciborskiej (Wysoczyzny Przywyżynne).
Obszar Rybnika leży na wysokości od 205 m n.p.m. w dolinie Rudy w Stodołach do blisko 308 m
n.p.m. w rejonie Niewiadomia. Centrum miasta, w dolinie Nacyny, leży na wysokości 225-245 m
n.p.m., zaś w części północnej najwyższe wzniesienie stanowi rejon Grzybówki (295 m n.p.m.)
w Golejowie. Wyższe są jednak antropogeniczne elementy rzeźby – dawne hałdy w Niedobczycach
przy kop. Rymer (323 m n.p.m.) i Niewiadomiu przy kop. Ignacy-Hoym (obecnie rozbierana). Najwyżej
wzniesiony rejon będzie stanowić formowana z odpadów wydobywczych budowla – obiekt "Północ"
na pograniczu Boguszowic-Starych i Chwałowic, z docelową rzędną 330 m n.p.m.
Podłoże skalne obszaru Rybnika, istotne z punktu widzenia zagospodarowania przestrzennego,
stanowią utwory karbonu górnego, neogenu i czwartorzędu. Górotwór karboński jest pocięty licznymi
uskokami o różnym przebiegu, m.in. nasunięcie orłowskie i michałkowickie oraz niecka jejkowicka
i chwałowicka. W osadach karbońskich stwierdzono ogółem kilkadziesiąt pokładów i wkładek węgla,
występujących w rejonie Niedobczyc pod cienką jedynie pokrywą młodszych osadów neogeńskich
i czwartorzędowych. Na utworach neogeńskich, cechujących się różną miąższością (grubością),
zalega pokrywa zróżnicowanych osadów czwartorzędowych. Stanowią je plejstoceńskie gliny, gliny
pylaste, gliny piaszczyste, piaski i pyły. Na zboczach dolin i parowów zalegają osady stokowe
w postaci glin i glin pylastych, a w dnach dolin – aluwialne osady piaszczyste i mady powstałe
w holocenie. Miąższość osadów czwartorzędowych jest bardzo zmienna – od niespełna metra przy
wychodniach utworów starszych do ponad 100 m w obrębie rynny kopalnej doliny pra-Rudy.
Najczęściej zawiera się w przedziale do 20 m.
Najstarszymi osadami czwartorzędowymi są plejstoceńskie piaski i żwiry wodnolodowcowe,
sypane na przedpolu nasuwającego się lądolodu. Osady wodnolodowcowe przykryte są zazwyczaj
warstwą gliny zwałowej, stanowiącej wierzchnią warstwę skalną przeważającej części wierzchowin
w północnej części obszaru Rybnika, gdzie często zalegają płaty piasków i żwirów
wodnolodowcowych oraz pokrywy piasków eolicznych, nie tworzące wyraźnych wzniesień, miejscami
uformowane w wydmy (tworzące wydłużone wały o nieznacznej wysokości względnej). W południowej
części miasta osady wodnolodowcowe przykryte są pylastymi glinami lessopodobnymi lub lessami.
Ukształtowanie terenu na obszarze Rybnika jest zróżnicowane. W północnej i środkowej części
obszaru miasta dominują rozległe, faliste powierzchnie, rozcięte szerokimi dolinami Rudy i Nacyny
oraz innych cieków (dna dolin płaskodenne lub nieckowate, o szerokości od kilku do kilkuset metrów),
z reguły o niewielkich deniwelacjach i nachyleniach, nie powodujących większych utrudnień
w zagospodarowaniu terenu. Cennym, naturalnym elementem rzeźby jest meandrujący odcinek Rudy
w Stodołach. W pasie od Chwałęcic do Golejowa dominują formy wodnolodowcowe i lodowcowe –
pagórki o charakterze moren czołowych (głazy, żwiry, piaski i glina zwałowa) o wysokości od 261 m do
ponad 290 m n.p.m.
W środkowo-wschodniej części miasta falista powierzchnia płaskowyżu jest rozczłonkowana
licznymi, niewielkimi dolinami, miejscami o znacznie nachylonych zboczach (rejon Ligoty, Boguszowic
i Gotartowic), przechodząca w płaską równinę na pograniczu z Żorami. W południowo-zachodniej
części Rybnika (Radziejów, Popielów, Niedobczyce, Niewiadom), zwłaszcza na pokrywie utworów
lessopodobnych, dominuje rzeźba bardziej urozmaicona – pagórkowata, z głęboko wciętymi (do 30 m)
dolinami i wąwozami o stromych stokach, nachylonych miejscami ponad 30%, dzielącymi płaskowyż
na szereg garbów.
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Rys. I-10. Rzeźba terenu. Warunki topoklimatyczne
objaśnienia:
1 - granice jednostek fizycznogeograficznych, 2 - sieć rzeczna, 3 - zbiorniki wodne, 4 - dna dolin o niekorzystnych
warunkach topoklimatycznych; główne emitory zanieczyszczeń powietrza: 5 - punktowe (elektrownia,
elektrociepłownie, kotłownie lokalne), 6 - liniowe (główne drogi); elementy wymienione w pkt 1 - 6 przedstawiono
na tle rzeźby terenu (hipsometria).

Naturalne ukształtowanie terenu zostało – przede wszystkim w południowej części miasta –
całkowicie lub silnie przekształcone (miejscami wielokrotnie) w wyniku wydobywania kopalin
(odkrywkowego i podziemnego). Skutki długotrwałej eksploatacji węgla kamiennego, wydobywania
piasków i składowania odpadów (głównie wydobywczych) na terenach obniżonych (niekorzystnie
przekształconych) szczególnie wyraźne są na rozległym obszarze pogranicza Boguszowic,
Chwałowic, Jankowic (gm. Świerklany) i Radziejowa, m.in. z zupełnie przekształconą doliną Potoku
Chwałowickiego (Dopływu spod Michałkowic).
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Do form antropogenicznych należą hałdy i osadniki, a także składowiska odpadów, wkopy,
nasypy, wały i powierzchnie zrównania (platformy) na terenach zabudowy, również w środkowej
i częściowo środkowo-północnej części miasta, gdzie na wielkoobszarowych kompleksach
przemysłowych uformowano wyrównane platformy (m.in. teren Elektrowni Rybnik). Wyraźnie
odznaczają się w rzeźbie również nasypy i wkopy kolejowe oraz drogowe (zwłaszcza wysokie nasypy
kolejowe przegradzające dolinę Rudy w Paruszowcu i dolinę Nacyny na pograniczu Śródmieścia,
Smolnej i Zamysłowa). Stosunkowo liczne, jednak mało widoczne na tle silnie przeobrażonej rzeźby
oraz częściowo już zrównane lub zasypane, są skarpy dawnych odkrywek po eksploatacji iłów, glin
i piasków.
NATURALNE ZAGROŻENIA GEOLOGICZNE. Na obszarze miasta nie stwierdzono obszarów
osuwania się mas ziemnych i terenów narażonych na naturalne zagrożenia geologiczne (powstające
naturalnie lub na skutek działalności człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie
powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny i gleby) – rejestr, o którym mowa w art. 110a ustawy Prawo ochrony środowiska, prowadzony przez starostę, nie zawiera informacji o terenach
zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy położonych
w obrębie miasta.
Potencjalnie, zagrożenie uruchomienia powierzchniowych ruchów masowych gruntu mogą
dotyczyć fragmentów skarp niektórych wyrobisk o miejscowym zasięgu 27, a także skarp budowli
ziemnych, w tym tworzonych z odpadów wydobywczych oraz mocno wciętych skarp dolinek
wciosowych i wąwozów lessowych na południe od zabudowy Popielowa.
WARUNKI GRUNTOWE (BUDOWLANE). Naturalne warunki gruntowe podłoża są na ogół
średniokorzystne i korzystne, pogarszane miejscami w przypadkach płytkiego zalegania wód
gruntowych. Grunty o niekorzystnych warunkach podłoża budowlanego koncentrują się głównie
w dolinach cieków, a miejscami również w obrębie niższych partii stoków, w sąsiedztwie den dolin.
W dnach dolin powszechnie występują pyły piaszczyste, pyły, piaski drobne i sporadycznie iły
pylaste, miejscami z domieszkami substancji organicznej. Przy większych miąższościach
przewarstwień ilastych i pylastych oraz zawartości substancji organicznej i dodatkowo przy płytkim
zaleganiu zwierciadła wody gruntowej tworzy to niekorzystne warunki budowlane. Z zasady, w tym
z uwagi na niekorzystne warunki budowlane (także ze względu na płytkie zaleganie wód gruntowych)
należy unikać przeznaczania pod zabudowę den dolin cieków 28.
Złe warunki geotechniczne występują również w miejscach zalegania torfów (grube warstwy torfu
stwierdzono w rejonie Mośnika; torfy zalegają również w dolinie Kłokocinki, na północ od stawu
Papierok i w dolinach innych cieków – w północnej części Ligoty, w Niewiadomiu [na północ
od ul. Dąbrowy], miejscami w rejonie ul. gen. Józefa Hallera i na zachód od ul. Chabrowej, a także
na utworach lessopodobnych [pyły, pyły piaszczyste, piaski gliniaste i gliny piaszczyste]).
Niekorzystne warunki budowlane cechują grunty nasypowe o znacznej miąższości. Nasypy
antropogeniczne niekontrolowane (nie formowane jako nasypy budowlane) nie nadają się
do bezpośredniego posadawiania obiektów budowlanych ze względu na niejednorodny skład oraz
zróżnicowany i zmienny stan zagęszczenia. Nasypy (budowle) formowane z odpadów wydobywczych
węgla kamiennego nie nadają się do bezpośredniego posadowienia fundamentów ze względu
na spadki terenu, złą stateczność skarp i zagęszczenie odpadów, a także z uwagi na możliwość
pożaru (zawartość węgla) i niekorzystne oddziaływanie związków chemicznych w odpadach.
Mało korzystne warunki budowlane (możliwe posadowienie obiektów budownictwa lekkiego pod
warunkiem szczegółowego rozpoznania geologiczno-inżynierskiego i geotechnicznego) obejmują
27

W Rybniku, w 1997 r. powstało osuwisko na cmentarzu komunalnym przy ul. Rudzkiej – w obrębie skarpy dawnego
wyrobiska po eksploatacji gliny - osuwisko trwale ustabilizowano (grunt osunął się wskutek łącznego oddziaływania
niekorzystnych czynników – rozluźnienia powierzchni na skutek kopania mogił i powstania warunków do zróżnicowanej, w tym
koncentrującej się, infiltracji wód opadowych w głąb gruntu, braku zwartej pokrywy roślinnej stabilizującej skarpę oraz
wyjątkowo dużych opadów atmosferycznych).
28

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach wnosi o ograniczenie zabudowy naturalnych dolin cieków
i urządzeń wodnych oraz o tworzenie na granicy gruntów rolnych z wodami powierzchniowymi tzw. „stref buforowych". Z kolei
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach wskazuje na konieczność wyznaczania pasów ochronnych wolnych
od zabudowy wzdłuż poszczególnych cieków o szerokości co najmniej 5 m od ich brzegów.
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grunty słabonośne z wodą gruntową na głębokości od 1 do 2 m p.p.t. i na głębokości większej oraz
grunty nośne z wodą gruntową na głębokości od 1 do 2 m p.p.t. Korzystne warunki budowlane
(możliwe posadowienie obiektów budowlanych bez względu na obciążenia jednostkowe) posiadają
grunty nośne z wodą gruntową na głębokości większej niż 2 m p.p.t.

Rys. I-11. Warunki gruntowe (budowlane)
objaśnienia:
1 - dna dolin o niekorzystnych warunkach gruntowych, 2 - grunty nasypowe, 3 - tereny występowania płytkich
podziemnych wyrobisk poeksploatacyjnych (na głębokości do 100 p.p.t.), 4 - tereny występowania deformacji
nieciągłych, 5 - nieczynne szyby i szybiki, 6 - obiekt rekultywacji "Północ", 7 - wyrobiska poeksploatacyjne;
wpływy eksploatacji węgla kamiennego według (wstępnej) perspektywy długoterminowej: 8 - tereny osiadań
powyżej 5 m, 9 - maksymalny zasięg wpływów, 10 - zasięg odkształceń terenu IV kategorii, 11 - zasięg
odkształceń terenu V kategorii; 12 - nasypy i wkopy komunikacyjne. Elementy wymienione w pkt 1 - 12
przedstawiono na tle nachyleń terenu (w %).
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Dobrymi warunkami budowlanymi (podłoże o dobrej nośności) cechują się gliny zwałowe (gliny
pylaste i piaszczyste, piaski gliniaste ze żwirem), piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski, żwiry i głazy
moren czołowych. Przydatność do zabudowy piasków i żwirów rzecznych na tarasach nadzalewowych
Rudy i Nacyny zależna jest od zawartości części organicznych lub wkładek i przewarstwień gruntów
organicznych i głębokości ich zalegania. Szczegółowym badaniom należy poddawać zwietrzeliny
(gliniaste, piaszczyste i kamieniste w rejonie Niedobczyc i Niewiadomia).
Ponadto, jedynie w ograniczonym stopniu przydatne do zabudowy są grunty przekształcone
mechanicznie (eksploatacja płytkich pokładów węgla kamiennego, wyrobiska powierzchniowe,
składowiska odpadów).
SKUTKI DAWNEJ EKSPLOATACJI WĘGLA KAMIENNEGO. Warunki budowlane są istotnie gorsze
w rejonach występowania skutków dotychczasowej eksploatacji węgla kamiennego. Spowodowała
ona duże zmiany w środowisku, zwłaszcza w ukształtowaniu terenu i w stosunkach wodnych
w południowej i południowo-zachodniej części miasta (płytkie wyrobiska podziemne, szyby i szybiki,
deformacje nieciągłe, obniżenia terenu, wyrobiska popiaskowe, składowiska odpadów wydobywczych,
osadniki, zmiany stosunków wodnych, w tym niecki bezodpływowe).
Znaczne ilości odpadów wydobywczych i innych odpadów zdeponowano w dolinie Nacyny,
szczególnie w rejonie terenów kolejowych (stacja Rybnik Towarowy), gdzie były wykorzystywane
do makroniwelacji pod budowę infrastruktury kolejowej. Odkształcenia terenu związane z eksploatacją
prowadzoną przez działającą w latach 1979-97 KWK „Żory” objęły wschodnie peryferia Kłokocina.
Na obszarze górniczym Rydułtowy I znajdują się liczne nieczynne szyby (36), w tym 28 szybów
z 1. połowy XIX w. o nieznanym sposobie ich likwidacji (z reguły o głębokości od 20 do 40 m).
Płytkie podziemne wyrobiska poeksploatacyjne (na głębokości do 100 m p.p.t.) występują
w Niewiadomiu, Niedobczycach i w zachodniej części Radziejowa, których obecność stanowi lub
może stanowić ograniczenie bądź utrudnienie dla zabudowy w ogóle lub dla niektórych jej rodzajów.
Tereny w Niewiadomiu - Beacie, w rejonie ul. Raciborskiej, zajęte głównie przez lasy, cechują się
występowaniem licznych deformacji zapadliskowych nad płytkimi wyrobiskami i zinwentaryzowanymi
szybami, w części (28 szybów) o nieznanym sposobie likwidacji (tereny te nie nadają się
do zabudowy). Część szybów położona jest blisko zabudowy. W Niedobczycach występowanie
zapadlisk notowano sporadycznie. W rejonie Os. Wrębowa udokumentowano na niewielkim obszarze
23 szyby o głębokości 20-50 m. Część z nich znajduje się bezpośrednio na terenie zabudowy.
Z zasady, wokół szybów należy stosować strefę wykluczoną z zabudowy o promieniu około 20 m
od krawędzi szybu. Dopuszczenie ewentualnej zabudowy w strefach bezpieczeństwa wokół szybów
wymaga sporządzenia ekspertyzy górniczo- budowlanej wykluczającej lub potwierdzającej możliwość
realizacji zamierzenia budowlanego, w tym określającej warunki realizacji i rozwiązania projektowe.
Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów tworzą deformacje nieciągłe w formie progów
na odcinkach niektórych ulic (m.in. Świerklańska, Stefana Żeromskiego, Trzech Krzyży). Eksploatacja
prowadzona przez KWK Jankowice spowodowała powstanie niecek obniżeniowych w Boguszowicach
(obniżenia do 1,5 m) i Popielowie (obniżenia do 8 m). Nie stwierdzono deformacji o charakterze
nieciągłym. W rejonie ul. Niepodległości powstała rozległa niecka bezodpływowa, zaś na potoku
Radziejowskim i jego dopływie – zalewiska bezodpływowe. Woda z tego rejonu częściowo
odprowadzana jest przez pompownie. Kopalnia nie prowadziła płytkiej eksploatacji pod terenem
Rybnika. Nieczynne wyrobiska górnicze mające połączenie z powierzchnią zostały zlikwidowane.
Warunki budowlane w obrębie terenów górniczych są silnie uzależnione także od istniejących
i prognozowanych skutków wydobywania węgla kamiennego.

I.4.2. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN
Udokumentowane złoża kopalin (naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz innych
substancji, których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą), których dokumentację
geologiczną zatwierdziły właściwe organy administracji geologicznej, zalegają pod niemal całym
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obszarem Rybnika – nie występują jedynie w południowo-wschodnim fragmencie miasta na
pograniczu Boguszowic (Starych i Osiedla), Gotartowic i Kłokocina oraz miejscami w północnowschodniej (Ligota - Ligocka Kuźnia, Kamień) i północnej części miasta (Ochojec, Stodoły, Golejów).
Baza surowcowa Rybnika obejmuje różnorodne kopaliny, występujące w złożach objętych
prawem własności górniczej, przysługującym Skarbowi Państwa (surowce energetyczne – węgiel
kamienny i metan pokładów węgla [jako kopalina towarzysząca lub główna w złożu] i chemiczne – sól
kamienna) oraz w złożach objętych prawem własności nieruchomości gruntowej (surowce skalne –
piaski i żwiry, piaski podsadzkowe, surowce ilaste ceramiki budowlanej).
Podstawowe znaczenie gospodarcze mają bogate złoża węgla kamiennego, stanowiące jeden
z najważniejszych zasobów środowiska miasta. Złoża węgla kamiennego i metanu, a także soli
kamiennej stanowią strategiczny zasób kraju, zgodnie z ustawą o zachowaniu narodowego charakteru
strategicznych zasobów naturalnych kraju (do strategicznych zasobów naturalnych ustawa zalicza
ponadto, wśród elementów występujących na obszarze Rybnika, wody podziemne i wody
powierzchniowe oraz lasy państwowe). Według cyt. ustawy, gospodarowanie strategicznymi zasobami
naturalnymi prowadzi się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju w interesie dobra ogólnego.
Złoża węgla kamiennego znajdują się pod przeważającą częścią obszaru Rybnika (blisko
12 063 ha, 81% pow. miasta), z wyjątkiem zdecydowanej większości Gotartowic i Kłokocina oraz
części Kamienia i Boguszowic (Osiedla i Starych), a także większości terenów leśnych Ligoty Ligockiej Kuźni, Ochojca, Stodół i Golejowa Ogółem, złoża objęte prawem własności górniczej zajmują
nieco ponad [1]12 840 ha (86,5% pow. obszaru miasta). Łącznie, przy uwzględnieniu złóż objętych
prawem własności nieruchomości gruntowej, obszar miasta, pod którym zalegają udokumentowane
złoża kopalin, liczy blisko [1]12 997 ha (87,6% terytorium Rybnika).
[1]

Stan zagospodarowania zasobów złóż jest zróżnicowany. Spośród złóż surowców
energetycznych eksploatowane są jedynie niektóre złoża węgla kamiennego ( [1]Chwałowice 1,
Jankowice, Marcel 1, [1]Rydułtowy 1) i złoże metanu pokładów węgli Żory 1, [1]a także złoże JankowiceWschód (eksploatowane okresowo). Planuje się podjęcie wydobycia ze złoża węgla kamiennego
Dębieńsko 1. Zaniechano wydobywania węgla ze złóż [1]Chwałowice, Dębieńsko, [1]Rydułtowy, Rymer
i Żory. Pozostałe złoża surowców energetycznych są rozpoznane szczegółowo (Paruszowiec, [1]MPW
[metan pokładów węgla] w złożu Dębieńsko 1) lub wstępnie (Jejkowice, Pilchowice, Sumina, [1]MPW
w złożu Żory). Część złóż węgla kamiennego rozpoznanych szczegółowo lub wstępnie, nie objętych
koncesją na wydobycie (Jejkowice, Paruszowiec, Pilchowice, Sumina)[1]29, zalega pod obszarem Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich. Istniejące i projektowane
przepisy ustalające zakazy dotyczące parku krajobrazowego wprowadzają ograniczenia w działalności
górniczej 30.
Pozostałe złoża – soli kamiennej i surowców skalnych nie mają większego znaczenia
gospodarczego. Bogate pokłady soli kamiennej, nadającej się do celów przemysłowych
i spożywczych, ze względu na zmienną jakość soli oraz zagrożenia wodne i gazowe obecnie czynią
zasoby mało opłacalnymi do wydobycia.
Większość złóż surowców skalnych jest wyeksploatowana lub posiada jedynie zasoby
pozabilansowe, zaś podjęcie wydobycia z pozostałych złóż byłoby konfliktowe w stosunku
do chronionych wartości przyrodniczych lub nieracjonalne ekonomicznie ze względu na istniejące
zagospodarowanie terenu, na którym złoża te występują (m.in. niektóre złoża piasku są przykryte
grubą warstwą odpadów górniczych). Wyjątek stanowią jedynie złoża piasków i żwirów: złoże
29

[1]
Złoża Jejkowice, Paruszowiec, Pilchowice i Sumina, a także Dębieńsko i Żory należą do złóż niezagospodarowanych
o znaczeniu ogólnokrajowym, które powinny podlegać szczególnej ochronie (wg Wykazu złóż wymagających szczególnej
ochrony […] oprac. przez Głównego Geologa Kraju, 2016).

30

W zakresie możliwości wydobywania kopalin ze złóż w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich, zgodnie z § 5 Rozporządzenia nr 181/93 Wojewody Katowickiego, na terenie parku i w jego otulinie wprowadzono
nakazy i zakazy ograniczające działalność górniczą: "zabrania się lokalizowania inwestycji przemysłowych mogących pogorszyć
stan środowiska"; "nakazuje się ograniczyć lokalizowanie kopalnictwa (...), wydobywanie skał, minerałów i torfu" oraz "zakazuje
prowadzenia prac powodujących niekorzystne zmiany stosunków wodnych". Zgodnie z § 4 rozporządzenia, "do czasu
opracowania planu ochrony we wszystkich formach działalności prowadzonej na terenie parku i otuliny obowiązuje zachowanie
walorów przyrodniczych (...) oraz przeciwdziałanie pogarszaniu się stanu środowiska".
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Boguszowice K i częściowo także złoże Lipowa.
Złoża kopalin podlegają ochronie prawnej, polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich
zasobami w celu zapewnienia możliwości ich obecnej lub przyszłej eksploatacji (również w sytuacji,
gdy aktualne uwarunkowania wykluczają podjęcie wydobywania kopaliny). Wobec niektórych złóż
objętych prawem własności nieruchomości gruntowej – zaniechanych (Boguszowice, Marklowice,
Niewiadom, Rybnik, Wielopole 1, Wielopole-2, Rzędówka) lub których wydobywanie byłoby
nieracjonalne (Rej. Wielopola) zasadne jest skreślenie z Bilansu zasobów kopalin 31 (w ubiegłych
latach skreślono złoża węgla kamiennego Rybnik-Jastrzębie pole rezerwowe, metanu pokładów węgla
Dębieńsko i piasków podsadzkowych Ochojec).
[1]

Tabela I-19. Udokumentowane złoża kopalin objęte prawem własności górniczej
Złoże

Chwałowice
Chwałowice 1
Dębieńsko
Dębieńsko 1

Jankowice

Kopalina
węgiel kamienny
węgiel kamienny
metan pokładów węgla

Stan zagospodarowania
zaniechane

1 582,63

eksploatowane

2 353,90

węgiel kamienny

zaniechane

węgiel kamienny

kopalnia w budowie

metan pokładów węgla

rozpoznane szczegółowo

węgiel kamienny
metan pokładów węgla

104,29

eksploatowane okresowo

Jejkowice

węgiel kamienny

rozpoznane wstępnie

metan pokładów węgla

39,28

642,66

metan pokładów węgla

węgiel kamienny

39,28

eksploatowane

Jankowice-Wschód

Marcel 1

Powierzchnia
(ha) a

eksploatowane

4 282,73
530,94

Paruszowiec

węgiel kamienny

rozpoznane szczegółowo

Pilchowice

węgiel kamienny

rozpoznane wstępnie

519,91

Rybnik-Żory-Orzesze

sól kamienna

rozpoznane wstępnie

840,84

Rydułtowy

węgiel kamienny

zaniechane

113,06

Rydułtowy 1

węgiel kamienny
metan pokładów węgla

eksploatowane

1 748,28
1 909,18

Rymer

węgiel kamienny

zaniechane

Sumina

węgiel kamienny

rozpoznane wstępnie

węgiel kamienny

zaniechane

metan pokładów węgla

rozpoznane szczegółowo

metan pokładów węgla

eksploatowane

Żory
Żory 1

2 064,35

51,54
20,47
28,47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r., Państwowa Służba
Geologiczna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021 (Bilans zaakceptowany przez
Ministra Klimatu i Środowiska pismem z dnia 29 czerwca 2021 r., znak DNGS-WPN.741.193.2021.AS) oraz na podstawie
danych baz PIG (geoportal.pgi.gov.pl/midas, geoportal.pgi.gov.pl/igs) a Powierzchnia rzutu poziomego granic złoża na
powierzchnię terenu w obrębie Rybnika (obliczenia własne - powierzchnia obliczona przy wzięciu pod uwagę danych PIG
[granice złóż węgla kamiennego] oraz danych Urzędu Miasta Rybnika [granica administracyjna miasta]). Metan pokładów węgla
(MPW) jako kopalina towarzysząca w złożach Chwałowice 1, Dębieńsko 1, Jankowice, Marcel 1, Rydułtowy 1, Żory.

31

Warunek wymagany formalnie, przed ewentualnym wykorzystaniem do zabudowy powierzchni terenu w granicach
wskazanych, istniejących złóż.
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[1]

Tabela I-20. Udokumentowane złoża kopalin objęte prawem własności nieruchomości gruntowej
Złoże

Boguszowice

Kopalina
piaski podsadzkowe

Stan zagospodarowania
zaniechane

Powierzchniaa
(ha)
200,35

Pole I

38,04

Pole II

162,31

Boguszowice-K

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

2,67

Chwałowice

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

0,57

Gotartowice-Żory

piaski i żwiry

rozpoznane wstępnie

Lipowa

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

Marklowice (pole obszar N)

piaski podsadzkowe

zaniechane

89,32

Niewiadom

piaski i żwiry

zaniechane

3,57

Rej. Wielopola

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

14,15
2,64

68,13

Pole Wzgórze IX (Golejów)

13,25

Pole Wzgórze I (Wielopole)

20,36

Pole Wzgórze IV (Rybnicka
Kuźnia)

34,52

Rzędówka

surowce ilaste ceramiki budowlanej

zaniechane

2,75

Rybnik

piaski i żwiry

zaniechane

2,16

Tkoczów

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

Wielopole 1 (d. Z-6)

surowce ilaste ceramiki budowlanej

zaniechane

5,40

Wielopole-2 (d. Z-4)

surowce ilaste ceramiki budowlanej

zaniechane

1,62

Zebrzydowice

piaski podsadzkowe

rozpoznane wstępnie

12,95

28,90

Pole A

9,54

Pole B

19,36

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r., Państwowa Służba
Geologiczna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021 (Bilans zaakceptowany przez
Ministra Klimatu i Środowiska pismem z dnia 29 czerwca 2021 r., znak DNGS-WPN.741.193.2021.AS) oraz na podstawie
danych baz PIG (geoportal.pgi.gov.pl/midas, geoportal.pgi.gov.pl/igs), zawierających m.in. informacje o udokumentowanym
złożu „Tkoczów” (decyzja Marszałka Woj. Śląskiego nr 3334/OS/2020 z dnia 9.12.2020 r. zatwierdzająca dokumentację
geologiczną złoża kruszywa naturalnego [piasku] „Tkoczów”) a Powierzchnia rzutu poziomego granic złoża na powierzchnię
terenu w obrębie Rybnika (obliczenia własne - powierzchnia obliczona przy wzięciu pod uwagę danych PIG [granice złóż
kopalin] oraz danych Urzędu Miasta Rybnika [granica administracyjna miasta]).

W kwietniu 2015 r. upłynął okres ważności koncesji na rozpoznawanie węgla kamiennego na
obszarze koncesyjnym "Paruszowiec", obejmującym także środkową i południowo-wschodnią część
złoża "Jejkowice" – do wschodniego brzegu Zbiornika Rybnickiego (koncesja 8/2012/p udzielona
firmie BAPRO Sp. z o.o. przez Ministra Środowiska w dniu 23.04.2012 na okres do 23.04.2015).
Na obszarze Rybnika brak jest udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania
dwutlenku węgla (składowisko dwutlenku węgla i otaczające je formacje geologiczne, które mogą mieć
wpływ na stabilność i bezpieczeństwo podziemnego składowania).

I.4.3. KONCESJE NA WYDOBYWANIE KOPALIN. OBSZARY I TERENY
GÓRNICZE. FILARY OCHRONNE
W granicach Rybnika znajdują się fragmenty złóż węgla kamiennego z metanem jako kopaliną
towarzyszącą i złoża metanu pokładów węgla, dla których udzielone zostały koncesje na
wydobywanie kopaliny, wyznaczające obszary górnicze i tereny górnicze 32, obejmujące część obszaru
32

Obszar górniczy - przestrzeń, w granicach której przedsiębiorca jest uprawniony do wydobywania kopaliny (...) oraz
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miasta. Powierzchnia obszarów górniczych wynosi 3 799 ha. Tereny górnicze, wyznaczone
w koncesjach na wydobywanie węgla kamiennego z metanem oraz metanu, zajmują około 30% pow.
miasta (4252 ha) – występują w południowej i środkowej części Rybnika, na południe od Rudy, a także
we wschodniej części Kamienia.

Rys. I-12. Udokumentowane złoża kopalin [1](skreślono)
objaśnienia:
złoża objęte prawem własności górniczej (1 - [1]4): 1 - złoża węgla kamiennego z koncesją na wydobywanie
kopaliny, granice złóż: [1](skreślono) Chwałowice 1, Dębieńsko 1, Jankowice, Marcel 1, [1]Rydułtowy 1, 2 - złoża
węgla kamiennego bez koncesji na wydobywanie kopaliny, 3 - złoża metanu pokładów węgla (Żory 1,
[1]
Jankowice-Wschód) z koncesją na wydobywanie kopaliny, [1](skreślono) 4 - złoże soli kamiennej bez koncesji na
wydobywanie kopaliny; [1]5 - złoża objęte prawem własności nieruchomości gruntowej, granice złóż: piasku
podsadzkowego, piasków i żwirów, surowców ilastych ceramiki budowlanej; [1]6 - nazwy złóż objętych prawem
własności górniczej, [1]7 - nazwy złóż objętych prawem własności nieruchomości gruntowej.
prowadzenia robót górniczych niezbędnych do wykonywania koncesji. Teren górniczy - przestrzeń objęta przewidywanymi
szkodliwymi wpływami robót górniczych zakładu górniczego (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze).
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Horyzont obowiązywania większości koncesji jest krótki (2016-2019). W ramach nowych koncesji
przedsiębiorca (Kompania Węglowa S.A. [od maja 2016 r. - Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.]) planuje
wyznaczenie nowych granic projektowanych obszarów i terenów górniczych, m.in. Chwałowice 1
i Jankowice 1, w tym rozszerzenie (lub przesunięcie) tych granic w stosunku do aktualnie
obowiązujących granic obszarów i terenów górniczych.
Przedsiębiorca przewiduje eksploatację nowych partii pokładów po okresie obowiązywania
posiadanych koncesji, a także w okresie późniejszym ("w udokumentowanych, bogatych złożach
węgla kamiennego prowadzone są roboty inwestycyjne w celu udostępnienia nowych partii pokładów,
których eksploatacja – w obecnych warunkach techniczno - ekonomicznych – może być prowadzona
również po okresie obowiązywania posiadanych koncesji"; planuje ponadto zagospodarowanie części
złoża byłej kopalni „Rymer”).
Perspektywa działalności górniczej kopalń jest kilkudziesięcioletnia (2041-2065), z wyjątkiem
KWK Marcel (2023). Podjęcie wydobycia ze złoża "Żory" jest mało prawdopodobne, zaś wydobywanie
węgla ze złóż położonych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich (z wyjątkiem złoża Dębieńsko 1) jest uzależnione od (aktualnych i planowanych) przepisów
określających cele i zakres ochrony parku krajobrazowego, w tym zabronione czynności na jego
obszarze.
Tabela I-21. Koncesje na wydobywanie kopaliny. Obszary i tereny górnicze
Obszar górniczy
Złoże

[1]

Chwałowice 1

nazwa
Chwałowice 1

Teren górniczy

pow. (ha) a

nazwa

pow. (ha) a

1872,24 Chwałowice 1

2229,38

39,31 Dębieńsko 1

107,27

Dębieńsko 1

Dębieńsko 1

Jankowice

Jankowice

517,60 Jankowice

581,88

Radlin I

142,19 Radlin I

142,64

Niedobczyce II

228,51 Niedobczyce II

237,36

Marcel 1

Rydułtowy

Rydułtowy I

Żory 1

Żory 1

1075,50 Rydułtowy I
28,45 Żory 1

1131,73
28,45

Numer
koncesji
i data jej
ważności

Koncesjonariusz

5/2016 Polska Grupa
31.12.2040 Górnicza S.A.

c

8/2008 NWR Karbonia S.A. 24.06.2058 Zakład Górniczy
"Dębieńsko I"
215/93 KW S.A. b Oddział
31.01.2019 KWK Jankowice c
214/93
31.01.2019 KW S.A. b Oddział
211/93 KWK Marcel
31.12.2019
216/93 KW S.A. b Oddział
31.01.2019 KWK Rydułtowy d
12/2011 Gazkop-1 Sp. z o.o. 30.10.2031 Zakład Górniczy
"Żory 1"

Źródło: Opracowanie własne. a W granicach Rybnika, na podstawie obliczeń własnych przy wzięciu pod uwagę danych PIG
(granice obszarów i terenów górniczych) oraz danych Urzędu Miasta Rybnika (granica administracyjna miasta). b KW S.A. Kompania Węglowa S.A. (od maja 2016 r. - PGG sp. z o.o. [Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.]). c Odmetanowanie wyrobisk,
które w Bilansie zasobów jest kwalifikowane jako wydobywanie kopaliny (w KWK Chwałowice gaz nie jest wykorzystywany
gospodarczo, w KWK Jankowice - wykorzystany gospodarczo w około 44%). d Do 1.04.2016 - KWK Rydułtowy-Anna.

Filary ochronne33 ustanowiono dla ochrony zwartej zabudowy mieszkaniowej w północnej części
Meksyku oraz kompleksu zakładów przemysłowych i usługowych w Ligocie w rejonie ul. Brzezińskiej
i Żorskiej (decyzje Okręgowego Urzędu Górniczego [OUG] w Rybniku z 1975 r. i 1987 r.). Chwałowice
(osiedla mieszkaniowe przy ul. Górniczej i Zwycięstwa) i zakład górniczy KWK „Chwałowice” oraz
szyb nr 5 kopalni są chronione filarami ustanowionymi decyzją OUG w Rybniku z 1989 r., a kościół
w Niedobczycach – decyzją z 1994 r., natomiast zakład główny KWK Jankowice i szyb nr 4 tej kopalni
– decyzjami z, odpowiednio, 1971 i 1957 r.
Decyzje o ustanowieniu filarów ochronnych położonych w obrębie dawnego terenu górniczego
33

W granicach filara ochronnego ruch zakładu górniczego może być zabroniony lub może być dozwolony tylko w sposób
zapewniający należytą ochronę danych obiektów lub obszarów (ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze).
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"Niedobczyce I" (dla środkowej części miasta na północ od linii kolejowej Rybnik - Sumina i dla stacji
kolejowej Rybnik Towarowy) utraciły moc wraz z wygaśnięciem koncesji na wydobycie w obszarze
górniczym "Niedobczyce I". W złożu Dębieńsko 1 nie ustanowiono filarów ochronnych.

Rys. I-13. Obszary górnicze i tereny górnicze. Filary ochronne.
objaśnienia:
1 - obszary górnicze wyznaczone w koncesjach na wydobywanie węgla kamiennego, [1](skreślono), 2 - obszar
górniczy wyznaczony w koncesji na wydobywanie metanu ze złoża Żory 1, [1]3 - tereny górnicze, [1](skreślono) 4 filary ochronne, [1]5 - maksymalny zasięg przewidywanych szkodliwych wpływów planowanej eksploatacji węgla
kamiennego według perspektywy długoterminowej na podstawie wstępnych projektów zagospodarowania złóż
Rydułtowy, Jankowice i Chwałowice 1, opracowanych na okres do 2040-41 r. oraz złoża Dębieńsko 1 - na okres
do 2058 r. (według informacji przedsiębiorców z 2014 r., w przypadku złoża Chwałowice 1 - z 2016 r.), [1]6 - nazwy
obszarów i terenów górniczych.
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I.4.4. PROGNOZOWANE SZKODLIWE
DZIAŁALNOŚCI GÓRNICZEJ

WPŁYWY

PLANOWANEJ

W rozdziale przedstawiono wstępne prognozy dotyczące skutków planowanej eksploatacji węgla
kamiennego na podstawie informacji i danych przekazanych przez przedsiębiorców. Prognozowane
wpływy eksploatacji zostaną określone w raportach oddziaływania na środowisko i w projektach
zagospodarowania złóż. Treści zawarte w niniejszym rozdziale nie stanowią w związku z powyższym
wiążących informacji o przyszłych czynnikach geologiczno - górniczych, a także nie stanowią
jakichkolwiek ustaleń studium, dotyczących warunków wydobywania węgla kamiennego na obszarze
miasta.
Biorąc pod uwagę wstępne długoterminowe prognozy skutków planowanej eksploatacji węgla
kamiennego (wstępne informacje o czynnikach geologiczno - górniczych) w obrębie istniejących
i projektowanych obszarów górniczych – ze złóż Chwałowice 1, Dębieńsko 1, Jankowice, Marcel,
Rydułtowy i Rymer 1, można stwierdzić, że zasięg szkodliwych wpływów tej eksploatacji
prawdopodobnie będzie ograniczony do obszarów, na których prowadzi się lub prowadzono
w przeszłości wydobycie węgla kamiennego.
Wpływy krótkoterminowe (wyznaczone przez krótki horyzont obowiązywania większości koncesji)
wynosić będą do około 2,75 m w obrębie terenów górniczych "Rydułtowy I" i "Niedobczyce II", zaś na
zachód od Chwałowic mogą sięgnąć 4 m. Odkształcenia terenu do V kategorii i obniżenia do 1,5 - 3 m
mogą wystąpić na pograniczu Chwałowic, Meksyku i Ligoty (rejon ulic Świerklańska, Brzeziny
Miejskie, Prosta). KWK Jankowice przewiduje odkształcenia do III kategorii w Popielowie, na południe
od ul. Niepodległości.
Według długoterminowej prognozy skutków planowanej eksploatacji węgla kamiennego
(na podstawie wstępnych projektów zagospodarowania złóż Rydułtowy, Jankowice, Chwałowice 1
i Dębieńsko 1, opracowanych na okres do 2040-41 r. i do 2058 r. [Dębieńsko 1] – projekt
zagospodarowania złoża może być w miarę potrzeb zmieniony [w formie dodatku] przez
przedsiębiorcę), szkodliwe wpływy wystąpią na 20% pow. miasta (część południowo-zachodnia,
środkowa i południowa oraz we wschodniej części Kamienia). KWK Jankowice planuje w ramach
nowej koncesji (z planowanym okresem ważności do 2044 r.) zmianę obszaru i terenu górniczego
(przesunięcie granicy w kierunku zachodnim i północnym), zaś KWK Rydułtowy – włączenie
do obszaru górniczego fragmentu dawnego obszaru górniczego "Niedobczyce I".
Wpływy w znacznej skali (IV i V kategoria) ujawnią się na około 528 ha (3,5% pow. miasta)
w części Chwałowic, Meksyku, Radziejowa, Popielowa, Boguszowic-Starych i Ligoty (tereny górnicze
Chwałowice 1 [1](skreślono) i Jankowice). Prawdopodobne jest pogłębienie i zwiększenie niecek
bezodpływowych z zalewiskami. Obniżenia terenu mogą przekroczyć 26 m na pograniczu
Boguszowic-Starych i Chwałowic w rejonie budowli ziemnej (obiekt "Północ"). Bardzo duże osiadania
(do 16 m) wystąpią na pograniczu Meksyku, Ligoty i Boguszowic-Starych, mniejsze (do 5 m) –
pomiędzy Chwałowicami i Radziejowem. Na rozległym obszarze przewiduje się odkształcenia do IV
i V kategorii. Wpływy eksploatacji KWK Jankowice ujawnią się w Popielowie w zakresie I - V kategorii
górniczej, a obniżenia terenu wyniosą do 8 m. Na terenie górniczym Rydułtowy I obniżenia terenu
mogą wynieść od 2,75 do 6 m, a odkształcenia – do III kategorii. Przewiduje się wydobywanie węgla
w części dawnego obszaru górniczego "Niedobczyce I" w rejonie Ławczoka, Wrzosów i Beaty
(obniżenia do 2,25 m i odkształcenia do III kategorii).
Prognozowane wpływy działalności górniczej w innych częściach miasta nie powinny w sposób
znaczący ograniczać możliwości zagospodarowania terenów – planowane wydobycie węgla w złożu
Dębieńsko 1 spowoduje we wschodniej części Kamienia obniżenia do około 1,75 m i odkształcenia I II kategorii. Eksploatacja ta nie wywoła drgań gruntu, deformacji nieciągłych, zalewisk i podtopień; nie
projektuje się również na terenie Rybnika budowy obiektów i instalacji zakładu górniczego.
W wyniku projektowanej eksploatacji przez KWK Chwałowice (do 2040 r.) nastąpi powiększenie
niecek bezodpływowych z zalewiskami w rejonie ul. Prostej, pomiędzy ul. Kopalnianą, Świerklańską
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i Kowalczyka oraz Mośnika - Kielowca (zalewisko powiększy się w kierunku zachodnim i północnym).
Ponownie powstaną niecki bezodpływowe o znacznych rozmiarach w rejonie ul. Kożdoniów,
obejmujące również tereny zabudowane (odwadniane pompami).
Utworzą się nowe zalewiska w bocznych dolinach Cieku Boguszowickiego, Dopływu spod
Popielowa z Potokiem Radziejowskim w Radziejowie i w rejonie ul. Świerklańskiej. Możliwe jest
ponadto powstanie podtopień w dolinie Cieku Niedobczyckiego (rejon ul. Gruntowej) i w górnym
odcinku doliny cieku uchodzącego do Potoku Gzel. Przewiduje się dalszą przebudowę koryt cieków
w rejonach prognozowanej eksploatacji (prace hydrotechniczne w miarę pogłębiania się niecek i ich
zasypywanie odpadami wydobywczymi), a także funkcjonowanie pompowni i rowów odwadniających.
Kopalnie "Chwałowice" i "Jankowice" deponują w obrębie Rybnika bardzo duże ilości odpadów
wydobywczych – jako rekultywacja (wypełnianie odpadami wydobywczymi terenów niekorzystnie
przekształconych [niwelacja do wysokości otaczających terenów]) i na podstawie Prawa budowlanego
(budowa budowli ziemnych z wykorzystaniem odpadów wydobywczych) na pow. około 260 ha,
głównie w rejonach prognozowanych wpływów IV i V kategorii. Perspektywa docelowego
zagospodarowania tych terenów na cele rekreacyjno-sportowe lub na inne cele jest odległa,
kilkudziesięcioletnia.
KWK "Jankowice" wykorzystuje odpady wydobywcze do budowy obiektu "Północ" (podniesienie
rzędnej terenu do 330 m n.p.m.). Kopalnia planuje w ramach kolejnego etapu poszerzenie obiektu
o zlikwidowane osadniki mułowe ("wbudowanie osadników w bryłę obiektu") oraz wypełnianie
odpadami terenów niekorzystnie przekształconych (poszerzenie i podniesienie rzędnej terenu
Rejonu "B" przy ul. Kożdoniów ["celem dostosowania do funkcji rekreacyjnej"]).
KWK "Chwałowice" zużywa odpady wydobywcze do rekultywacji zalewisk (Mośnik - Kielowiec
oraz w rejonie ul. Prostej i Kożdoniów), niecek bezodpływowych i zapadlisk (w dolinie rowu
Chwałowickiego [ul. Ogrodowa]) w przypadku braku możliwości przywrócenia grawitacyjnego odpływu
wód – na zasadzie wykorzystania odpadów do rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych.
W tym trybie zakłada się wykorzystywanie odpadów do "rekultywacji i zagospodarowania terenu
pomiędzy ul. Kopalnianą, Świerklańską i Prostą" (pow. 130 ha), na którym przewiduje się znaczny
rozwój niecki, a w jej obrębie – terenów bezodpływowych. Planuje się zagospodarowanie terenów
zrekultywowanych w kierunku leśnym. Pozostałe kopalnie deponują odpady poza Rybnikiem
(w ograniczonej ilości odpady te mogą być wykorzystywane do prac inżynieryjnych na terenie miasta).
Można spodziewać się ponownego pojawiania się deformacji nieciągłych typu progów
w rejonach, w których zjawiska te dotąd występowały (na odcinkach ul. Świerklańskiej, Stefana
Żeromskiego [Meksyk], Trzech Krzyży i Adolfa Dygasińskiego [Radziejów] i w rejonie ul. Torowej
[Niewiadom]). Nie przewiduje się powstawania deformacji nieciągłych typu zapadlisk nad płytko
położonymi wyrobiskami podziemnymi.
WSTRZĄSY GÓRNICZE. Wpływ eksploatacji na powierzchnię przejawia się również wstrząsami
górniczymi, w większości o niskich energiach. Na obszarze górniczym „Rydułtowy I” w ostatnich latach
odnotowywano corocznie od jednego do dwóch wstrząsów o sile około 3 - 4 stopni w skali Richtera,
powodujących uszkodzenia budynków oraz znaczną uciążliwość dla mieszkańców, głównie jednak dla
mieszkańców Rydułtów.
Według krótkoterminowej prognozy KWK "Rydułtowy", wstrząsy mogą powodować wystąpienie
drgań gruntu na powierzchni terenu o przyspieszeniach 700 - 1000 mm/s 2 na zachód od ul. Sportowej
i 600 - 700 mm/s2 w Buzowicach. W OG „Niedobczyce II” prognozuje się możliwość wstrząsów
powodujących drgania gruntu na powierzchni terenu o przyspieszeniach przekraczających 600 - 700
mm/s2 w południowej części osiedla Rymer, zaś w OG „Jankowice” – do 100 - 120 mm/s2 na terenach
leśnych i poniżej 100 mm/s2 na terenach zabudowy jednorodzinnej w Popielowie. Pokłady węgla
w obrębie OG „[1]Chwałowice 1” nie wykazują skłonności do tąpań.
Według skali GSIGZWKw-2012, stosowanej przez Kompanię Węglową S.A., przyspieszenia
drgań gruntu w granicach 200 - 600 mm/s 2 (I stopień) tylko w nielicznych przypadkach mogą
powiększyć istniejące uszkodzenia budynków. Drgania II i III stopnia (600 - 900 mm/s 2) mogą rodzić
utrudnienia w użytkowaniu obiektów lub co najmniej czasowe wyłączenie ich użytkowania oraz
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uszkodzenia liniowej infrastruktury technicznej. Drgania o wartości ponad 900 mm/s 2 mogą
powodować średnie uszkodzenia elementów niekonstrukcyjnych budynków i pojedyncze uszkodzenia
elementów konstrukcyjnych.

Rys. I-14. Wpływ eksploatacji węgla kamiennego na powierzchnię terenu według perspektywy długoterminowej odkształcenia terenu
Wstępne informacje o czynnikach geologiczno - górniczych - wpływy planowanej eksploatacji węgla kamiennego
według wstępnych projektów zagospodarowania złóż Rydułtowy, Jankowice i Chwałowice 1 opracowanych na
okres do 2040-41 r. oraz złoża Dębieńsko 1 - na okres do 2058 r. (według informacji przedsiębiorców z 2014 r.,
w przypadku złoża Chwałowice 1 - z 2016 r.).
objaśnienia:
1 - aktualne granice obszarów górniczych, [1](skreślono), 2 - aktualne granice terenów górniczych, [1](skreślono);
odkształcenia terenu według kategorii ([1]3 - 9): 3 - I kategoria, [1]4 - II kategoria, [1]5 - III kategoria, [1]6 - IV
kategoria, [1]7 - V kategoria.
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Rys. I-15. Wpływ eksploatacji węgla kamiennego na powierzchnię terenu według perspektywy długoterminowej obniżenia terenu
Wstępne informacje o czynnikach geologiczno - górniczych - wpływy planowanej eksploatacji węgla kamiennego
według wstępnych projektów zagospodarowania złóż Rydułtowy, Jankowice i Chwałowice 1 opracowanych na
okres do 2040-41 r. oraz złoża Dębieńsko 1 - na okres do 2058 r. (według informacji przedsiębiorców z 2014 r.,
w przypadku złoża Chwałowice 1 - z 2016 r.).
objaśnienia:
1 - aktualne granice obszarów górniczych, [1](skreślono) 2 - aktualne granice terenów górniczych, [1](skreślono) 3 zalewiska i tereny bezodpływowe odwadniane pompami według wstępnych prognoz przedsiębiorców, [1]4 - tereny
bezodpływowe prognozowane na podstawie modelowania powierzchni terenu (prognoza własna), [1]5 - obniżenia
terenu - izolinie co 1 m lub 2 m bądź więcej metrów - według wstępnych prognoz przedsiębiorców (oznaczenia
barwne tylko na obszarze Rybnika).
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I.4.5. ZASOBY WÓD PODZIEMNYCH
W podziale wód podziemnych na jednolite części, obszar Rybnika znajduje się niemal w całości
w obrębie JCWPd nr 144, jedynie wschodnia część Kamienia leży w zasięgu JCWPd nr 143, tereny
na wschód od Chwałęcic – w obrębie jednostki nr 142, zaś drobny fragment w rejonie Popielowa –
w obrębie jednostki nr 155 (według dotychczasowego podziału na 161 jednostek, obszar Rybnika
zaliczono do jednostek nr 129, 133 i 140).
Zasoby wód podziemnych pod obszarem Rybnika, mające charakter użytkowy, są znaczące –
występują w karbońskim, neogeńskim i czwartorzędowym piętrach wodonośnych. W obrębie
karbońskiego piętra wodonośnego występowanie wód słodkich o charakterze użytkowym ograniczone
jest do południowo-zachodniej części obszaru Rybnika oraz do głębokości około 250 m. Wody te
zaliczono do użytkowego poziomu wód podziemnych (UPWP) CIV. Dla części położonej
w Niewiadomiu i południowej części Niedobczyc, w rejonie wychodni utworów karbonu na powierzchni
lub bezpośrednio pod przepuszczalnymi utworami czwartorzędu, którędy następuje zasilanie wód
UPWP CIV, określono średni stopień zagrożenia wód (czas pionowej migracji zanieczyszczeń
z powierzchni do poziomu wodonośnego wynosi 5 - 25 lat). W zachodniej części miasta izolacja
nieprzepuszczalnymi iłami redukuje potencjalne zagrożenie do stopnia niskiego lub bardzo niskiego
(czas przenikania zanieczyszczeń wynosi, odpowiednio, 25 - 100 i ponad 100 lat).
Istotne zasoby wód podziemnych występują w obrębie pasma przebiegającego z północnego
zachodu na południowy wschód – w obrębie kopalnej rynny pra-Rudy, kwalifikujące je do kategorii
głównych zbiorników wód podziemnych – wydzielanych według kryteriów ilościowych i jakościowych
wód podziemnych (Główny Zbiornik Wód Podziemnych Q/6 w obrębie kopalnej rynny pra-Rudy).
Stopień zagrożenia zanieczyszczenia tych wód jest w większości wysoki (dotyczy około 4 350 ha
terenów w dolinie Rudy i we wschodniej części miasta).
Decyzją Ministra Środowiska (DGK-II.4731.86.2015 AW) z dnia 7 marca 2016 r. zatwierdzono
Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku z ustanawianiem
obszarów ochronnych lokalnego zbiornika wód podziemnych Rybnik, dawnego Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 345 - Rybnik (nieudokumentowany Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 345
jest wymieniony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r.
w sprawie przebiegu granic dorzeczy i regionów wodnych).
W cyt. dokumentacji zweryfikowano dotychczasowy obszar GZWP nr 345, wyznaczony w skali
przeglądowej 1:500 000 (granice zbiornika nie odpowiadały zasięgowi najbardziej zasobnej w wody
podziemne części miasta) oraz nadano zbiornikowi (zweryfikowany) status "lokalnego zbiornika wód
podziemnych" ze względu na niespełnianie kryteriów ilościowych i jakościowych, określonych dla
wyznaczania Głównych Zbiorników Wód Podziemnych w Polsce (woda IV i V klasy jakości,
z wyraźnym wpływem antropopresji, głównie na skutek gospodarki górniczej, w szczególności
składowania odpadów powęglowych, nie nadająca się do zaopatrzenia ludności w stanie surowym).
Jednocześnie w cyt. dokumentacji proponuje się, ze względu na położenie zbiornika w obszarze
deficytowym pod względem zaopatrzenia ludności w wodę, objęcie obszaru zbiornika stałym
monitoringiem ilościowym i jakościowym, a w przypadku istotnej poprawy jakości wód – ponowne
podjęcie działań weryfikujących w zakresie spełniania kryteriów GZWP.
Obszar ochronny oraz zakazy, nakazy i ograniczenia dla lokalnego zbiornika wód podziemnych
Rybnik, dawnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 345 - Rybnik ustanawiane będą na mocy
rozporządzenia wydanego, w drodze aktu prawa miejscowego, przez dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej.
W ramach koncepcji ochrony zbiornika, w cyt. dokumentacji określono obszar ochronny zbiornika
(wyznaczony izochroną 25. letniego dopływu wód do zbiornika) oraz proponowane nakazy, zakazy
i ograniczenia w użytkowaniu zbiornika, określone w ustawach i rozporządzeniach (w tym dotyczące
form zagospodarowania terenu, które mogą powodować zagrożenia dla wód podziemnych).
Proponowane nakazy, zakazy i ograniczenia mają na celu ochronę jakości wód podziemnych
w obszarze ochronnym zbiornika, "ukierunkowaną na skuteczną ochronę warstwy wodonośnej przed
migracją zanieczyszczeń z powierzchni terenu" (w szczególności przez właściwą gospodarkę wodno-
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ściekowa oraz odpadami), w tym dotyczą zmian sposobu użytkowania (zmiana technologii oraz
ograniczanie emisji i lokalizacji nowych, uciążliwych inwestycji stanowiących potencjalne zagrożenia
dla środowiska).
W cyt. dokumentacji określono m.in. zakazy odnoszące się do obszaru ochronnego w zakresie:
wprowadzania ścieków do ziemi (z wyjątkiem m.in. oczyszczonych ścieków z istniejących
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz wód opadowych i roztopowych [z wyłączeniem wód
z zanieczyszczonych powierzchni szczelnych]), lokalizacji nowych przydomowych oczyszczalni
ścieków na terenach aglomeracji i zwartej zabudowy objętych planem rozbudowy sieci kanalizacyjnej,
odprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnej terenów potencjalnie
zanieczyszczonych (tj. wszystkich terenów zabudowy), lokalizowania inwestycji mogących znacząco
lub potencjalnie oddziaływać na środowisko, dla których wykonana dokumentacja hydrogeologiczna
oraz przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazały możliwość trwałego
zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych, rekultywacji istniejących wyrobisk poeksploatacyjnych
i powierzchni terenu odpadami oraz wyrobisk górniczych i terenów zdegradowanych przy
wykorzystaniu odpadów stwarzających zagrożenia dla jakości wód podziemnych, a także zakaz
odwodnień, zwłaszcza budowlanych i w kopalniach, ujmujących utwory warstwy wodonośnej zaliczane
do zbiornika lub będące w kontakcie hydraulicznym. Ponadto, w części obszaru ochronnego, na
obszarach o czasie pionowego przesiąkania zanieczyszczeń do warstwy wodonośnej od 0 do 5 lat
proponowane zakazy dotyczą m.in. grzebania zwłok zwierząt i lokalizacji cmentarzy oraz budowy
urządzeń służących do wykorzystania ciepła Ziemi działających w systemach otwartych i w systemach
zamkniętych z wykorzystaniem instalacji pionowej w otworze wiertniczym.
Z kolei, do nakazów zaliczono m.in. nakaz przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci
kanalizacyjnej lub w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona – wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków lub zbiornik
bezodpływowy dla zagospodarowania ścieków bytowych oraz nakaz stosowania urządzeń ochronnych
wód podziemnych przy projektowaniu, budowie, modernizacji i przebudowie dróg.
Granice udokumentowanego w 2013 r. zbiornika GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko Głubczycka, który wg mapy A. Kleczkowskiego (1990) obejmował fragment obszaru północnej części
Rybnika, w "Dokumentacji hydrogeologicznej określającej warunki hydrogeologiczne w związku
z ustanawianiem obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 332 Subniecka
Kędzierzyńsko - Głubczycka" (2013) wyznaczone zostały około 15,5 km od granic Rybnika.
W granicach Rybnika, w tym w obrębie lokalnego zbiornika wód podziemnych Rybnik, dawnego
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 345 - Rybnik oraz w północnej części miasta (Stodoły)
znajduje się szereg ujęć wód podziemnych (Stodoły, Rybnicka Kuźnia, Orzepowice, Rybnik Północ,
Śródmieście, Meksyk, Kłokocin, Boguszowice-Osiedle), o udokumentowanych zasobach
i posiadających pozwolenia wodnoprawne na pobór wód.
Tabela I-22. Ujęcia wód podziemnych o udokumentowanych zasobach
Nazwa ujęcia

-

„Rybnik - Stodoły”

Numer studni
(głębokość [m])

Zatwierdzone
zasoby
[m3/h]

St1A (91)

49,6

St2A (92)

104,4

P2 (105)

40,0

P3 (121)

100,0

P4 (120)

45,0

Właściciel

EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku

S3/II (-)
S1/II (23)

148,0

S2/III (24)
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Numer studni
(głębokość [m])

Nazwa ujęcia

Zatwierdzone
zasoby
[m3/h]

Właściciel

ul. Janiego/ Gliwicka

S1-B (43)

100

MOSiR Rybnik

ul. Kolejowa

Nr 2a (30)

93,4

PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Katowicach

Judasz (2,5)

21,8

Judasz II (-)

40,0

Judasz III (16)

30,0

S-2 (32)

30,0

„Judasz”

ul. Energetyków

KW S.A. a O/KWK „Jankowice”
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
nr 3 w Rybniku

-

S-1/LP (26)

2,5

-

R-1 (16)

6,0

PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo
Rybnik

-

Nr 6 (ok. 5)

5,4

KW S.A. a O/KWK „Chwałowice”

ul. Tęczowa

S-4, S-1

48,0

ul. Rajska

-

30,0

PWiK Sp. z o.o. w Rybniku

Użytkowane poziomy wodonośne - Q, w przypadku studni S-1/LP (26) - Trz, wszystkie ujęcia posiadają
pozwolenie wodnoprawne na pobór wód (z wyjątkiem studni Nr 6 KWK Chwałowice i ujęcia przy ul. Rajskiej) decyzje Wojewody Śląskiego (ujęcia EDF i Judasz) lub Prezydenta Miasta Rybnika.
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika.
2016 r. - PGG sp. z o.o. [Polska Grupa Górnicza sp. z o.o.]).

a

KW S.A. - Kompania Węglowa S.A. (od maja

Istotne znaczenie, w tym dla zaopatrzenia w wodę pitną wodociągów w północnej części miasta,
ma ujęcie "Rybnik - Stodoły" (służy również zaspokojeniu zapotrzebowania EDF Rybnik S.A. Oddział
Rybnik na wodę pitną oraz do celów gospodarczych). Dużymi zasobami cechują się również ujęcia
Judasz, Tęczowa i przy ul. Janiego.
Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej w szczególności na
zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia tych wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich
zasilania oraz na utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. Z zasady, w rejonach zasilania
obszarów o najwyższych zasobach wód podziemnych oraz wysokim stopniu zagrożenia przenikaniem
zanieczyszczeń do warstw wodonośnych należy zapewnić – w obszarze aglomeracji – pełną obsługę
nieruchomości systemem kanalizacji służącym do zbiorowego oprowadzania ścieków oraz ograniczyć
przyrost powierzchni szczelnych poprzez utrzymanie dużych terenów w pełni biologicznie czynnych
(Chwałęcice i Stodoły, położone w strefie dużej wydajności poziomów wodonośnych, a jednocześnie
w strefie wysokiego stopnia zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych w obrębie GZWP Q/6,
nie są wyposażone w sieć kanalizacji).

I.4.6. ZASOBY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Rybnik leży w dorzeczu Odry (region wodny Górnej Odry). Niemal cały obszar miasta znajduje
się w zlewni Rudy, z wyjątkiem północnej części Kamienia, leżącej w zlewni Bierawki (prawobrzeżne
dopływy Odry).
Ruda przepływa przez środkową część obszaru miasta, przyjmując liczne, przeważnie drobne
dopływy (lewobrzeżne – Nacyna z ciekiem Niedobczyckim i spod Michałkowic, Kłokocinka oraz ciek
Boguszowicki, dopływ z Gotartowic, z Meksyku, Gzel z dopływem z Zebrzydowic, prawobrzeżne –
potok z Przegędzy, Kamienia, Golejowa, Ochojca i Buglowca).
Administratorem Rudy jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, natomiast Kłokocinki, Nacyny
i cieków Boguszowickiego, z Przegędzy, Kamienia, Gzel i Niedobczyckiego – Śląski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych.
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Rys. I-16. Zasoby wód podziemnych. Sieć rzeczna i zbiorniki wodne
objaśnienia:
1 - granice jednolitych części wód podziemnych (Jcwpd), 2 - granica udokumentowanego Lokalnego zbiornika
wód podziemnych Rybnik, dawnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 345 - Rybnik, 3 - granica
projektowanego obszaru ochronnego Lokalnego zbiornika wód podziemnych Rybnik, dawnego GZWP 345 nr
-Rybnik, 4 - granica nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 345 - Rybnik, wyznaczona
na mapie w skali 1:500 000, 5 - granica głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP Q/6) w obrębie kopalnej
rynny pra-Rudy, 6 - strefy o wysokiej i średniej wydajności poziomów wodonośnych, 7 - strefy wysokiego stopnia
zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych, 8 - ujęcia wód podziemnych, 9 - granice użytkowych
poziomów wód podziemnych, 10 - tereny: deponowania odpadów pogórniczych, składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, 11 - dzielnice poza zasięgiem sieci kanalizacyjnej, 12 - granice jednolitych części wód
powierzchniowych (JCW), w tym stanowiących działy wodne II rzędu, granice pozostałych zlewni, 13 - sieć
rzeczna, 14 - zbiorniki wód powierzchniowych, 15 - ujęcie wody powierzchniowej.

Cieki są krótkie (na terenie miasta liczą od 2 km do 11,5 km [Nacyna] i 19 km [Ruda]) z korytami
o niewielkiej szerokości, z wyjątkiem szerokiego koryta Rudy poniżej oczyszczalni ścieków
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w Orzepowicach). Powoduje to brak istotnych barier przestrzennych, nie pozwala jednak na szeroko
pojęte gospodarcze wykorzystanie cieków. Sieć rzeczna jest silnie przekształcona. Wody Nacyny
są kierowane do Rudy rurociągiem poniżej Zbiornika Rybnickiego; koryta cieków są w większości
przypadków uregulowane, wyjątek stanowi jedynie meandrujący odcinek Rudy poniżej Zbiornika
Rybnickiego i prawobrzeżne dopływy tej rzeki.
Według podziału wód powierzchniowych na jednolite części wód powierzchniowych (JCW
-oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych [w tym jezioro lub inny naturalny zbiornik
wodny, sztuczny zbiornik wody, rzeka, struga, strumień, potok, kanał)], określonego w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry [1](Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia
18 października 2016 r. [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967]), w obrębie Rybnika znajdują się (w całości lub
w części) następujące jednostki: Ruda do Zbiornika Rybnik bez Potoków z Przegędzy i Kamienia,
Ruda od Zbiornika Rybnik, Ruda w obrębie Zbiornika Rybnik, Potok z Kamienia, Potok z Przegędzy,
Dopływ spod Ochojca, Gzel, Wierzbnik, Sumina od dopływu w Suminie do ujścia oraz niewielkie
fragmenty jednostek Lesznica i Bierawka. [1](skreślono)
WODY STOJĄCE. Podstawowe znaczenie ma wielofunkcyjny Zbiornik Rybnicki na Rudzie z zalewami
bocznymi: Grabownia, Gzel i Pniowiec oraz cofką Orzepowice, należący do większych zbiorników
zaporowych w kraju. Zbiornik zbudowano w celu zaspokojenia potrzeb wodnych elektrowni Rybnik
(pobór i odprowadzenie wód chłodniczych [do chłodzenia bloków energetycznych]), niezamarzający,
o istotnych funkcjach przyrodniczych, rekreacyjnych i przeciwpowodziowych oraz o dużych walorach
krajobrazowych. Istniejące w przeszłości liczne drobne stawy (w Śródmieściu i w innych rejonach –
Boguszowice-Stare, Kłokocin) i inne zbiorniki zostały w większości zlikwidowane lub zmniejszono ich
powierzchnię (m.in. zbiornik w Paruszowcu). Do większych istniejących stawów i innego rodzaju
zbiorników należą: wody stojące w dolinie Rudy (Kencerz, Paruszowiec), cieków z Kamienia
i Przegędzy, Świerki w Kamieniu, a także inne, mniejsze zbiorniki w dolinach cieku z Boguszowic
i potoku Okrzeszyniec. Część z nich pełni funkcje rekreacyjne (w tym w formie silnie przekształconej
w dolinie Rudy, rzadziej – jako stawy rybne). Na skutek osiadania terenu tworzą się efemeryczne
zbiorniki wodne, o zmiennym zasięgu lustra wody, likwidowane w ramach rekultywacji terenów
niekorzystnie przekształconych. Nieliczne i drobne są zbiorniki wodne utworzone w wyrobiskach po
eksploatacji kopalin (Kamień).
Jakość wód powierzchniowych jest w większości niska. Znacznie zanieczyszczona wodami
dołowymi i odciekami ze składowisk odpadów górniczych jest Nacyna. Reżim hydrologiczny cieku jest
zaburzony na skutek zrzutów wód dołowych (niewykorzystane wody słodkie oraz wody zasolone KWK
"Rydułtowy ", pochodzące z części macierzystej kopalni i dopływające ze zlikwidowanego Ruchu
„Rymer” i byłego Ruchu „Ignacy”). Nie zrealizowano planowanego odprowadzania zasolonych wód
dołowych do kolektora „Olza”. Wody mogą być wykorzystywane jedynie do celów przemysłowych
(ujęcie Zakładu Elektrociepłowni Kompanii Węglowej S.A. [PGG sp. z o.o.] na stawie Paruszowiec,
wody Zbiornika Rybnickiego do chłodzenia bloków energetycznych elektrowni). Stopień ochrony
zasobów wodnych jest dostateczny. Głównym problemem jest oddziaływanie górnictwa oraz stan
gospodarki ściekowej w niektórych dzielnicach (Chwałęcice, Grabownia i Stodoły).

I.4.7. WARUNKI KLIMATYCZNE
Cyrkulacja powietrza. Warunki klimatyczne są korzystne – panuje klimat przejściowy, z dużą
zmiennością i aktywnością atmosferyczną, która jest wynikiem wzajemnego oddziaływania wpływów
klimatu oceanicznego i kontynentalnego. Napływ mas powietrza polarno-morskiego (atlantyckiego),
ułatwiony bliskością Bramy Morawskiej, kształtujących pogodę przez ponad czwartą część roku
powoduje złagodzenie amplitudy rocznej i występowanie krótkich i łagodnych zim. Nieco rzadszy
wpływ mas polarno-kontynentalnych przyczynia się do wzrostu opadów w okresie letnim.
Usłonecznienie i promieniowanie słoneczne. Usłonecznienie w rejonie Rybnika jest znacząco
niższe (co najmniej o 10%) od jego wartości na większej części kraju. Średnie usłonecznienie (czas,
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podczas którego padają bezpośrednio promienie słoneczne) w roku wynosi około 1450 godzin
(najwyższe wartości w kraju wynoszą 1800 - 1900 godzin), niskie jest również natężenie
promieniowania słonecznego (poniżej 1000 kWh/m2 w roku) – głównie ze względu na zmienny
charakter zachmurzenia, powodowany często zmieniającymi się masami powietrza oraz z uwagi na
zanieczyszczenie powietrza. Powoduje to niższą opłacalność wykorzystania promieniowania
słonecznego do produkcji energii.
Wiatry. Dominują wiatry z sektora południowo-zachodniego (25% dni w roku). Znaczący udział mają
także wiatry północno-zachodnie i południowe (po 17-18%). Zdecydowanie rzadziej występują wiatry
z kierunku północno-wschodniego i północnego, dzięki czemu brak jest napływu zanieczyszczeń
z rejonu Metropolii Górnośląskiej. Przeważa napływ cieplejszego powietrza przez Bramę Morawską,
w tym powodujący przemieszczanie się ekstremalnych zjawisk pogodowych oraz przenoszenie
zanieczyszczeń z rejonu Ostrawy (m.in. elektrownia Detmarovice) i bliżej położonych Wodzisławia Śl.,
Rydułtów i Radlina. Przeważają wiatry słabe, o prędkości do 2 m/s. Największe średnie prędkości
wiatrów kształtują się od 3,5 do 4,1 m/s, wiejące z zachodu. Powoduje to, przy znacznym udziale
ciszy, utrudnioną przez większą część roku wymianę powietrza i małą możliwość rozpraszania
zanieczyszczeń, a także nieprzydatność wykorzystania siły wiatru do produkcji energii.
Temperatura. Dominują umiarkowane temperatury powietrza – średnia roczna temperatura powietrza
przekracza 8ºC. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipiec) jest bliska 18°C,
a najchłodniejszego (stycznia) wynosi około -2°C. Długość zimy i zalegania pokrywy śnieżnej (70-75
dni) jest niewielka. Koszty ogrzewania mieszkań (stosunkowo krótki okres grzewczy – około 220 dni)
i odśnieżania są w sytuacji przeciętnej zimy niższe niż we wschodniej części kraju. Okres wegetacyjny
roślin (ze średnią dobową temperaturą powyżej 5ºC) jest dość długi, wynosi około 210-220 dni w roku.
Opady. Przeciętna wielkość opadów w ciągu roku wynosi 736 mm (ekstremalne sumy roczne
kształtowały się w ubiegłych latach od 509 mm do 1040 mm). Najwyższe średnie opady notuje się
w lipcu (98 mm), najniższe – w styczniu i lutym (39 mm). Wielkość opadu dobowego
o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 100 lat wynosi około 90 mm, zaś o prawdopodobieństwie
raz na dwa lata – około 40 mm.
Zmiany klimatu. Podobnie jak w szerokim otoczeniu, od kilkunastu lat obserwowane są stopniowe
zmiany klimatu – polegające przede wszystkim na wzroście średniej rocznej temperatury powietrza,
skróceniu trwania zimy (spadek liczby dni bardzo mroźnych) oraz na częstszym występowaniu
ekstremalnych zjawisk pogodowych (fale upałów, opady o dużym natężeniu [wzrost zagrożenia
wystąpienia podtopień i lokalnych powodzi], burze, gradobicia, silne wiatry).
Warunki topoklimatyczne. Warunki topoklimatyczne na obszarze miasta są zróżnicowane.
Najbardziej niekorzystne panują w cechujących się utrudnionymi warunkami przewietrzania – wąskiej,
znacznie zabudowanej dolinie Nacyny w rejonie Śródmieścia, Smolnej i Zamysłowa, przegrodzonej
nasypem linii kolejowej nr 173 oraz w dolinie Rudy, przegrodzonej nasypem linii kolejowej nr 140,
a także w obrębie innych dolin, w których występują dogodne warunki do tworzenia się mgieł,
zalegania zimnego powietrza i kumulacji zanieczyszczeń powietrza. Obszary te charakteryzują się
oprócz wklęsłej formy geomorfologicznej również dużą ilością wody do parowania (wilgotne grunty,
roślinność łąkowa). Stąd częste na tych terenach mgły oraz przymrozki radiacyjno-adwekcyjne.
Warunki topoklimatyczne są pogarszane w sąsiedztwie terenów, na których deponuje się odpady
wydobywcze, zwłaszcza w formie budowli ziemnych (narażone m.in. na nawiewanie pyłów
z odpadów). Dość dobre warunki topoklimatyczne panują na terenach wyniesionych – grzbietach
i kopułach, cechujących się lepszymi warunkami przewietrzania. W północno-zachodniej części miasta
warunki topoklimatyczne modyfikuje duża powierzchnia Zbiornika Rybnickiego (wzrost średniej
temperatury minimalnej w otoczeniu oraz mniejsze niż na terenach sąsiednich dobowe amplitudy
powietrza, częstsze inwersje temperatury powietrza, występowanie przymrozków i mgieł radiacyjnych
oraz zwiększone zachmurzenie i niewielkie zwiększenie prędkości wiatru w skali rocznej).
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I.4.8. JAKOŚĆ POWIETRZA
Jakość powietrza jest niska – wpływa to negatywnie na zdrowie mieszkańców, a również na
wizerunek miasta i jego szeroko pojętą atrakcyjność inwestycyjną. Rybnik znajduje się w grupie miast
o najwyższym poziomie zanieczyszczeń – należy do strefy aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej
(w rozumieniu przepisów dotyczących rocznych ocen jakości powietrza), w której poziomy stężeń
przekraczają wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji (strefa C).
Według obwieszczeń Ministra Środowiska z lat 2013 i 2014 w sprawie wykazu miast o liczbie
mieszkańców większej niż 100 tysięcy i aglomeracji, w których wartość wskaźnika średniego
narażenia przekracza wartość pułapu stężenia ekspozycji (...) – w Rybniku wartość wskaźnika
średniego narażenia na pył PM2,5 wyniosła w 2012 r. 36,6 mg/m3 (wyższa była w aglomeracji
krakowskiej [38,1] i w Bielsku-Białej [36,8 mg/m 3]), zaś w 2013 r. była niższa – 32 mg/m 3
(w aglomeracji krakowskiej - 37, w Bielsku-Białej i aglomeracji górnośląskiej - 34 mg/m 3).
Zgodnie z Programem ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mającego na celu
osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia
ekspozycji (Uchwała Nr IV/57/3/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 17 listopada 2014 r.),
dla strefy aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej należy opracować program ochrony powietrza ze względu
na przekroczenie dopuszczalnej wartości stężenia średniorocznego oraz liczby przekroczeń
dopuszczalnej wartości stężenia 24-godzinnego pyłu zawieszonego PM2,5 powiększonej o margines
tolerancji, docelowej wartości stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu i dopuszczalnej częstości
przekraczania poziomu stężenia 24-godzinnego dwutlenku siarki.
W programie stwierdza się, że główną przyczyną wystąpienia przekroczeń stężenia pyłu
zawieszonego PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu w okresie zimowym jest emisja z indywidualnego
ogrzewania budynków. Przeważający udział niskiej emisji w całkowitej emisji zanieczyszczeń wynika
również z dużej energochłonności budynków, złego stanu technicznego i niskiej efektywności
większości urządzeń, w których odbywa się spalanie paliw w celach grzewczych oraz niskiej jakości
tych paliw. W Rybniku koncentracja źródeł niskiej emisji z palenisk domowych występuje w rejonach
dominującej tu zabudowy jednorodzinnej wolno stojącej (z nisko usytuowanymi kominami), a także
m.in. w kamienicach w centrum, nie podłączonych do sieci cieplnej zdalaczynnej. Sytuację pogarsza
zlokalizowanie zabudowy w dolinach oraz przecięcie ich nasypami, co w powiązaniu z charakterem
topoklimatycznym sprzyja szczególnej koncentracji zanieczyszczeń w przypadku pogody inwersyjnej.
W programie ochrony powietrza (...) do obowiązków Prezydenta Miasta Rybnika zaliczono, m.in.,
realizację działań związanych z ograniczaniem emisji z urządzeń małej mocy do 1 MW w ramach
systemu zachęt finansowych do wymiany systemów grzewczych, likwidację ogrzewania węglowego
w obiektach użyteczności publicznej, a także uwzględnianie w planach zagospodarowania
przestrzennego: wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników, które nie
powodują nadmiernej niskiej emisji, projektowanie linii zabudowy uwzględniające zapewnienie
przewietrzania miasta, ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie, prowadzenie
odpowiedniej polityki parkingowej w centrum miasta wymuszającej ograniczenia w korzystaniu
z samochodów, tworzenie stref ograniczonego ruchu i ciągów pieszych i rowerowych.
W cyt. programie postuluje się ustalenie rozwiązań prawnych polegających m.in.
na wprowadzeniu obowiązku uwzględnienia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego i miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego zapisów programów
ochrony powietrza i założeń do planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,
konieczność zachowania i zwiększania terenów zielonych (zieleni ochronnej zapewniającej wymianę
powietrza w obszarach gęstej zabudowy), ochronę istniejących i wyznaczanie nowych kanałów
przewietrzania miast, szczególnie w miejscach o niekorzystnym położeniu topograficznym.
Problem niskiej jakości powietrza, a zwłaszcza możliwość ograniczenia niskiej emisji jest złożony
i w niewielkim stopniu uzależniony od kierunków polityki przestrzennej. Podstawowe znaczenie mają
w tym zakresie kwestie ekonomiczne (ceny nośników energii) i odpowiednie odrębne regulacje
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prawne (w cyt. programie stwierdza się, że "bez zmian prawnych, które wprowadzą mechanizmy
ekonomiczne i nakazowe eliminujące paliwa niskiej jakości oraz kotły niespełniające ustalonych
parametrów emisji, prowadzone działania naprawcze mogą okazać się niewystarczające, a ich efekty
nietrwałe. Jednocześnie brak możliwości ustalania jednoznacznych wymagań dotyczących sposobu
ogrzewania budynków i lokali w planach zagospodarowania przestrzennego i wydawanych
pozwoleniach na budowę powoduje brak kontroli nad nowymi inwestycjami").
W Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Rybnika (plan działań, w tym inwestycyjnych,
mających na celu poprawę standardów jakości powietrza w perspektywie 2030 r. [w szczególności –
ograniczenie emisji substancji zanieczyszczających powietrze, w tym emisji dwutlenku węgla)
stwierdza się, że największym źródłem emisji w mieście jest emisja powierzchniowa, związana
ze spalaniem paliw stałych w indywidualnych systemach grzewczych i transport indywidualny.
W planie przyjęto, że "priorytetem wspomagającym realizację działań w zakresie ograniczenia emisji
jest wprowadzenie do m.in. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego warunków
dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło "na nowych osiedlach" z nośników niepowodujących
nadmiernej „niskiej emisji” (podłączanie do sieci cieplnych tam gdzie jest to możliwe, stosowanie
kotłów gazowych lub olejowych, ogrzewania elektrycznego, stosowanie energii odnawialnej
niepowodującej zwiększonej emisji zanieczyszczeń) oraz zapewnienia „przewietrzania” terenów
zabudowanych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów przekroczeń [dopuszczalnych stężeń]").

I.4.9.
GLEBY. ROLNICZA PRZESTRZEŃ
WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI

PRODUKCYJNA.

TERENY

Przeważają gleby wykształcone na utworach piaszczysto-gliniastych różnej genezy. Duży jest
również udział utworów o frakcji pyłowej. W dolinach rzecznych gleby często powstawały na podłożu
organicznym (osady torfowe i mułowo-torfowe). W północnej części miasta przeważają piaski
słabogliniaste, natomiast w części południowej duży udział mają lessy, piaski gliniaste i gliny.
Dominującymi typami gleb są gleby brunatne wyługowane, wytworzone z lessów, lessów
ilastych, piasków gliniastych i w mniejszym stopniu z glin oraz gleby bielicowe i pseudobielicowe na
piaskach słabogliniastych lub luźnych. W dolinach rzecznych występują gleby mułowo-torfowe,
torfowo-mułowe i mady. Na bardziej wilgotnych gruntach w górnych częściach dolin lub dolnych
fragmentach stoków zalegają czarne ziemie właściwe. Znaczący jest udział gleb antropogenicznych,
inicjalnych, na ogół nieprzydatnych dla rolnictwa.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna cechuje się niewielką powierzchnią i w większości przeciętną
lub niską jakością gleb. Wartość bonitacyjna gleb jest słaba, dominują gleby IV i V klasy, składające
się na przeważające słabe pod względem jakości kompleksy glebowe. Udział gleb dobrych (III klasy)
jest mały (około 115 ha, w tym blisko 80 ha gruntów ornych), skupiają się one głównie w południowozachodniej części miasta (Niewiadom, Niedobczyce, Popielów). Plany miejscowe wyznaczają tereny
rolnicze w kilku kompleksach w różnych częściach miasta, z reguły nie odpowiadają one jednak
rozmieszczeniu gleb o relatywnie najwyższej jakości.
Ze względu na przydatność rolniczą gleb przeważa kompleks żytni słaby (ponad 50% użytków
rolnych). Znaczący udział przypada również na kompleksy żytni (żytnio-ziemniaczany) dobry, żytni
bardzo słaby, zbożowo-pastewny mocny i słaby oraz kompleksy użytków zielonych dobrych i średnich.
Według Narodowego Spisu Rolnego z 2011 r. w mieście było 638 gospodarstw rolnych, w tym
489 gospodarstw prowadzących działalność rolniczą i 635 gospodarstw indywidualnych. Powierzchnia
gospodarstw rolnych wynosiła blisko 2005 ha, w tym powierzchnia gospodarstw prowadzących
działalność rolniczą – 1836 ha. Przeważały liczebnie gospodarstwa rolne powyżej 1 ha (62%),
Gospodarstw rolnych o powierzchni do 1 ha było 240, w tym prowadzących działalność rolniczą – 154.
Na skutek działalności górniczej część gleb jest lokalnie przesuszona (leje depresji) lub
zawodniona (niecki osiadań). Część gruntów została w dużym stopniu przekształcona (mechanicznie,
fizycznie lub chemicznie), co ogranicza możliwość ich wykorzystania pod określone funkcje. Część
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gruntów stanowi tereny zdegradowane lub zdewastowane, wymagające rekultywacji lub znajdujące
się w jej trakcie (dawne hałdy, zalewiska i wyrobiska po eksploatacji odkrywkowej) i docelowo –
zagospodarowania tych gruntów (rolniczego, leśnego lub nadanie im innego sposobu użytkowania).
Tereny zdegradowane lub zdewastowane, głównie w wyniku wydobywania węgla kamiennego,
będące w trakcie rekultywacji lub wymagające rekultywacji zajmują około 119 ha, w tym 105 ha
terenów związanych z górnictwem węgla kamiennego (Chwałowice, Radziejów, Niedobczyce,
Niewiadom, Meksyk). Tereny te nie obejmują niecek bezodpływowych z zalewiskami, dla których brak
jest projektów rekultywacji. Rekultywację zakończono lub jest ona prowadzona albo wymagana
w stosunku do szeregu wyrobisk po eksploatacji gliny i piasku (ul. Cegielniana, Wielopole, Niewiadom,
Kamień, Brzeziny), z których część w sposób niekontrolowany zasypano różnego rodzaju odpadami.
Rekultywacji wymagać będzie także teren składowiska odpadów innych niż niebezpieczne
i obojętne przy ul. Oskara Kolberga (Boguszowice-Stare). Zakończono m.in. rekultywację terenu
byłego zwałowiska odpadów pogórniczych w Niewiadomiu (na wschód ul. Sportowej).

I.4.10. LASY. LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA
Lasy stanowią istotny zasób środowiska Rybnika. Duże kompleksy leśne niemal w całości
są położone w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Oprócz nich występuje, głównie na obrzeżach miasta, szereg mniejszych lasów (jednak o znaczącej
powierzchni) – Czarny Las (Gotartowice), Goik, Starok i Gorylowiec (Gotartowice - Kłokocin), Las
Blicherski (Boguszowice-Osiedle), Maliga i Królewiak (Boguszowice-Stare - Chwałowice), Podlesie
(Popielów), Świercze (Popielów - Radziejów), Las Nacyński (Zamysłów), lasy w Niewiadomiu, Gać
(Zebrzydowice), Księżok, Rosochacz, Czarny Las i Las Rauden (Zebrzydowice, Orzepowice,
Chwałęcice). Układ tych lasów stwarza możliwość ukształtowania pierścieniowego systemu terenów
zielonych, o którym mowa w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (jako
obligatoryjnego elementu kształtowania otoczenia aglomeracji miejskich [ośrodków regionalnych]).
Wszystkie lasy (z niewielkimi wyjątkami) stanowią lasy ochronne w rozumieniu przepisów ustawy
o lasach (dominują lasy trwale uszkodzone na skutek działalności przemysłu, a także lasy "w miastach
i wokół miast oraz wodochronne i glebochronne").
Pod względem własności dominują lasy państwowe Nadleśnictw Rybnik i Rudy w Regionalnej
Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Powierzchnia lasów państwowych wynosi 3989 ha
(zdecydowaną większość stanowią lasy Nadleśnictwa Rybnik). Powierzchnia lasów prywatnych
wynosi 307,9 ha, w tym grunty zalesione – 298,8 ha (działki oznaczone jako użytek las ["Ls"]
w ewidencji gruntów), przy czym stan ewidencyjny lasów wymaga w szeregu przypadkach
uporządkowania. Lasy prywatne o łącznej pow. ponad 20 ha występują w Chwałęcicach,
Boguszowicach-Starych, Ochojcu, Orzepowicach, Golejowie, Kamieniu i Niedobczycach. Nadzór nad
gospodarką leśną w tych lasach sprawuje Nadleśnictwo Rybnik.
W drzewostanach dominuje sosna (60%). Wśród gatunków liściastych większe znaczenie ma
dąb szypułkowy, tworzący wraz z sosną fitocenozy boru mieszanego. Występują ponadto brzoza
brodawkowata, olsza czarna, buk zwyczajny, grab, topola czarna, jesion wyniosły. Stan zdrowotny
i sanitarny lasów jest zadowalający lub przeciętny (w lasach prywatnych); występuje duże zagrożenie
pożarowe. Produkcyjne znaczenie lasów jest drugorzędne (lasy ochronne o ograniczonym znaczeniu
gospodarczym). Duże kompleksy leśne leżą w parku krajobrazowym, co powoduje konieczność
ograniczenia funkcji gospodarczych lasu.
W planach miejscowych wyznaczono tereny o znacznej powierzchni przeznaczone do zalesienia.
Oprócz lasów (w rozumieniu ustawy o lasach) występują tereny zieleni wysokiej, zbliżone charakterem
do zbiorowisk leśnych. Stanowią one grunty zadrzewione lub grunty rolne bądź nieużytki zadrzewione
w wyniku wkraczania zbiorowisk leśnych na grunty nieużytkowane (odłogowane), o różnym stopniu
zwarcia drzewostanu, nie podlegające formalnie ochronie jako grunty leśne. Powierzchnia tych
terenów jest znacząca, a ich znaczenie przyrodnicze – zbliżone do roli lasów.
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Rys. I-17. Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna
objaśnienia:
1 - 2 lasy: w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe: 1 - lasy Nadleśnictwa Rybnik, 2 lasy Nadleśnictwa Rudy (w granicach Rybnika), 3 - lasy komunalne i prywatne, 4 - tereny zadrzewione (według
ewidencji gruntów), 5 - inne tereny faktycznie zadrzewione, 6 - łąki i pastwiska trwałe II i III klasy bonitacyjnej,
grunty orne III klasy bonitacyjnej, 7 - łąki i pastwiska trwałe IV klasy bonitacyjnej, grunty orne IV klasy
bonitacyjnej, 8 - ogrody działkowe, 9 - stawy.

I.4.11. ZASOBY PRZYRODNICZE. OCHRONA PRZYRODY
ZASOBY PRZYRODNICZE. FLORA I FAUNA
Zasoby przyrodnicze Rybnika są bogate. Flora liczy około 1100 gatunków roślin naczyniowych
(w tym 937 trwale zadomowionych), brioflora – 156 gatunków mchów, 25 gatunków wątrobowców
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i 1 gatunek glewika – obejmuje gatunki związane z siedliskami leśnymi, w tym porastające pnie
i konary drzew oraz drewno murszejące, torfowiskowymi i wodnymi. Ochroną prawną (gatunkową)
objętych jest 50 gatunków naczyniowych (w tym 13 pod ochroną częściową i 17 gatunków, które na
terenie Rybnika występują jako tzw. uciekinierzy z hodowli [rośliny pochodzące prawdopodobnie
z upraw ogrodowych lub które zostały celowo introdukowane]) oraz 29 gatunków mszaków. Wiele (24)
gatunków rzadkich i chronionych, które występowały na terenie Rybnika, należy uznać za wymarłe.
Oprócz gatunków objętych ochroną gatunkową, występują rośliny rzadkie i zagrożone regionalnie.
Cztery miejsca zostały uznane za szczególnie cenne ze względu na występowanie roślin
naczyniowych: Zalew Gzel i obszar leśno-stawowy „Gzel” (ponad 40 gatunków brioflory), kompleks
„Świerki” (ponad 40 gatunków brioflory) obejmujący stawy i przylegające do nich ekstensywnie
użytkowane łąki, obszar źródliskowo-torfowiskowy „Kencerz” (ponad 50 gatunków brioflory), a ponadto
– ze względu na rośliny naczyniowe – kompleks leśny między linią kolejową Rybnik – Leszczyny
a ul. Mikołowską na północny-wschód od Paruszowca oraz ze względu na brioflorę – dolina Potoku
z Kamienia (bardzo rzadkie na terenie Płaskowyżu Rybnickiego gatunki mszaków).
Fauna reprezentowana jest przez około 200 gatunków podlegających ochronie prawnej (przy
niepełnej waloryzacji gatunków [nie prowadzono szczegółowych badań nad bezkręgowcami]).
Na obszarze Rybnika stwierdzono występowanie 21 gatunków ssaków, 131 ptaków, 8 płazów
i 4 gadów. Znacząca jest różnorodność ptaków – 22 gatunki ptaków wymienione są w załączniku 1
Dyrektywy Ptasiej w ramach programu Natura 2000. Najwięcej ptaków związanych jest wodami
(Zbiornik Rybnicki [niezamarzający, stanowiący jedno z ważniejszych miejsc zimowania ptaków
w regionie], stawy hodowlane). Istotne dla różnorodności ornitofauny są także zwarte lasy na północy
miasta oraz tereny ekstensywnie użytkowane rolniczo, związane głównie z dolinami rzecznymi.
Szczególnie cenne jako ostoja fauny są: lasy wraz z doliną Rudy i siedliskami hydrogenicznymi
(głównie rejon Kencerza i Stodół) oraz fragmenty siedlisk leśnych, hydrogenicznych i łąkowych.
SIEDLISKA, W TYM BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY
Większość zbiorowisk leśnych ma zmieniony skład gatunkowy i zaburzoną strukturę. W wielu
miejscach widoczne są objawy degeneracji zbiorowisk, przejawiające się dominacją sztucznie
wprowadzonej sosny, jeżyn lub traw i turzyc w runie. Lepiej zachowane lasy znajdują się w północnowschodniej części miasta. Dominują lasy sosnowo-dębowo-brzozowe, czasem z udziałem świerka.
Ponadto występują fragmenty borów sosnowych: bór świeży, wilgotny i trzcinnikowy. Lasy liściaste
reprezentowane są głównie przez kwaśne dąbrowy i buczyny, a rzadziej przez żyzne lasy liściaste
(grądy) lub lasy siedlisk wilgotnych (łęgi i olsy). W dolinach zachowały się fragmenty łęgu jesionowoolszowego i podgórskiego łęgu jesionowego. Jednym z najcenniejszych zespołów leśnych jest ols
porzeczkowy na terenach podmokłych. Rzadko występują grądy, najczęściej w postaci zubożałej.
Zbiorowiska nieleśne reprezentowane są głównie przez roślinność wodną i szuwarową, łąki,
murawy i wrzosowiska oraz roślinność ruderalną i segetalną. Roślinność wodna i szuwarowa
związana jest przede wszystkim ze stawami, rzadziej z ciekami. Najczęściej wykształcona jest ona
w postaci fragmentów szuwarów trzcinowych i turzycowych. Roślinność wodną reprezentują
zbiorowiska roślin pływających. Łąki są z reguły nieużytkowane. Na podmokłych miejscach – na
obrzeżach śródleśnych zbiorników wodnych – można spotkać niewielkie powierzchniowo i zubożałe
fragmenty roślinności torfowiskowej. Na nadal użytkowanych łąkach i pastwiskach rozwijają się
zbiorowiska łąki świeżej. Murawy kserotermiczne są rzadkością. Na piaskach rozwijają się murawy
psammofilne i wrzosowiska tworzące zbiorowiska najczęściej ubogie florystycznie. Duże powierzchnie
dobrze wykształconych wrzosowisk występują między Boguszowicami-Starymi a Gotartowicami.
Pola intensywnie uprawiane pozbawione są roślinności segetalnej, która lepiej wykształca się na
ugorach. Starsze z nich znajdują się w różnych stadiach zarastania (połacie nawłoci, przymiotna
kanadyjskiego, trzcinnika piaskowego, roślin segetalnych i ruderalnych). Najstarsze tereny porolne
i nieużytki zarastane są siewkami brzozy, osiki, wierzby iwy, klonu jesionolistnego, robinii akacjowej,
sosny zwyczajnej, bzu czarnego i koralowego. Występują także zbiorowiska inicjalne (ubogie murawy
spontanicznie porastające siedliska silnie przekształcone). Na terenach zabudowy mieszkaniowej
powszechne są zbiorowiska zieleni przydomowej z dużym udziałem roślin ozdobnych.
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SIEDLISKA BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA WSPÓLNOTY. W obrębie Rybnika
zidentyfikowano siedliska o znaczeniu europejskim w ramach programu Natura 2000 – najczęściej
zubożałe florystycznie i nie zajmujące dużych powierzchni (siedliska przyrodnicze należące do typów
siedlisk przyrodniczych wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000,
wymienione w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów
wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000; żadne
ze zbiorowisk nie kwalifikuje się do objęcia ochroną w ramach specjalnych obszarów ochrony [SOO]):
• kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum) Kod N-2000: 9110 – fragmenty w północnej części miasta;
• grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum) Kod N-2000:
9170 – niewielkie fragmenty w rozproszeniu w północnej części miasta;
• łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion
glutinoso-incanae, olsy źródliskowe) Kod N-2000: 91E0* – niewielkie fragmenty nad brzegami
wód;
• bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi-Pinetum, Pino
mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)
Kod N-2000: 91D0* – niewielkie fragmenty w północnej części miasta;
• murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalisFestucion pallentis) Kod N-2000: 6210 – niewielkie fragmenty;
• torfowiska wysokie zdegradowane, lecz zdolne do naturalnej i stymulowanej regeneracji Kod N2000: 7120 – rzadkie o bardzo małych powierzchniach, głównie na obrzeżach śródleśnych
zbiorników wodnych i w sąsiedztwie niewielkich fragmentów boru bagiennego;
• niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) MolinioArrhenatheretea Kod N-2000: 6510 – ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska;
• suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion) Kod N-2000:
4030 – dominacja wrzosu zwyczajnego, większe powierzchnie w Popielowie i BoguszowicachStarych.
POŁOŻENIE MIASTA W UKŁADZIE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH
Północna część miasta (część Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich wraz ze Zbiornikiem Rybnickim) znajduje się w obrębie następujących korytarzy
ekologicznych (o znaczeniu co najmniej regionalnym):
• korytarze teriologiczne: ssaków drapieżnych (D/LPK-LR [Lasy Pszczyńsko-Kobiórskie - Lasy
Rudzkie]) i kopytnych (K/LPK-LR) z obszarem węzłowym Lasy Rudzkie i fragmentami
newralgicznymi, najsilniej zagrożonymi na potencjalną utratę drożności (wzdłuż DK78 na północ
i na południe od Ochojca [Na Młynku], pomiędzy Piaskami a Kamieniem [Młyny] i Przegędzą,
a także pomiędzy Golejowem i Kamieniem (tereny te powinny być wyłączone z "planowania
ciągłej zabudowy");
• korytarze ornitologiczne: ponadregionalny korytarz ptaków Zbiornik Goczałkowicki - Zbiornik
Rybnicki i Zbiornik Dzierżno Duże - Zbiornik Rybnicki z przystankiem regionalnym Zbiornik
Rybnicki (ze zbiornikami bocznymi – Gzel, Pniowiec i Grabownia);
• korytarze ichtiologiczne i nietoperzy: regionalny korytarz rzeki Rudy (R-2) – Ruda oraz brzeg
zbiornika Gzel i krawędź kompleksu lasów rudzkich; ostoja ichtiofauny Ruda Źródłowa (O-4) –
część Rudy powyżej Zbiornika Rybnickiego (obszar rdzeniowy obejmuje dolną część korytarza
ichtiologicznego Rudy, powyżej zbiornika wraz z Nacyną i odcinkami ujściowymi większych
dopływów Rudy [Kłokocinki, Cieku z Przegędzy i Cieku z Kamienia]);
• korytarze herpetologiczne (ostoje i szlaki migracji płazów i gadów): dolina Rudy jako korytarz
o znaczeniu regionalnym, a ponadto inne doliny rzeczne wraz z towarzyszącymi im siedliskami
(m.in. szuwarami, łąkami, lasami, zaroślami, zbiornikami wodnymi).
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POŁOŻENIE MIASTA W STOSUNKU DO OBSZARÓW NATURA 2000
W obrębie Rybnika brak jest obszarów Natura 2000. Najbliższe obszary siedliskowe (mające
znaczenie dla Wspólnoty) – "Stawy Łężczok" (PLH240010) i "Las koło Tworkowa" (PLH240040)
znajdują się w odległości co najmniej 11,4 km i 13,4 km od granicy miasta. Obszary specjalnej
ochrony ptaków – "Stawy Wielikąt i Las Tworkowski" (PLB240003) oraz "Dolina Górnej Wisły"
(PLB240001) leżą co najmniej 10 i 17 km od granicy miasta. Znaczne odległości dzielące Rybnik
od obszarów Natura 2000 wykluczają wpływ zagospodarowania miasta na stan tych obszarów.
OBIEKTY I TERENY CHRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O OCHRONIE PRZYRODY
Znacząca część obszaru miasta leży w obrębie terenów chronionych na podstawie ustawy
o ochronie przyrody. Występują formy ochrony: park krajobrazowy (Park Krajobrazowy "Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" z otuliną, użytki ekologiczne ("Okrzeszyniec", "Meandry
rzeki Rudy" i "Kencerz") oraz pomniki przyrody (drzewa i głazy narzutowe), skupiające się
w Śródmieściu, Chwałowicach, Zamysłowie i Kamieniu.
Park krajobrazowy zajmuje północną część miasta o pow. 5 945 ha, zaś otulina parku - 1 256 ha.
Użytki ekologiczne, z wyjątkiem Okrzeszyńca, położone są w parku krajobrazowym lub w jego otulinie.
Łącznie, park krajobrazowy z otuliną i użytkami ekologicznymi zajmują 7 216 ha (49% obszaru
miasta). Udział terenów podlegających ochronie prawnej (40%) lub uzgadnianiu przez regionalnego
dyrektora ochrony środowiska (49%) w powierzchni miasta jest duży, wielokrotnie większy od udziału
tych terenów cechującego inne powiaty miejskie w woj. śląskim (z wyjątkiem Bielska-Białej).
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"
Park Krajobrazowy "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" został utworzony
rozporządzeniem nr 181/93 Wojewody Katowickiego z dnia 23 listopada 1993 r. (Dz. Urz. Woj.
Katowickiego z 1993 r. Nr 15 poz. 130), zmienionym rozporządzeniem nr 37/00 Wojewody Śląskiego
z dnia 28 września 2000 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2000 r. Nr 35 poz. 548).
Zgodnie z art. 17 ustawy o ochronie przyrody, w parku krajobrazowym mogą być wprowadzone
zakazy dotyczące m.in. realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Położenie danego obszaru w parku krajobrazowym (lub w otulinie parku) powoduje m.in. konieczność
uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska projektów dokumentów planistycznych –
w zakresie ustaleń mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku krajobrazowego.
Dotychczas nie sporządzono planu ochrony parku krajobrazowego 34.
Użytki ekologiczne obejmują tereny o łącznej powierzchni (w granicach Rybnika) 97,8 ha, położone
w dolinach Rudy – "Kencerz" (Gotartowice), na pograniczu z Żorami i Czerwionką-Leszczynami
i "Meandry rzeki Rudy" w Stodołach oraz w dolinie Okrzeszyńca (Zamysłów).
W odniesieniu do użytków ekologicznych zabronione jest m.in. wykonywanie prac ziemnych
trwale zniekształcających rzeźbę terenu i zmiany sposobu użytkowania ziemi. W stosunku do użytku
34

Od dłuższego czasu toczą się prace nad zmianą rozporządzenia powołującego park krajobrazowy. Zarząd Województwa
Śląskiego podjął Uchwałę Nr 1961/280/IV/2013 z dnia 30 września 2013 r. przyjmującą projekt uchwały w sprawie parku.
Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie następujących zabronionych czynności na obszarze parku krajobrazowego:
• realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [1, 2 , 5];
• likwidowania i niszczenia zadrzewień, jeżeli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia
bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego albo budowy (...) urządzeń wodnych [1, 2, 5];
• pozyskiwania do celów gospodarczych skał, w tym torfu (...) a także minerałów [3, 4];
• wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu (...) [1, 2, 3, 4, 5];
• dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej,
leśnej, wodnej lub rybackiej [1, 2, 3, 4, 5];
• budowania (...) obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych,
z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce wodnej lub rybackiej [1,2];
• likwidowania, zasypywania i przekształcania zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych.
Zakazy nie dotyczą: 1 - obszarów przeznaczonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego oraz w planach miejscowych na cele zabudowy mieszkaniowej, usługowej, techniczno-produkcyjnej,
komunikacji, infrastruktury technicznej i zagrodowej; 2 - gruntów rolnych lub leśnych, które są objęte zgodą na zmianę
przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne; 3 - działalności prowadzonych zgodnie z koncesjami, a także wydobywania
kopalin ze złóż na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele wydobywania kopalin; 4 - określonych obszarów
(m.in. obszar górniczy Dębieńsko 1); 5 - realizacji przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na
środowisko, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
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ekologicznego "Okrzeszyniec" dopuszczona jest, zgodnie z uchwałą Rady Miasta powołującą użytek
ekologiczny, budowa obiektów budowlanych, jeśli tylko nie mają negatywnego wpływu na walory
użytku, w tym budynków letniskowych w miejscach wyznaczonych w planie miejscowym.
Tabela I-23. Użytki ekologiczne
Nazwa obszaru

powierzchnia użytku, przedmiot i cel ochrony

Podstawa prawna ochrony

Okrzeszyniec

14,44 ha, podmokłe łąki w Dolinie Okrzeszyńca, siedlisko
wielu gatunków roślin i zwierząt; ochrona ekosystemów
wodnych i łąkowych ze stanowiskami rzadkich i ustępujących gatunków roślin, ptaków, gadów i płazów

Uchwała Nr 836/XLIII/2002 Rady
Miasta Rybnika z dnia
4 października 2002 r., zm.
Uchwałą Nr 374/XXIV/2004 Rady
Miasta Rybnika z dnia 15
września 2004 r.

Meandry rzeki
Rudy

38,34 ha, fragment doliny Rudy z formami rzeźby fluwialnej (meandry, starorzecza, tarasy); zachowanie
meandrującego odcinka rzeki ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt

Rozporządzenie Nr 50/08
Wojewody Śląskiego
z dnia 25 lipca 2008 r.

Kencerz

52,7 ha (45 ha - w granicach Rybnika); fragment doliny
Rudy (obszar źródliskowo-torfowiskowy); zachowanie
ekosystemów hydrogenicznych ze stanowiskami regionalnie rzadkich i ustępujących gatunków roślin i zwierząt

Rozporządzenie Nr 80/08
Wojewody Śląskiego
z dnia 24 listopada 2008 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Miasta Rybnika.

Pomniki przyrody – na obszarze Rybnika istnieje (formalnie) 19 pomników przyrody ożywionej
i nieożywionej. Ochronie prawnej podlega 15 drzew oraz 4 polodowcowe głazy narzutowe. Wśród
drzew najczęściej chroniona jest lipa drobnolistna; pomnikami przyrody są ponadto następujące
gatunki: jesion wyniosły, wierzba krucha, lipa szerokolistna, klon zwyczajny, tulipanowiec
amerykański, platan klonolistny oraz dąb szypułkowy.
W wyniku klęski żywiołowej w dniu 8 lipca 2015 r. zniszczeniu uległy dwa pomniki przyrody –
drzewa w Kamieniu i Grabowni (lipy drobnolistne w Kamieniu, przy skrzyżowaniu ul. Arki Bożka
i Gminnej oraz w Grabowni, ul. Poloczka 33). Urząd Miasta Rybnika przewiduje, w celu zachowania
stałej liczby ożywionych pomników przyrody, objęcie ochroną prawną dwóch innych drzew,
spełniających warunki określone dla drzew pomnikowych w ustawie o ochronie przyrody.
Tabela I-24. Pomniki przyrody
Lp.

Obiekt

PP1

Lipa drobnolistna

Kamień, ul. Arki Bożka 92,
dz. 3071/303

Dec. Nr 242 Prez. WRN w Katowicach
z 10.11.1962 r., Nr RL.OP-b/32/62

PP2

Lipa drobnolistna

Kamień, skrzyżowanie ul. Arki Bożka
i Gminnej, dz. 2353/305

Dec. Nr 242 Prez. WRN w Katowicach
z 10.11.1962 r., Nr RL.OP-b/32/62

PP3

Jesion wyniosły

Śródmieście, ul. Gen. Józefa Hallera,
dz. 2997/179

PP4

Dąb szypułkowy

PP5

Klon zwyczajny

PP6

Wierzba krucha

PP7

Wierzba krucha

PP8
PP9

Tulipanowiec
amerykański
Lipa drobnolistna

Położenie

Śródmieście, ul. Rudzka 13,
dz. 1257/160
Śródmieście, ul. Rudzka 13,
dz. 1256/160
Zamysłów, użytek ekologiczny
Okrzeszyniec, dz. 1332/11
Zamysłów, użytek ekologiczny
Okrzeszyniec, dz. 154/1
Chwałowice, teren KWK Chwałowice,
dz. 1056/6
Rybnik-Północ, ul. kpt. Janiego,
dz. 4139/41

Podstawa prawna ochrony

Dec. Nr RL-VII-7140/ 24/81 Woj. Katowickiego z 17.091981 r., zm. Rozp.
Nr 59/07 Woj. Śląskiego z 19.10.2007 r.
Uchwała Nr 684/XLIII/2006 Rady Miasta
Rybnika z dnia 22 lutego 2006 r.
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Lp.

Obiekt

Położenie

PP10

Lipa drobnolistna

Grabownia, ul. Poloczka 97,
dz. 1486/220

PP11

Lipa drobnolistna

Ochojec, ul. Milenijna 7, dz. 871

PP12

Lipa drobnolistna

Grabownia, ul. Poloczka 33,
dz. 1115/348

PP13

Dąb szypułkowy

PP14

Lipa drobnolistna

PP15

Platan klonolistny

PP16

Głaz narzutowy

Chwałowice, ul. 1 Maja, dz. 1757/99

PP17

Głaz narzutowy

Chwałowice, ul. Składowa, dz. 807/2

PP18

Głaz narzutowy

Chwałowice, ul. 1 Maja (Park
Górnika), dz. 801/5

PP19

Głaz narzutowy
im. Oskara
Michalika

Ligota-Ligocka Kuźnia,
oddz. leśny 232C

Popielów, ul. Konarskiego
(cmentarz), dz. 956/540
Chwałęcice, ul. Gzelska 17,
dz. 161/1
Śródmieście, ul. Raciborska (okolica
budynków nr 12 i 14), dz. 130/1

Podstawa prawna ochrony

Rozp. Nr 31/07 Woj. Śląskiego
z 15.06. 2007 r.
Uchwała Nr 227/XVII/2011 Rady Miasta
Rybnika z dnia 28 grudnia 2011 r.
Dec. Nr RL-VII-7140/27/81 Woj. Katowickiego z 17.09.1981 r., zm. Rozp.
Nr 57/07 Woj. Śląskiego z 19.10.2007 r.
Dec. Nr RL-VII-7140/28/81 Woj. Katowickiego z 18.09.1981 r., zm. Rozp.
Nr 35/07 Woj. Śląskiego z 12.07.2007 r.
Dec. Nr RL-VII-7140/29/81 Woj. Katowickiego z 17.09.1981 r., zm. Rozp.
Nr 55/07 Woj. Śląskiego z 19.10.2007 r.
Rozp. Nr 35/98 Woj. Katowickiego
z 7.12.1998 r.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Urzędu Miasta Rybnika.

INNE OBSZARY CENNE POD WZGLĘDEM PRZYRODNICZYM
Inne obszary określane w różnych opracowaniach waloryzacyjnych (w tym w wyniku badań
naukowych) jako "cenne przyrodniczo", nie podlegające ochronie prawnej (ustanowionej specjalnie dla
tych obszarów), położone są w większości w obrębie parku krajobrazowego (Głębokie Doły, Zalew
Gzel, Świerki, Dolina Potoku z Kamienia i Przegędzy, kompleks leśny Paruszowiec), w dolinie Rudy
(stawy w Rybniku Północ i w rejonie Kencerza) i na terenach leśnych na obrzeżach miasta (Las
Podlesie, Las Goik i Starok) oraz w otoczeniu użytku ekologicznego Okrzeszyniec:
• Głębokie Doły (proponowany rezerwat przyrody - fragmenty biocenoz zbliżonych charakterem
do naturalnych, mozaika naturalnych lasów liściastych - łęgi [olszowy i olszyna z turzycą
drżączkowatą], grąd subkontynentalny, kwaśna buczyna niżowa, buczyna sudecka [poza
granicami Rybnika], stanowiska zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt; [zasięg
ochrony wg Nadleśnictwa Rybnik - oddz. 69-71]);
• Zalew Gzel i sąsiadujące z nim stawy (obszar wodno-leśny, stanowiska rzadkich mszaków i roślin
naczyniowych, w tym gatunków siedlisk hydrogenicznych);
• Świerki (obszar wodno-leśny [stawy], stanowiska rzadkich gatunków roślin, liczne gatunki
mszaków);
• Dolina Potoku z Kamienia (obszar wodno-leśny, duże walory briologiczne i florystyczne [głównie
siedlisk wilgotnych], ostoja ptactwa wodnego);
• Dolina Potoku z Przegędzy (obszar wodno-leśny, fragmenty łęgów [Fraxino-Alnetum], roślinność
wodno-błotna wokół stawów);
• stawy w dolinie Rudy w sąsiedztwie Kencerza (kompleks stawów z roślinnością wodną
i szuwarową, ostoja ptactwa wodnego, występowanie salwinii pływającej);
• dolina Rudy w rejonie ul. Żużlowej i Strzeleckiej (siedlisko łęgu jesionowo-olszowego z dużym
udziałem starego drzewostanu olszowego, ze stawami i nieużytkowanymi łąkami, roślinność
wodna i szuwarowa);
• rejon użytku ekologicznego Okrzeszyniec (dolina cieku z roślinnością szuwarową i łąkową);
• Lasy Paruszowiec (oddz. 161-168 i 175-180; stanowiska roślin chronionych i rzadkich);
• Las Goik i Starok (kompleks leśny z podmokłymi dolinami cieków, stanowiska roślin chronionych
reliktowe stanowiska żywca gruczołowatego, żywca i ciemiężycy zielonej, cenne gatunki ptaków);
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• Las Podlesie (kwaśna buczyna niżowa ze stanowiskami roślin chronionych i rzadkich,
urozmaicona rzeźba terenu [doliny różnego kształtu i wielkości – niecki zboczowe, parowy,
wądoły, debrza]);
• Wrzosowiska na pograniczu Gotartowic, Kłokocina i Boguszowic-Starych (wrzosowiska [płaty
wrzosu zwyczajnego Calluna vulgaris na nieużytkach zarastających siewkami brzozy i sosny]
w otoczeniu boru mieszanego).

Rys. I-18. Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Inne tereny cenne przyrodniczo
objaśnienia:
1 - Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, 2 - otulina parku krajobrazowego, 3 użytki ekologiczne, 4 - pomniki przyrody: drzewa, drzewa zniszczone w wyniku klęski żywiołowej w dniu 8 lipca
2015 r., głazy narzutowe, 5 - tereny proponowane do ochrony prawnej według planów urządzenia lasu Lasów
Państwowych, 6 - tereny proponowane do ochrony prawnej według opracowań waloryzacyjnych.

Dla obszarów "cennych przyrodniczo" proponowane są różne formy ochrony ustanawianej
w odrębnym od studium trybie – na podstawie ustawy o ochronie przyrody: rezerwat przyrody
(Głębokie Doły), obszar chronionego krajobrazu, użytek ekologiczny i zespół przyrodniczo74
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krajobrazowy. Organem właściwym do uznania określonego obszaru za rezerwat przyrody jest
regionalny dyrektor ochrony środowiska, obszaru chronionego krajobrazu - sejmik województwa,
pozostałe ustanawia rada gminy, po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.
Lasy Państwowe proponują utworzenie: rezerwatu florystycznego "Głębokie Doły" (pow.
107,3 ha), na pograniczu z Czerwionką-Leszczynami (jednak w innych granicach, niż proponowane
w innych opracowaniach [oddz. 69-71, 101 i 128]), rezerwatu obejmującego bagno w oddz. 254w
(pow. około 2 ha) w Nadleśnictwie Rudy, użytku ekologicznego "Zalew Gzel" (oddz. 162a-d) oraz
stanowiska dokumentacyjnego przyrody nieożywionej "Podlesie" (oddz. 26a-c).
Według programów ochrony przyrody opracowanych w ramach planów urządzenia lasu
nadleśnictw Rybnik i Rudy, występują także lasy o nadzwyczajnym bogactwie florystycznym
i strukturalnym oraz lasy na siedliskach wilgotnych i podmokłych, miejsca występowania okazałych
gatunków drzew, stawy i zbiorniki wodne, bagna, moczary, torfowiska i wrzosowiska oraz stanowiska
chronionych i rzadkich gatunków grzybów, porostów, wątrobowców i mszaków, roślin naczyniowych
i zwierząt, w tym kolonie mrowisk, a także głazy narzutowe i źródliska.

I.4.12. KRAJOBR AZ, W TYM KRAJOBR AZ KULTUROWY
Krajobraz35, w tym mające decydujące znaczenie na obszarze Rybnika rozumienie tego pojęcia
w kategoriach krajobrazu kulturowego (jako "postrzeganą przez ludzi przestrzeń, zawierającą
elementy przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie ukształtowaną w wyniku działania czynników
naturalnych i działalności człowieka") może być klasyfikowany i oceniany ze względu na różne
aspekty. Pod względem fizycznogeograficznym (podział krajobrazu na podstawie rzeźby terenu,
związanej z budową geologiczną, decydującą o innych elementach krajobrazu [wody, gleba, szata
roślinna]), obszar Rybnika znajduje się w obrębie następujących typów krajobrazu naturalnego:
krajobrazu równinnego i falistego – peryglacjalnego (równin peryglacyjnych), krajobrazu dolin
i obniżeń (zalewanych den dolin akumulacyjnych) w wąskiej dolinie Rudy oraz we fragmencie
południowym – krajobrazu wyżyn (lessowego – wysoczyzn słabo rozciętych). W obrębie krajobrazu
peryglacjalnego w północnej części miasta można wyodrębnić płaty krajobrazu eolicznego (pola
piasków przewianych, wydmy).
Z punktu widzenia stanu (zachowania) składników krajobrazu (ze względu na stopień
przekształcenia i sposób użytkowania), obszar miasta prezentuje w przewadze krajobraz kulturowy,
antropogeniczny, ukształtowany w wyniku znacznych zmian w użytkowaniu terenów, znajdujący się
pod wpływem z reguły intensywnej działalności człowieka, w różnych odmianach tego typu krajobrazu
(harmonijny i dysharmonijny). Niektóre, rzadziej spotykane fragmenty prezentują krajobraz kulturowy
harmonijny – historyczny, niektóre z kolei przedstawiają krajobraz zdewastowany, miejscami w wyniku
wielokrotnych, nakładających się przekształceń. Należą do nich tereny cechujące się szczególnie
chaotyczną lub dysharmonijną zabudową oraz tereny deponowania odpadów wydobywczych.
Jedynie niewielkie tereny (m.in. Głębokie Doły, dolina Rudy poniżej Stodół) można uznać
za w pewnej mierze zbliżone do krajobrazu przyrodniczego przekształconego z dominacją siedlisk
przyrodniczych, natomiast obszar parku krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich – z wyjątkiem terenów zabudowanych i głównych szlaków komunikacyjnych – stanowi
35

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu
(Dz. U. z 2015 r. poz. 774) wprowadziła szereg zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i w innych
ustawach (w większym zakresie - w ustawie o ochronie przyrody). Ustawa definiuje krajobraz jako "postrzeganą przez ludzi
przestrzeń zawierającą elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowaną w wyniku działania czynników naturalnych
lub działalności człowieka" (art. 2 pkt 16e ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz m.in. wyróżnia
krajobraz "priorytetowy" (jako "szczególnie cenny dla społeczeństwa" ze względu na szereg wartości [przyrodniczych,
kulturowych, historycznych, architektonicznych, urbanistycznych, ruralistycznych lub estetyczno-widokowych]). Krajobraz
"priorytetowy" jest określany na podstawie audytów krajobrazowych sporządzanych dla obszaru województwa (w ciągu trzech
lat od wejścia w życie ustawy).
W studium (po wejściu w życie cyt. ustawy i sporządzeniu audytu krajobrazowego) należy uwzględniać uwarunkowania
wynikające ze stanu i wymogów ochrony krajobrazu, w tym krajobrazu kulturowego oraz z rekomendacji i wniosków zawartych
w audycie krajobrazowym i z określonych w nim granic krajobrazów priorytetowych".
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w większości krajobraz kulturowo-przyrodniczy (w mniejszości przyrodniczo-kulturowy), o w miarę
zrównoważonym, wzajemnym przenikaniu się siedlisk przyrodniczych i elementów antropogenicznych.
Znaczący spadek wartości krajobrazu spowodowały jednak liczne napowietrzne linie
elektroenergetyczne z wysokimi masztami, stanowiące elementy całkowicie obce, odmienne
od dominującej w tym rejonie niskiej zabudowy.
Pod względem wartości historycznych i zabytkowych (m.in. według planu zagospodarowania
przestrzennego województwa) w północno-zachodniej części miasta (Stodoły) zachował się krajobraz
pocysterski, powiązany z kompozycją krajobrazową zespołu klasztornego w Rudach (zespół dworski,
kapliczki, system dróg), natomiast w paśmie południowym - krajobraz okręgu przemysłowego z XIX
i początku XX w. (kopalnie węgla kamiennego, zespoły zabudowy patronackiej, w większości zanikły
już jednak charakterystyczne hałdy stożkowe).
W ścisłym centrum, w obrębie "miasta historycznego" zachowały się niektóre elementy, choć
w formie przekształconej, krajobrazu miejskiego z XIX i początków XX w. Na innych obszarach
większość historycznych struktur przestrzennych (osadniczych – ruralistycznych) i regionalnych cech
architektury zanikła już wcześniej lub jest silnie zdeformowana. Czytelne pozostałości można dostrzec
jedynie w Stodołach oraz we wspomnianej już zabudowie osiedli patronackich, a także w innych,
mniejszych układach zabudowy (m.in. zespół szpitala przy ul. Gliwickiej). Większość dzielnic,
z wyjątkiem tych, w których na większą skalę występuje zabudowa wielorodzinna, prezentuje
charakter podmiejski, fragmenty środkowej części miasta – małomiasteczkowy. Dzielnice podmiejskie,
ze względu na powtarzalny charakter zabudowy, cechują się dużym stopniem unifikacji krajobrazu.
Z punktu widzenia fizjonomii krajobrazu, większość obszaru miasta, zwłaszcza w południowej
części, prezentuje przeciętne walory estetyczne. Wpływają na to przede wszystkim stosunkowo
chaotyczne, nawarstwiające się układy zabudowy, a także brak większych powierzchni wodnych
i małe zróżnicowanie innych ekosystemów. Jedynie krajobraz niektórych fragmentów w północnozachodniej części Rybnika prezentuje znaczne walory estetyczne – z mozaiką zróżnicowanych
ekosystemów wodnych, leśnych i rolnych (miejscami z mozaiką rolno-leśną), wartościowy ze względu
na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem. Zbiornik Rybnicki stanowi
przedpole ekspozycji o wybitnym znaczeniu dla ekspozycji panoramy zabudowań elektrowni
Szczególne (wybitne) znaczenie ma eksponowana z drogi Rybnik - Rudy panorama monumentalnych
zabudowań elektrowni na tle dużej tafli wody zbiornika (również w porze wieczornej i nocnej). Rozległe
widoki rozciągają się z zapory zbiornika w Stodołach (z widoczną panoramą centrum miasta oraz
innych części miasta [Orzepowice, Nowiny, Chwałowice i Boguszowice]) oraz z ul. Podmiejskiej –
w przeciwną stronę. Do innych dróg widokowych należy m.in. przedłużenie ul. Błękitna - Świerklańska
(z widokiem na południową część miasta [Chwałowice, Popielów, Radziejów, Boguszowice]).
W krajobrazie centrum miasta dominują wieże bazyliki pw. św. Antoniego. W północnej części
miasta dominującą rolę w krajobrazie odgrywa kompleks zabudowy elektrowni z kominami.
Do istotnych walorów kulturowych krajobrazu należą wieże szybów kopalnianych, wiadukty kolejowe
oraz niektóre budynki różnego rodzaju z przełomu XIX i XX w. i obiekty małej architektury sakralnej.
Do najbardziej wartościowych i charakterystycznych elementów krajobrazu w południowej części
Rybnika należy zachowana, częściowo stożkowa, hałda górnicza w rejonie KWK Rymer
(Niedobczyce), eksponowana m.in. z ul. Wodzisławskiej, również jako istotny punkt widokowy oraz –
potencjalnie (po udostępnieniu) kształtowana obecnie budowla ziemna na pograniczu BoguszowicStarych i Chwałowic (głównie w formie stoliwa [o płaskiej wierzchowinie i stromych skarpach]),
o docelowej wysokości 330 m n.p.m. W bliskim sąsiedztwie południowo-zachodniej części Rybnika
wyraźnie rysuje się wybitna dominanta, widoczna z wielu miejsc na terenie Rybnika – stożek Szarlota
w Rydułtowach, sięgający około 406 m n.p.m. W południowych fragmentach miasta lokalnie znaczenie
może mieć stosunkowo urozmaicona rzeźba terenu (głęboko wcięte dolinki i parowy
z zadrzewieniami) w rejonie Podlesia (Popielów).
Osie widokowe zaznaczają się głównie w centrum miasta, kierujące wzrok na charakterystyczne
elementy – dominanty architektoniczne (wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki, Powstańców Śląskich,
na mniejszą skalę również wzdłuż innych ulic).
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Według projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego "Plan
2020+", zgodnie z opracowaniem ekofizjograficznym do planu, na obszarze Rybnika nie występują
krajobrazy uznane za priorytetowe (w projekcie planu przedstawione zostały najcenniejsze krajobrazy
priorytetowe, wymagające ochrony i promocji, z zastrzeżeniem, że krajobrazy te nie są tożsame
z krajobrazami priorytetowymi wynikającymi z ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych
ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu).
Według waloryzacji krajobrazów kulturowych województwa, zdecydowana część miasta cechuje
się krajobrazem przeciętnym, a jedynie jego fragmenty na północ od zabudowy Stodół i na południe
od Chwałęcic oraz rejon Podlesia zaliczono do wyższej kategorii krajobrazów typowych lub –
w niewielkiej części w Stodołach – do wyjątkowych. Do krajobrazów zdegradowanych zaliczono tereny
pogórnicze (deponowania odpadów wydobywczych), kolejowe oraz rejon zabudowy Ochojca,
Golejowa, Wielopola, Grabowni, Chwałęcic, Stodół, Kamienia, Orzepowic i Rybnickiej Kuźni (tereny
w obrębie parku krajobrazowego) – jako "obszar żywiołowej (sub)urbanizacji".

I.4.13. ZAGROŻENIE HAŁASEM, POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI
I POWAŻNYMI AWARI AMI
ZAGROŻENIE HAŁASEM
Zagrożenie hałasem jest na większości obszaru Rybnika umiarkowane lub niskie. Istotne
uciążliwości hałasowe występują na terenach wzdłuż głównych dróg (krajowych, wojewódzkich
i niektórych powiatowych) oraz linii kolejowych i w sąsiedztwie stacji węzłowych (Rybnik i Rybnik
Towarowy). Przekroczenia hałasu generowanego przez zakłady przemysłowe dotyczą z reguły ich
bezpośredniego sąsiedztwa. Źródłem hałasu są również linie elektroenergetyczne najwyższych
napięć. Znaczna część miasta spełnia warunki obszaru cichego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska.
Mapa akustyczna dla Rybnika została sporządzona w 2012 r. Przedstawione na niej izofony
imisji hałasu oraz wartości przekroczeń wartości dopuszczalnych straciły nieco na aktualności
po zmianie w październiku 2012 r. rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku36. Opracowany w 2013 r. Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta
Rybnika interpretuje wyniki mapy akustycznej już na podstawie znowelizowanego rozporządzenia.
Najbardziej zagrożone hałasem są tereny położone wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych.
Należą do nich przede wszystkim ulice: Rybnicka i Gliwicka, Wodzisławska, Mikołowska, Żorska,
Kotucza, Raciborska, Boguszowicka, Małachowskiego, Jastrzębska, Chwałowicka, 1 Maja, Obwiednia
Południowa, Budowlanych, Wyzwolenia, Wielopolska, Obwiednia Północna i Rudzka oraz linie
kolejowe: Katowice - Rybnik - Nędza / Sumina, Rybnik - Chałupki, Rybnik - Żory - Pszczyna oraz
stacje Rybnik i Rybnik Towarowy (znaczne oddziaływanie hałasu występuje zwłaszcza w miejscach,
gdzie hałas kolejowy kumuluje się z oddziaływaniem przylegających głównych dróg).
Mapa akustyczna z 2012 r. nie obejmuje autostrady A1. Z opracowania Analiza porealizacyjna
autostrady A1 wynika, że krótki odcinek autostrady przecinający Rybnik nie stwarza zbyt dużych
uciążliwości akustycznych, gdyż zabudowa Kłokocina chroniona jest ekranami akustycznymi,
a ponadto autostrada znajduje się częściowo we wkopie (izofona hałasu L AeqD = 61 dB sięga nie dalej
niż 90 m od krawędzi jezdni).
Szczególnie wrażliwe na oddziaływanie hałasu są tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, a także zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym (czasowym) pobytem
36

Zgodnie z ustawą z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska, w znowelizowanym
rozporządzeniu określającym dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku zostaną zróżnicowane dopuszczalne poziomy
hałasu, określone odpowiednimi wskaźnikami, dla następujących rodzajów terenów faktycznie zagospodarowanych pod:
zabudowę mieszkaniową, szpitale i domy pomocy społecznej, pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży, na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz pod zabudowę mieszkaniowo-usługową. W przypadku zabudowy
mieszkaniowej, szpitali, domów opieki społecznej i budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży
znajdujących się na terenach zamkniętych, na terenach przeznaczonych do działalności produkcyjnej, składowania
i magazynowania oraz zlokalizowanych na granicy pasa drogowego lub przyległego do terenów kolejowych, ochrona przed
hałasem polega na stosowaniu rozwiązań technicznych zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach.
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dzieci i młodzieży oraz szpitali i domów pomocy społecznej. Dla takich sposobów zagospodarowania
terenu przekroczenia wartości dopuszczalnych mogą sięgać maksymalnie 40 - 60 m (w stanie
istniejącym), a potencjalnie do 70 - 80 metrów, zaś w jednostkowych przypadkach nawet ponad 100 m
od krawędzi jezdni lub torów kolejowych. Dla zabudowy wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego,
mieszkaniowo-usługowej i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych zagrożenie ponadnormatywnym
hałasem jest mniejsze, sięga z reguły nie dalej niż 50 m od krawędzi torów lub jezdni, zaś przy braku
skumulowania hałasu drogowego z kolejowym ponadnormatywne oddziaływanie wzdłuż najbardziej
uciążliwych ulic mieści się na ogół w odległości 20 - 30 m od krawędzi jezdni.
W planach miejscowych w większości przypadków w sposób prawidłowy określono
przeznaczenie terenów wzdłuż głównych dróg (krajowej i wojewódzkich) – pod zabudowę usługową
(bez funkcji mieszkaniowej), nie chronioną przed hałasem.
Rada Miasta wprowadziła zakaz używania jednostek pływających z użyciem silnika spalinowego
na Zbiorniku Rybnickim (Zbiorniku Technologicznym Elektrowni - EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku)
"w celu zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe". Zakaz dotyczy pływania statkami, łodziami sportowymi i turystycznymi,
motorówkami ślizgowymi, skuterami wodnymi oraz innym sprzętem pływającym z użyciem silnika
spalinowego (zakaz nie dotyczy jednostek: pływających do celów bezpieczeństwa publicznego lub
do utrzymania zbiornika, żaglowych wyposażonych w silniki spalinowe o mocy 10 KM
wykorzystywanych w celach szkoleniowych, ratowniczych oraz pływających wypornościowych,
służących do organizacji przewozu pasażerów, rejsów spacerowych, pokazów lub testów).
ZAGROŻENIE POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI
W Rybniku istnieje szereg źródeł promieniowania elektromagnetycznego (głównie linie
elektroenergetyczne najwyższych i wysokich napięć, stacje elektroenergetyczne i główne punkty
zasilania, a także kilkadziesiąt stacji bazowych telefonii komórkowej).
Ponadnormatywne oddziaływanie linii elektroenergetycznych mieści się w strefach o szerokości
od kilku do blisko 40 m od osi linii elektroenergetycznych. Operatorzy wnoszą o wyznaczanie "pasów
technologicznych": dla linii 400 kV o szerokości 80 m (po 40 m w każdą stronę), [1]dla linii 400 kV
dwutorowych - 60 m (2 x 30 m), dla 220 kV – 50 m (2 x 25 m), a dla linii 110 kV – 30 m (2 x 15 m),
w których powinien obowiązywać zakaz sytuowania budynków mieszkalnych i terenów
przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Brak jest jednak jednoznacznych przepisów w tym zakresie.
Stacje bazowe telefonii komórkowej różnych operatorów (instalacje radiokomunikacyjne, których
moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz) są rozlokowane w wielu miejscach na terenie całego
miasta. Zamontowane są na masztach, kominach, wieżach kościołów oraz dachach budynków. Zasięg
ich ponadnormatywnego oddziaływania może wynosić około 30 - 100 m w poziomie oraz około 10 –
40 m w pionie (anteny starego typu). Wszystkie przypadki dotyczą formalnie miejsc aktualnie
niedostępnych dla ludzi, co jest koniecznym warunkiem lokalizacji tych urządzeń w danym miejscu.
Poziomy pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska (pomiary w otoczeniu stacji
bazowych i w sąsiedztwie linii elektroenergetycznych 110 kV i 400 kV), według pomiarów
prowadzonych w latach 2010-2013, kształtowały się poniżej wartości dopuszczalnych, określonych
w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania
dotrzymania tych pól (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883).
ZAGROŻENIE POWAŻNYMI AWARIAMI
Zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia wiążą się z nadzwyczajnymi zagrożeniami
polegającymi na możliwości wystąpienia poważnej awarii bądź wypadków z udziałem substancji
niebezpiecznych. W Rybniku znajdują się trzy zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii
(w myśl art. 248 ustawy - Prawo ochrony środowiska): EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku i Zakłady
Eloros Sp. z o. o. (Rybnicka Kuźnia, ul. Podmiejska) oraz T&D (Kłokocin, ul. Kłokocińska 51) –
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zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (w zależności od rodzaju,
kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie). W Rybniku i w sąsiedztwie nie
występują zakłady dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Rys. I-19. Zagrożenie hałasem, polami elektromagnetycznymi i poważnymi awariami
objaśnienia:
1 - zasięg izofony 64 dB, 2 - tereny zagrożone hałasem przemysłowym, 3 - 8 zagrożenie promieniowaniem
elektromagnetycznym: 3 - linie elektroenergetyczne 400 kV, 4 - linie elektroenergetyczne 220 kV, 5 - linie
elektroenergetyczne 110 kV, 6 - stacja elektroenergetyczna Wielopole, 7 - główne punkty zasilania (GPZ), 8 stacje bazowe telefonii komórkowej, 9 - zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, 10 - 11 trasy przewozu
materiałów niebezpiecznych: 10 - drogi, 11 - linie kolejowe, 12 - gazociągi wysokiego i podwyższonego średniego
ciśnienia, 13 - tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, szpitale, 14 - 16
tereny istniejące i planowane (stan w 2015 r.), z wyjątkiem terenów w rejonie śródmiejskim: 14 - zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, 15 - sportu i rekreacji, 16 - zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej .

Towary niebezpieczne przewożone są transportem drogowym i kolejowym. Drogowe trasy
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przewozu materiałów niebezpiecznych obejmują: autostradę A1, drogę krajową nr 78, drogi
wojewódzkie oraz ul. Wielopolską i Śląską. Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą potencjalnie
powstać na skutek wypadków drogowych lub kolejowych z udziałem pojazdów przewożących
substancje niebezpieczne. Może wówczas nastąpić bezpośrednie skażenie środowiska, polegające na
wylaniu substancji do gleby oraz do wód powierzchniowych i podziemnych, a także skażenie
pośrednie, związane z wybuchem lub pożarem substancji niebezpiecznej. Potencjalny zasięg
oddziaływania tych zjawisk może sięgać do 300 m od miejsca wypadku.

I.4.14. ZAGROŻENIE POWODZIOWE.
OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ

WYMAGANI A

DOTYCZĄCE

Ochronę przed powodzią ("czasowe pokrycie przez wodę terenu, który w normalnych warunkach
nie jest pokryty wodą, wywołane m.in. przez wezbranie wody w ciekach naturalnych, zbiornikach
wodnych i kanałach") prowadzi się na podstawie ustawy 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
z uwzględnieniem map zagrożenia i ryzyka powodziowego (kombinacja prawdopodobieństwa
wystąpienia powodzi i potencjalnych negatywnych skutków powodzi dla życia i zdrowia ludzi,
dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej) oraz planów zarządzania ryzykiem
powodziowym.
Plany zarządzania ryzykiem powodziowym, sporządzane dla obszarów dorzeczy i regionów
wodnych, zawierające m.in. określenie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego, wnioski z analizy tych map oraz opis celów zarządzania
ryzykiem powodziowym (uwzględniający konieczność ograniczania potencjalnych negatywnych
skutków powodzi dla zdrowia ludzi, środowiska, dziedzictwa kulturowego i działalności gospodarczej)
uwzględnia się w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w tym –
określa się obszary szczególnego zagrożenia powodzią (na podstawie przepisów ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) 37.
Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią (o prawdopodobieństwie 1% i 10%), zgodnie
z przepisami ustawy - Prawo wodne, zabrania się wykonywania robót oraz czynności utrudniających
ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, m.in.: budowy obiektów
budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych oraz zmiany ukształtowania terenu. Na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód
powodziowych, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji, wskazać
m.in. sposób uprawy i zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań ochrony
przed powodzią, możliwe jest jednak również zwolnienie z wymienionych zakazów, jeśli nie utrudni
to ochrony przed powodzią.
W obrębie Rybnika na mapach zagrożenia powodziowego wyznaczono obszary narażone na
niebezpieczeństwa powodzi w dolinie Rudy i Nacyny – przedstawiające obszary, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (0,2%) i wynosi raz na 500 lat lub na których
istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego, obszary szczególnego
zagrożenia powodzią (na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie 1% i wynosi
raz na 100 lat, obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie 10%
i wynosi raz na 10 lat i obszary między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym
wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego), a także tereny narażone
na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego (dla przepływu
37

Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zostały przekazane Prezydentowi Miasta przez Dyrektora
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w trybie art. 88f ust. 4 pkt 5 ustawy - Prawo wodne w dniu 2 czerwca
2015 r.
Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie - Prawo wodne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2295) zniosła obowiązek wprowadzenia do miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów przedstawionych na mapach zagrożenia powodziowego, w tym obszarów szczególnego zagrożenia
powodzią.
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Q=1%). Na mapach ryzyka powodziowego przedstawiono potencjalnie negatywne skutki związane
z powodzią.
Zagrożenie powodziowe dotyczy niektórych fragmentów dolin Rudy i Nacyny o łącznej
pow. około 144 ha (obszary, na których wystąpienie powodzi jest niskie), z czego 108,5 ha obejmują
obszary, na których wystąpienie powodzi jest średnie (raz na 100 lat). Tereny te skupiają się w dolinie
Rudy w rejonie Piasków i Ligoty - Ligockiej Kuźni oraz w Stodołach poniżej zapory Zbiornika
Rybnickiego. Infrastrukturę przeciwpowodziową tworzą wały przeciwpowodziowe wzdłuż niektórych
odcinków Rudy i Nacyny, funkcję przeciwpowodziową pełni również Zbiornik Rybnicki.
Największe zagrożenie powodziowe występują w rejonie Ligockiej Kuźni, gdzie w strefie
zagrożenia powodziowego znajdują się liczne zabudowania mieszkalne. Powyżej Zbiornika
Rybnickiego wyznaczono obszary narażone na zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
wału przeciwpowodziowego (zagrożone są ogrody działkowe położone po obu brzegach Rudy oraz
zabudowa przy ul. Rybackiej w Rybnickiej Kuźni). W dolinie Nacyny niewielkie obszary zagrożenia
powodziowego występują w rejonie Orzepowic, w południowej części Śródmieścia (na granicy
ze Smolną) oraz w Niedobczycach i Niewiadomiu. W przypadku wystąpienia powodzi
o prawdopodobieństwie 1% (raz na 100 lat) głębokość zalania terenu nie przekroczy 2 m.
Tabela I-25. Powierzchnia terenów zagrożonych zalaniem wodami powodziowymi

Rzeka
Ruda
Nacyna
razem

Powierzchnia terenu zagrożona zalaniem wodami powodziowymi (ha)
Prawdopodobieństwo powodzi Prawdopodobieństwo powodzi Prawdopodobieństwo powodzi
wysokie (raz na 10 lat)
średnie (raz na 100 lat)
niskie (raz na 500 lat)
> 0,5 m
> 0,5 m
> 0,5 m
ogółem
ogółem
ogółem
głębokości
głębokości
głębokości
27,10
3,94
73,78
24,75
88,79
40,27
15,32
6,88
34,74
20,44
55,07
36,91
42,42
10,82
108,52
45,19
143,86
77,18

Źródło: Opracowanie własne na podstawie map zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego (danych cyfrowych)
przekazanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Zmniejszenie zagrożenia powodziowego w dolinie Rudy w rejonie Gotartowic i Ligockiej Kuźni
(zwłaszcza na terenach, które w przeszłości były zalewane lub podtapiane), a w konsekwencji również
na terenach położonych niżej biegu rzeki, można osiągnąć poprzez budowę jednego lub kilku suchych
zbiorników przeciwpowodziowych (polderów), łagodzących szczyt fali wezbraniowej.
Wskazuje się na możliwość budowy zbiorników – jednego, dużego w rejonie Kencerza na
pograniczu z Żorami i Czerwionką-Leszczynami, pow. około 51,2 ha (w obrębie użytku ekologicznego,
obejmującego ekosystemy hydrogeniczne, których okresowe i krótkotrwałe zalewanie nie stałoby
w sprzeczności z wymogami ich ochrony) lub zespołu trzech mniejszych zbiorników: przy ujściu
dopływu z Gotartowic (pow. 4,9 ha) oraz powyżej i poniżej ul. Partyzantów (pow. 11,5 ha i 7,1 ha).
Realizacja dużego zbiornika w rejonie Kencerza będzie rozwiązaniem bardziej skutecznym
w przeciwdziałaniu zagrożeniu powodziowemu, przy niższych kosztach ekonomicznych; wymaga
jednak współpracy z sąsiednimi gminami (Żory, Czerwionka-Leszczyny), gdyż zasięg zbiornika
prawdopodobnie obejmowałby częściowo tereny położone w granicach tych gmin.
Ponadto, istnieje zagrożenie zalaniem doliny Rudy w wyniku awarii zapory Zbiornika Rybnickiego
(tereny o pow. 2640 ha), w tym wschodniej części zabudowy Stodół (fala awaryjna mieści się
w przedziale od 220 m n.p.m. przy czole zapory do 215 m n.p.m. na granicy miasta). Zagrożenie
podtopieniami może wystąpić w nieckach obniżeń terenu na skutek niekorzystnych zmian profili
podłużnych przepływających przez nie cieków i w przypadku awarii pompowni.
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Rys. I-20. Zagrożenie powodziowe i podtopieniami; ochrona przeciwpowodziowa
objaśnienia:
strefy powodziowe - obszary, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest: 1 - wysokie (raz na
10 lat), 2 - średnie (raz na 100 lat), 3 - niskie (raz na 500 lat), 4 - tereny narażone na zalanie w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego (dla przepływu Q=1%), 5 - strefa zagrożenia zalaniem
doliny Rudy w wyniku awarii zapory Zbiornika Rybnickiego, 6 - inne tereny, na których w przeszłości wystąpiła
powódź lub zalanie, 7 - tereny zagrożone podtopieniami w nieckach obniżeń terenu, 8 - tereny zabudowane
i przeznaczone do zabudowy w strefach powodziowych i zagrożonych zalaniem w dolinie Rudy, 9 - wały
przeciwpowodziowe, 10 - proponowane poldery, 11 - pompownie odwadniające.
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I.5. D Z I E D Z I C T W O K U L T U R O W E I Z A B Y T K I .
DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
I.5.1. DZ IEDZ ICT WO KULT UROWE
Dziedzictwo kulturowe Rybnika obejmuje szereg różnych wartości – dobra duchowe i materialne,
w tym nazwy miejscowe i pamięć o dawnych dziejach poszczególnych dzielnic (części) miasta.
Miejscowości składające się na dzisiejszy Rybnik, zachowujące nadal swe nazwy, wywodzą się
z reguły z okresu XIII-XIV w. (pierwsze wzmianki pochodzą z lat 1223 [Rybnik, podaje się również rok
1196, Smolna], 1228 [Chwałowice, Niedobczyce], 1258 [Boguszowice, Chwałęcice, Stodoły, także
z XIII w. – Golejów, Kłokocin]) lub z okresów późniejszych (akcje kolonizacyjne z XIV w. [Gotartowice]
i XVIII w. [Zebrzydowice]).
Historyczny układ zabudowy (rozplanowania) widoczny jest w większości dzielnic (mających
wiejski rodowód), choć najczęściej jest on silnie zatarty nowszą zabudową. Zachowały się również
osiedla patronackie zakładów przemysłowych – kopalń węgla kamiennego (Rymer, Chwałowice,
Jankowice) i huty Silesia (Paruszowiec) oraz późniejsze (z lat 20 - 50 XX w.) osiedla różnego rodzaju
(Maroko, Meksyk, Chwałowice, Boguszowice-Osiedle). Historia przemysłowa wiąże się przede
wszystkim z górnictwem węgla kamiennego w południowej części miasta (Niewiadom, Niedobczyce,
Chwałowice, Boguszowice), a także z wcześniej funkcjonującym hutnictwem (piece hutnicze,
świeżarki, kuźnice w Stodołach, Paruszowcu, Rybnickiej Kuźni, Gotartowskiej Kuźni, Ligockiej Kuźni,
Popielowie).
W zakresie dóbr materialnych przetrwały obiekty pochodzące z reguły z okresu niezbyt odległego
(XIX w., początek XX w.); najstarsze, pojedyncze – wywodzą się XVI - XVIII wieku. W skali
województwa (Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami w województwie śląskim na lata 20142017 [załącznik do Uchwały Nr IV/48/7/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 10 marca
2014 r.]) wskazuje się – w odniesieniu do Rybnika – w zakresie zasobów zabytków województwa na:
"zespół budynków kopalni "Ignacy" w Niewiadomiu", jako przykład "specyficznego dziedzictwa
kulturowego okresu industrializacji" (zabytek techniki, znajdujący się na Szlaku Zabytków Techniki),
"krajobraz pocysterski", reprezentowany przez pozostałości kuźnic i hut w Stodołach, zabytkowy
zespół urbanistyczny Rybnika (wpisany do rejestru zabytków), budownictwo patronackie (kolonie
i osiedla robotnicze). W cyt. programie opieki nad zabytkami zwrócono także uwagę na działalność
Muzeum w Rybniku, wieże ciśnień (w tym na terenie Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Gliwickiej /
Jana Kotucza), dworzec kolejowy w Paruszowcu i linię wąskotorową Tarnowskie Góry - Rudy,
założenie zieleni o charakterze publicznym – park szpitalny (ul. Gliwicka) oraz na zabytki położone na
Szlaku Architektury Drewnianej (kościoły drewniane).
Dobro niematerialne stanowią m.in. różnego rodzaju nazwy topograficzne (miejscowe), a także
tradycyjne nazwy zakładów przemysłowych (Elektrownia Rybnik, Ryfama, Silesia, Rymer), pomimo
współczesnych zmian związanych z przejęciem zakładów przez różnego rodzaju podmioty.
Dziedzictwo niematerialne wyraża się także w różnych formach aktywności kulturalnej (m.in. silny ruch
muzyczny, w tym śpiewaczy) oraz religijnej (m.in. tradycja pieszych pielgrzymek na Jasną Górę,
a także do Piekar Śl. i na Górę św. Anny, jak również pielgrzymki lokalne – do Pszowa, Studzienki
[Jankowice], Kalwarię Golejowską lub mające znaczenie ściśle miejscowe [np. "studzienka" w lesie
pomiędzy Nowinami i Orzepowicami]).

I.5.2. Z ABYT KI
Sprawy ochrony zabytków i opieki nad nimi reguluje ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami. Wyróżnia się zabytki nieruchome, ruchome i archeologiczne.
Zabytki nieruchome obejmują zabytki będące krajobrazami kulturowymi, układami urbanistycznymi

83

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 96

ST UD IU M UW ARUN KOW AŃ I KIERUN KÓW ZAGO SPOD AROW ANIA PRZ EST RZ EN N EGO MIAST A R YBN IKA
I. UW ARUNKOW ANIA ZAGOSPODAROW ANIA PRZEST RZENNEGO

i ruralistycznymi (przestrzenne założenie miejskie lub wiejskie [zespoły zabudowy, pojedyncze
budynki i formy zieleni], rozmieszczone w układzie historycznych podziałów własnościowych
i funkcjonalnych), zespołami budowlanymi (powiązana przestrzennie grupa budynków), dziełami
architektury i budownictwa, obiektami techniki, cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami
zaprojektowanej zieleni, miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność
wybitnych osobistości lub instytucji. Do zabytków ruchomych należą m.in. wytwory techniki będące
urządzeniami i maszynami świadczącymi o kulturze materialnej, charakterystycznymi dla dawnych
i nowych form gospodarki, dokumentujące poziom nauki i rozwoju cywilizacyjnego.
Formami ochrony zabytków są: wpis do rejestru zabytków, uznanie za pomnik historii, utworzenie
parku kulturowego oraz ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
(określane, również w studium, na podstawie rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków, a także
gminnego programu ochrony nad zabytkami). Ponadto, w studium i w planie miejscowym ustala się,
w zależności od potrzeb, strefy ochrony konserwatorskiej (obejmujące obszary, na których obowiązują
określone ustaleniami planu ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się
na tym obszarze zabytków).
Obecnie, w Rybniku formami ochrony są wpis do rejestru zabytków oraz ustalenia ochrony
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Planuje się utworzenie parku kulturowego
w obszarze śródmieścia miasta Rybnika – Rada Miasta Rybnika Uchwałą Nr 258/XVI/2015 z dnia
17 grudnia 2015 r. ogłosiła o podjęciu prac nad utworzeniem parku kulturowego "w obszarze
śródmieścia Miasta Rybnika" (utworzenie parku kulturowego jest jedną z form ochrony zabytków
w celu "ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów
z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej").
Wykaz zabytków (nieruchomych i małej architektury oraz stanowisk archeologicznych)
znajdujących się w granicach miasta określa gminna ewidencja zabytków dla Miasta Rybnika, przyjęta
Zarządzeniem Nr 65/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lutego 2016 r. (w gminnej ewidencji
zabytków ujmuje się zabytki nieruchome wpisane do rejestru, zabytki znajdujące się w wojewódzkiej
ewidencji zabytków i inne zabytki wyznaczone w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem
zabytków). Dotychczas brak jest gminnego programu ochrony nad zabytkami.
W rejestrze zabytków znajduje się kilkadziesiąt wpisów dotyczących obiektów zlokalizowanych
w Rybniku, głównie w Śródmieściu i w Niedobczycach (Rymer). Należą do nich zróżnicowane
rodzajowo obiekty, reprezentujące architekturę przemysłową (zespół kopalni "Ignacy-Hoym"), sakralną
(kościoły murowane i drewniane), budynki użyteczności publicznej (założenia szpitalne, budynki
administracji i innych usług), budynki usługowe, usługowo-mieszkalne i mieszkalne, a także dawny
zamek i dwór pocysterski, w szczególności:
kopalnia "Ignacy-Hoym" z 1792 r., z maszynami parowymi z 1900 i 1920 r.;
zespół urbanistyczny centrum Rybnika, w którym skupia się większość obiektów wpisanych
do rejestru zabytków i ujętych w gminnej ewidencji zabytków – wpisany do rejestru jako "miasto
w ramach dawnego historycznego założenia" – o bliżej nieokreślonych granicach;
pozostałość pierwszego kościoła w Rybniku - prezbiterium kościoła pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny (kaplica cmentarna, obecnie akademicka), usytuowane na Górce
Cerekwickiej (Kościelnej, obecnie park im. św. Jana Sarkandra) - jednym z najważniejszych
z historycznego punktu widzenia miejsc w Rybniku;
inne obiekty sakralne – tzw. "stary" (pw. Matki Boskiej Bolesnej) i "nowy" kościół (Bazylika
Mniejsza pw. św. Antoniego Padewskiego), a także kościół ewangelicko-augsburski Apostołów
Piotra i Pawła; w rejestrze zabytków znajdują się również dwa kościoły drewniane w Ligockiej
Kuźni i Wielopolu (obydwa przeniesione ze swych pierwotnych lokalizacji [Boguszowice-Stare,
Gierałtowice]);
zespoły zabudowy patronackiej w Niedobczycach – osiedle Rymer (ul. gen. Władysława
Andersa, Barbary, Obrońców Pokoju i Ignacego Paderewskiego) i Paruszowcu (ul. Słoneczna);
założenia szpitalne z parkami – Szpitala Psychiatrycznego przy ul. Gliwickiej i dawnego szpitala
im. bł. Juliusza Rogera z kaplicą szpitalną pw. św. Juliusza (ul. 3 Maja, Klasztorna, Miejska).
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Tabela I-26. Zabytki w rejestrze zabytków w podziale na rodzaje zabytków
Obiekt, okres powstania, adres

Numer
rejestru

założenia urbanistyczne
Rybnik - miasto w ramach dawnego historycznego założenia (brak określenia granic ochrony)

A/389/53

Niedobczyce - Rymer: zespół osiedla robotniczego KWK "Rymer" (układ urbanistycznoprzestrzenny osiedla wraz z parkiem), w tym budynki mieszkalne, mieszkalno-usługowe
i użyteczności publicznej z lat 1890-1930 oraz 1950-60

A/1409/90

Paruszowiec-Piaski: osiedle patronackie z lat 1910-20 (cztery budynki mieszkalne przy
ul. Słonecznej 8, 10, 12, 14 i towarzyszące im budynki gospodarcze)

A/236/09

architektura sakralna
prezbiterium dawnego kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (obecnie kaplica
akademicka), XV-XVIII w., Śródmieście, ul. Gliwicka

A/547/66

Kościół parafii rzymsko-katolickiej pw. Matki Boskiej Bolesnej, 1800-30, Śródmieście,
pl. Kościelny wraz z plebanią (obecnie klasztor ss. Wizytek), połowa XIX w., Śródmieście,
ul. ks. dr Franciszka Brudnioka

A/546/66,
A/548/66

Kościół parafii ewangelicko-augsburskiej Apostołów Piotra i Pawła wraz z ogrodzeniem, 1853,
1875, Śródmieście, ul. Miejska 12

A/119/04

Kościół parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Antoniego Padewskiego (Bazylika Mniejsza), 1903-7,
Śródmieście, ul. Mikołowska 4

A/1443/91

Kościół parafii rzymsko-katolickiej pw. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Boskiej Różańcowej,
drewniany, 1534, przeniesiony z Gierałtowic, Wielopole, ul. Górna 17

A/560/66

Kościół parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Wawrzyńca, 1717, drewniany, przeniesiony
z Boguszowic-Starych, Ligocka Kuźnia, ul. Wolna 125

A/559/66

budynki użyteczności publicznej
Zespół Szpitala Psychiatrycznego, 1886-90, (układ kompozycyjny i trzon historycznej zabudowy
oraz układ zieleni szpitalnej), Rybnik Północ, ul. Gliwicka 33

A/75/02

Zespół zabudowy szpitala im. bł. Juliusza Rogera, 1880-1910 (wraz z kaplicą szpitalną
pw. św. Juliusza, 1894), Śródmieście, ul. 3 Maja 18 / Klasztorna

A/1462/92,
A/1463/91

Stary ratusz (obecnie Muzeum i Urząd Stanu Cywilnego), 1822, Śródmieście, Rynek 18

A/549/66

Starostwo Powiatowe, 1887, Śródmieście, ul. 3 Maja 31 wraz z budynkiem dawnej Kasy
Komunalnej (obecnie oddział Narodowego Funduszu Zdrowia), 1890, ul. 3 Maja 29

A/1576/95

Zamek, obecnie Sąd Rejonowy, XII-XVIII w., Śródmieście, pl. Mikołaja Kopernika 2

A/545/66

budynki usługowe, usługowo-mieszkalne i mieszkalne
budynek usługowo-mieszkalny, 1920-30, Śródmieście, Rynek 1

A/550/66

budynek usługowo - mieszkalny, 1890-1900 (przebudowany), Śródmieście, Rynek 2

A/551/66

budynek usługowo - mieszkalny, 1850-70, Śródmieście, Rynek 7

A/552/66

budynek usługowo - mieszkalny, apteka, XVIII w., Śródmieście, Rynek 15

A/553/66

budynek usługowo - mieszkalny, 1820-50, Śródmieście, ul. Pocztowa 6

A/555/66

budynek usługowy, XVIII w. (odbudowany), Śródmieście, ul. Zamkowa 3

A/557/66

budynek usługowo - mieszkalny, 1880-90, Śródmieście, ul. 3 Maja 11

A/18/99

willa, 1870-80, Śródmieście, ul. Powstańców Śląskich 36

A/20/99

dwór pocysterski, 1736, Stodoły, ul. Stalowa 5

A/603/66

architektura przemysłowa i inna, obiekty małej architektury
zespół zabytkowej kopalni "Ignacy - Hoym", 1780-1920, Niewiadom, ul. Ignacego Mościckiego 3
/ Sportowa

A/165/05

linia kolejki wąskotorowej Gliwice - Rudy - Markowice (na odcinku Paproć - Szymocice)
wraz z przepustem kolejowym, XIX/XX w., Stodoły (zlikwidowana)

A/1476/92

grupa figuralna św. Jana Nepomucena z Aniołami, 1728, Śródmieście, pl. Kościelny

B/70/69

Źródło: Opracowanie własne na podstawie gminnej ewidencji zabytków dla Miasta Rybnika, a także wykazu obiektów
wpisanych do rejestru zabytków i wskazanych do ujęcia w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków - zgodnie z załącznikiem
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do pisma KN-NR.0523.5.2.14 Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2014 r.
(zgodnie z przepisami, do czasu założenia gminnej ewidencji zabytków, istniał obowiązek uwzględniania w studium i w planach
miejscowych, oprócz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, także innych zabytków nieruchomych
wskazanych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Lista obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, nie wpisanych do rejestru zabytków,
obejmuje kilkaset pozycji – obiektów zróżnicowanych zarówno rodzajowo, jak i pod względem okresu
z którego pochodzą. Obiekty te skupiają się w Śródmieściu (Rynek, ul. Zamkowa, Jana III
Sobieskiego, Powstańców Śl., Raciborska, Mikołaja Reja, pl. Wolności, Kościelna, Łony, 3 Maja,
św. Jana, Rudzka, Bolesława Chrobrego, Tadeusza Kościuszki, Józefa Piłsudskiego, Wojciecha
Korfantego, Piasta) i obejmują budynki użyteczności publicznej, budynki usługowo-mieszkalne
i mieszkalne, głównie z lat 1890-1930 [najstarsze z 1820-50 - Rynek]). Poza Śródmieściem, znaczna
liczba zabytków podobnego typu zlokalizowana jest w Smolnej (ul. gen. Józefa Hallera, Raciborska,
Wiejska, Wodzisławska).
W pozostałych dzielnicach na uwagę zasługują zabytkowe obiekty przemysłowe (kopalnie
Chwałowice, Jankowice i Rymer oraz Huta Silesia) i osiedla patronackie (Paruszowiec-Piaski
[ul. Przemysłowa, kpt. Kazimierza Ogrodowskiego], Chwałowice [zespół Kolonii Robotniczej przy
ul. 1 Maja], Boguszowice-Osiedle [ul. Jastrzębska i Węglowa], Niewiadom [ul. Augustyna Kwiotka,
Raciborska]), a także zespoły zabudowy – Maroko-Nowiny (ul. gen. Józefa Bema, Józefa Wieczorka,
Zebrzydowicka) i Meksyk (gen. Jarosława Dąbrowskiego i mjr. Władysława Mażewskiego).
Zachowały się również zabytki świadczące o wiejskiej przeszłości poszczególnych części miasta
oraz o rozwoju obiektów sakralnych i użyteczności publicznej w latach 20-30 XX w. (BoguszowiceStare, Chwałowice, Niedobczyce, Popielów, Ligota, Kłokocin, Zebrzydowice, Golejów i Grabownia,
Ochojec i Stodoły). Na obszarze Rybnika istnieje ponadto około 150 obiektów małej architektury
sakralnej (kaplice i kapliczki, krzyże kamienne i drewniane, w tym stacje drogi krzyżowej "Kalwarii
Golejowskiej"), w części nie objętych ewidencją zabytków (głównie krzyże drewniane pochodzące
z drugiej połowy XX w.). Duże walory krajobrazowe posiadają krzyże i kapliczki usytuowane
na rozstaju dróg, w tym w otoczeniu zieleni (m.in. Stodoły).
Lista zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków obejmuje również inne obiekty, w tym
związane z transportem kolejowym – wiadukty i mosty kolejowe, lokomotywownia i stacje kolejowe
w Paruszowcu, Gotartowicach i Niedobczycach oraz wieże ciśnień (Meksyk, Zamysłów). Na uwagę
zasługują ponadto obiekty architektury militarnej – bunkry (m.in. Wawok i Maroko-Nowiny).
Do cmentarzy i innych miejsc pochówku, istotnych z uwagi na ich walory zabytkowe i kulturowe,
należą: cmentarze parafialne w Boguszowicach-Starych, Ligockiej Kuźni, Golejowie i Radziejowie /
Popielowie oraz w rejonie Śródmieścia i Rybnika Północ (czynny cmentarz parafialny przy
ul. Cmentarnej, a także dawne cmentarze i inne miejsca pochówku – cmentarz parafii ewangelickoaugsburskiej, lapidarium i cmentarz parafialny przy ul. Gliwickiej [Park im. św. Jana Sarkandra] oraz
cmentarze, miejsce egzekucji uczestników Marszu Śmierci i mogiły ofiar innych wydarzeń z 1945 r.,
położone nad Rudą w rejonie ul. Gliwickiej). Do cmentarzy cechujących się walorami zabytkowymi
zaliczyć można także cmentarze w Chwałowicach i Niedobczycach.
Stan zachowania zabytków jest zróżnicowany. Większość obiektów (zabytków) ujętych
w rejestrze zabytków i znajdujących się w ewidencji zabytków cechuje się dobrym lub dość dobrym
stanem zachowania, pełnią pierwotne (zwłaszcza w przypadku architektury sakralnej) lub nowe
funkcje użytkowe. W ostatnim okresie wyremontowano m.in. zabytkowy dworzec kolejowy
w Paruszowcu. Część obiektów zabytkowych odznacza się jednak złym lub bardzo złym stanem
technicznym, głównie na skutek utraty pierwotnej funkcji, przy braku nadania im nowych funkcji.
Należy do nich przede wszystkim zespół zabudowy byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. bł. Juliusza
Rogera z kaplicą szpitalną pw. św. Juliusza przy ul. 3 Maja 18 / Klasztornej (przewiduje się
zagospodarowanie zabudowy na cele kulturalne i usług społecznych w ramach polityki senioralnej),
a także m.in. dwór pocysterski w Stodołach i część budynków mieszkalnych układu urbanistycznego
osiedla KWK "Rymer" oraz niektóre obiekty znajdujące się w ewidencji zabytków (m.in. dawne dwory
przy ul. Dworek i Jarzynowej, budynki mieszkalne przy ul. gen. Józefa Hallera).
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ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE. Brak jest stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru
zabytków. W granicach miasta zidentyfikowano dotychczas kilkadziesiąt stanowisk archeologicznych
(w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski [AZP] oraz badań prowadzonych w Parku Krajobrazowym
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich), przy czym nie przebadano (nie opracowano)
dotąd pod względem archeologicznym środkowej i środkowo-zachodniej oraz fragmentu południowej
części miasta, położonych w obrębie obszarów AZP nr 101-42, 101-43 i 103-43. W związku z tym,
należy spodziewać się rozszerzenia listy stanowisk archeologicznych o zabytki, które zostaną
stwierdzone na tych obszarach38.
Stanowiska archeologiczne stwierdzone dotychczas w ramach AZP występują na obszarach
nr 100-42, 100-43 i 100-44 (Stodoły, Ochojec, Kamień, Golejów) oraz 102-42, 102-43 i 102-44
(Niedobczyce, Niewiadom, Zebrzydowice, Śródmieście, Zamysłów, Radziejów, Ligota - Ligocka
Kuźnia, Gotartowice, Boguszowice-Stare, Chwałowice, Kłokocin).
Stanowiska nr 100-43/7/1 i 100-43/8/2 (Ochojec), 100-43/28/1 i 100-43/29/2 (Kamień) oraz 10243/27/25 (Radziejów) są stanowiskami o nieznanej lokalizacji, z kolei niektóre stanowiska należą
do kategorii stanowisk archiwalnych, na których w przeszłości odkryto materiały archeologiczne,
negatywnie zweryfikowane pod względem występowania tych materiałów podczas ponownych badań.
W większości przypadków, na stwierdzonych stanowiskach archeologicznych odkryto różne
materiały – głównie fragmenty ceramiki lub naczyń, rzadziej – fragmenty wyrobów (materiałów)
kamiennych i krzemiennych, pochodzące w większości z późnego średniowiecza (XIV-XV w.) i okresu
nowożytnego (do XVIII w.). Część stanowisk prezentuje ślady pochodzące z epok wcześniejszych –
epoki kamienia, w tym z paleolitu (Gotartowice, Kłokocin, Ligota - Ligocka Kuźnia, Niedobczyce,
Ochojec, Zamysłów, Niedobczyce) oraz epoki brązu i epoki żelaza (ślady osadnictwa kultury łużyckiej
[zamek, Śródmieście, pl. Mikołaja Kopernika 2] i kultury przeworskiej – okres wpływów rzymskich
[Kłokocin, Ligocka Kuźnia, Ochojec]).
Wartość poznawczą większości stanowisk oceniono jako "małą", z wyjątkiem stanowisk nr 10043/1/1 (zamek, Śródmieście) i 100-43/12/6 (Ochojec), cechujących się, odpowiednio, "średnią"
i "dużą" wartością poznawczą.
Znaleziska na stanowiskach w Stodołach, Chwałęcicach, Grabowni i Zebrzydowicach,
stwierdzonych w ramach "Badań powierzchniowych w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich" z 1994 r., obejmują głównie materiały krzemienne i kamienne, a także
ceramikę, pochodzące z różnych okresów, w tym z epoki kamienia i okresu wpływów rzymskich.
W ostatnim okresie badania archeologiczne prowadzono w Śródmieściu – na Górze Cerekwickiej
(Park im. św. Jana Sarkandra) i na placu Kościelnym w rejonie pomnika św. Jana Nepomucena.
PEŁNY WYKAZ ZABYTKÓW I STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZAWIERA CZĘŚĆ V. ZAŁĄCZNIKI

USTALENIA DOTYCZĄCE OCHRONY ZABYTKÓW W DOTYCHCZASOWYCH DOKUMENTACH
PLANISTYCZNYCH
W dotychczasowym studium i w planach miejscowych ustalono ochronę dla większości obiektów
wpisanych do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji zabytków. Wobec niektórych budynków
stwierdzono "możliwość wymiany kubatury z uwagi na niską wartość architektoniczną i historyczną
obiektów, pod warunkiem wykonania dokumentacji inwentaryzacyjnej" (kamienice lub domy przy
ul. gen. Józefa Hallera 10a, św. Jana 1, 3 i 11, Wojciecha Korfantego 3, Miejskiej 11, Rynkowej 1, 3
i 5, Jana III Sobieskiego 24, Stromej 2 i 4 oraz przy pl. Wolności 4, 5, 6, i 7) lub możliwość rozbiórki –
"w związku z przekształceniami układu funkcjonalno-przestrzennego śródmieścia" (budynki przy
ul. gen. Józefa Hallera 10, 12, 12a, Józefa Piłsudskiego 20 i Wodzisławskiej 113).

38

Zasady ochrony zabytków archeologicznych określa art. 31 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(w przypadku zamiaru realizacji robót ziemnych lub zmiany charakteru dotychczasowej działalności na terenie, na którym
znajdują się zabytki archeologiczne [co doprowadzić może do przekształcenia lub zniszczenia zabytku], wojewódzki
konserwator zabytków ustala, w drodze decyzji, zakres i rodzaj badań archeologicznych - jeżeli ich przeprowadzenie będzie
niezbędne w celu ochrony zabytku archeologicznego; koszty badań i ich dokumentacji jest zobowiązany ponieść inwestor [jeżeli
koszt ten będzie wyższy niż 2% kosztów planowanej inwestycji, inwestor otrzymuje dotację na przeprowadzenie badań
i wykonanie ich dokumentacji - art. 82a cyt. ustawy]).
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W dotychczasowych dokumentach planistycznych wyznaczono ponadto szereg stref
konserwatorskich – dwa rodzaje stref ochrony konserwatorskiej: A (ochrony pełnej) i B (ochrony
pośredniej) oraz strefy obserwacji archeologicznej (OW), ochrony krajobrazu (K) i ochrony ekspozycji
(E). Znaczna część stref ochrony konserwatorskiej pośredniej, ochrony krajobrazu i ochrony
ekspozycji (osi widokowych) nie odnosi się jednak do ochrony zabytków (m.in. dotyczy Kolonii
Buglowiec, otoczenia Zbiornika Rybnickiego, zwałowiska kamienia dołowego lub doliny rzeki Rudy).

Rys. I-21. Zabytki oraz inne obiekty o walorach zabytkowych lub kulturowych
objaśnienia:
1 - 3 zabytki wpisane do rejestru zabytków: 1 - obiekty (budynki lub zespoły budynków), 2 - teren Szpitala
Psychiatrycznego (dla Nerwowo i Psychicznie Chorych) przy ul. Gliwickiej, osiedle robotnicze KWK "Rymer", 3 trasa kolejki wąskotorowej Gliwice - Racibórz, 4 - cmentarze, 5 - obiekty i zespoły obiektów ujęte w gminnej
ewidencji zabytków, 6 - zabytki (stanowiska archeologiczne), 7 - inne obiekty, w tym cmentarze, o walorach
zabytkowych lub kulturowych, 8 - obszar planowanego do utworzenia parku kulturowego "w obszarze śródmieścia
Miasta Rybnika".
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I.5.3. DOBRA KULT URY WSPÓŁCZESNEJ
Dobra kultury współczesnej oznaczają "niebędące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki,
miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne
i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka
wartość artystyczna lub historyczna" (art. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym).
Obecnie brak jest w Rybniku listy dóbr kultury współczesnej. W dotychczasowym studium
postanowiono, że ochrona dóbr kultury współczesnej realizowana będzie poprzez: "analizę stanu oraz
estetycznych i kulturowych wartości współczesnych, zrealizowanych i realizowanych obecnie obiektów
na obszarze miasta dokonywaną okresowo przez Miejską Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną".
W planach miejscowych uznano, że przez dobra kultury współczesnej należy rozumieć "każdy
współczesny przedmiot ruchomy lub nieruchomy, mający znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju
kulturowego ze względu na jego wartość historyczną, naukową lub artystyczną" oraz ustalono
"ochronę tych dóbr" na terenach objętych planem – poprzez "ich zachowanie w procesie rozwoju
miasta". Nie określono jednak listy takich obiektów.
Biorąc pod uwagę wartość kulturową (w tym architektoniczną i artystyczną) obiektów i założeń
urbanistycznych w Rybniku, nie stanowiących zabytków, do obiektów i założeń zasługujących na
miano "dóbr kultury współczesnej" należy zaliczyć w pierwszym rzędzie budynek Teatru Ziemi
Rybnickiej39 z lat. 60. XX w. wraz z otoczeniem (Plac Teatralny i schody teatralne), a także: oś
urbanistyczną ul. Tadeusza Kościuszki z placem przed dworcem kolejowym oraz niektóre zespoły
osiedli mieszkaniowych z lat 40 i 50. XX w. (Boguszowice-Osiedle, Chwałowice, Maroko), nie objęte
ochroną w planach miejscowych (w przypadku założeń urbanistycznych ochronie powinna podlegać
głównie kompozycja założenia [układ budynków, ulic i placów oraz zieleni], a także podstawowe cechy
budynków [wysokość, gabaryty, kształt dachu]).
Jednym z rodzajów "dóbr kultury współczesnej" mogą być również "miejsca pamięci",
zamieszczone w "Ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc pamięci województwa
śląskiego". Obiekty te występują w różnych formach (m.in. pomniki, tablice pamiątkowe, cmentarze
wojenne i pojedyncze mogiły).
W Rybniku, obiekty stanowiące "miejsca pamięci" znajdują się głównie na cmentarzach – przy
ul. Cmentarnej i Rudzkiej (obelisk, kwatery wojenne, grób zbiorowy wojenny, pomniki nagrobne) oraz
w Chwałowicach, Niedobczycach, Boguszowicach-Starych (cmentarz parafialny), Radziejowie /
Popielowie i Golejowie; należą do nich również mogiły zbiorowe usytuowane poza cmentarzami (nad
Rudą w rejonie ul. Gliwickiej).
Miejsca pamięci występują również w innej formie – tablic (umieszczonych na budynkach [m.in.
w Śródmieściu – Ratusz i budynki: dyrekcji Szpitala Psychiatrycznego, Gimnazjum Nr 1 oraz liceów
ogólnokształcących im. Powstańców Śląskich i im. A. Frycza Modrzewskiego, także w Chwałowicach
[ul. 1 Maja 51], Stodołach [ul. Stalowa 17] oraz w Ligockiej Kuźni [ul. Partyzantów] lub usytuowanych
na płycie rynku, głazach i cokołach [zbieg ul. Gliwickiej i Jana Kotucza, Chwałowice, Golejów,
Kamień]), – pomników i obelisków (Plac Jana Pawła II, park im. św. Jana Sarkandra, rejon stadionu
przy ul. Gliwickiej, Chwałowice, Gotartowice, Paruszowiec, Niedobczyce, Stodoły) oraz płaskorzeźb
(Bazylika Mniejsza).

39

Budynek Teatru Ziemi Rybnickiej uznano za "dobro kultury współczesnej" również w projekcie Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Śląskiego "Plan 2020+"; budynek Teatru Ziemi Rybnickiej znajduje się w nielicznej grupie 37
dóbr kultury współczesnej w woj. śląskim, ustalonej na podstawie "waloryzacji najcenniejszych współczesnych dzieł
architektury, nie będących obiektami zabytkowymi z uwagi na nieodległy czas powstania; celem utworzenia i aktualizacji listy
najcenniejszych obiektów jest objęcie ich programem zapewniającym skuteczną ochronę przed wszelkimi ingerencjami, które
mogą naruszyć integralność dzieła architektonicznego lub urbanistycznego" (cyt. za projektem Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Śląskiego "Plan 2020+").
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I.6. D E M O G R A F I A
I.6.1. L ICZBA LUDNO ŚCI. ST RUKT URA DEMOGRAF ICZNA
Potencjał ludnościowy miasta jest znaczący. Rybnik, liczący w 2014 r. 140 tys. mieszkańców
(według danych GUS40), zajmuje 25. miejsce w kraju – należy do nielicznej grupy miast średniej
wielkości (22 ośrodki) z liczbą ludności pomiędzy 100 tys. a 200 tys. osób.
Liczba ludności Rybnika – podobnie jak większości innych ośrodków miejskich w kraju – maleje
(w 2000 r. liczba mieszkańców wynosiła 143,2 tys.), jednak na znacznie mniejszą skalę niż w innych
miastach woj. śląskiego i w większości ośrodków regionalnych w kraju. Według danych Urzędu Miasta
(systemu PESEL – których jednak nie można odnosić do liczby ludności innych miast według danych
GUS), liczba mieszkańców w Rybniku (zameldowanych na pobyt stały i czasowy) jest mniejsza o kilka
tysięcy osób od danych GUS (o blisko 6,5 tys. osób w pierwszym kwartale 2015 r.) i systematycznie
maleje, z reguły o kilkaset osób rocznie.
Tabela I-27. Liczba ludności w Rybniku i w wybranych miastach w okresie 2000-2014
Przyrost (+), ubytek (-)
ludności w okresie
2000-2014

Ludność (osoby)a
Miasto

lata
2000

2005

2010

2014

osoby

%

Katowice

330 625

317 220

311 421

301 834

-28 791

-8,7

Częstochowa

253 133

246 890

237 203

230 123

-23 010

-9,1

Sosnowiec

234 486

226 034

216 961

209 274

-25 212

-10,0

Radom

230 492

227 018

221 658

217 834

-12 658

-5,5

Gliwice

205 092

199 451

187 830

184 415

-20 677

-10,1

Zabrze

197 111

191 247

181 399

177 188

-19 923

-10,1

Bytom

195 807

187 943

177 266

172 306

-23 501

-12,0

Bielsko-Biała

178 611

176 864

174 755

173 013

-5 598

-3,1

Ruda Śląska

152 280

146 582

143 566

140 669

-11 611

-7,6

Rybnik

143 218

141 580

141 036

140 052

-3 166

-2,2

Tychy

133 463

131 153

129 507

128 621

-4 842

-3,6

Dąbrowa Górnicza

132 858

130 128

126 079

123 376

-9 482

-7,1

Wałbrzych

132 000

126 000

121 000

116 691

-15 309

-11,6

Opole

130 427

128 268

122 656

119 574

-10 853

-8,3

Płock

128 580

127 461

124 691

122 224

-6 356

-4,9

Elbląg

128 305

127 275

124 883

122 368

-5 937

-4,6

Włocławek

121 833

119 939

117 034

113 939

-7 894

-6,5

Tarnów

120 822

117 560

114 176

111 376

-9 446

-7,8

Chorzów

118 708

114 686

111 843

110 337

-8 371

-7,1

40

Występuje istotna różnica pomiędzy liczbą ludności według danych Urzędu Miasta i Głównego Urzędu Statystycznego.
Różnica ta wynika z odmiennej metodologii zbierania danych. Dane Urzędu Miasta (system PESEL) są danymi bieżącymi,
według stanu na określony dzień. W metodologii Głównego Urzędu Statystycznego dane o liczbie i strukturze ludności dla
okresów międzyspisowych są sporządzane poprzez przyjęcie wyników spisu powszechnego za bazę wyjściową dla gminy,
a następnie naliczanie danych metodą bilansową. Dla porównania liczby ludności Rybnika z innymi miastami użyto danych
Głównego Urzędu Statystycznego, dla analiz wewnątrzmiejskich przyjęto dane Urzędu Miasta.
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Ludność (osoby)
Miasto

Przyrost (+), ubytek (-)
ludności w okresie
2000-2014

a

lata
2000

2005

2010

2014

osoby

%

Kalisz

110 104

108 841

105 567

103 373

-6 731

-6,1

Koszalin

108 899

107 886

109 302

108 605

-294

-0,3

Legnica

107 416

105 750

103 417

101 343

-6 073

-5,7

Słupsk

100 386

98 695

96 022

93 206

-7 180

-7,2

Grudziądz

100 878

99 578

98 869

97 176

-3 702

-3,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Spadek liczby ludności w okresie od 2000 r. w Rybniku był konsekwencją ujemnego salda
migracji (-5,2 tys. osób), przewyższającego swą wielkością występujący w mieście niewielki (dodatni)
41
przyrost naturalny (w większości dużych miast woj. śląskiego ruch naturalny ludności był ujemny) .
Biorąc pod uwagę znaczący wzrost zaludnienia w tym okresie w sąsiednich gminach wiejskich oraz
ogólny (choć niewielki) wzrost liczby ludności na obszarze obejmującym łącznie Rybnik i powiat
rybnicki (o ponad 1000 osób), można przyjąć – pomimo braku danych statystycznych na ten temat –
że znaczna część migrujących z Rybnika na wieś przeniosła się w jego pobliże (łącznie w latach
2000-2013 z Rybnika wymeldowało się ponad 19,3 tys. osób, z których ponad 7,5 tys. przeniosło się
na wieś [39% ogółu migrujących z Rybnika]).
Podobna sytuacja (utrzymanie się liczby ludności w 2014 r. na poziomie z 2000 r.) wystąpiła
również w obrębie szerszego otoczenia Rybnika – w dużym stopniu na skutek suburbanizacji
(przenoszenia się mieszkańców miast na pobliskie tereny gmin wiejskich). Znaczący spadek liczby
mieszkańców większości miast leżących w tym otoczeniu został zrekompensowany wzrostem
zaludnienia w gminach wiejskich. Oznacza to, że potencjał ludnościowy Aglomeracji Rybnickiej i jej
bezpośredniego otoczenia nie uległ od roku 2000, wbrew prognozom, istotnemu osłabieniu.
Tabela I-28. Liczba ludności w Rybniku i w otoczeniu miasta w okresie 2000-2014
Przyrost (+), ubytek (-)
ludności w okresie
2000-2014

Ludność (osoby)a
Wyszczególnienie

lata
2000

Rybnik

2005

2010

2014

osoby

%

143 218

141 580

141 036

140 052

-3 166

-2,2

72810

73469

75995

77 150

+4 340

+6,0

216 028

215 049

217 031

217 202

+1 174

+0,5

Jastrzębie-Zdrój

97 537

95 482

92 622

90 794

-6 743

-6,9

Żory

63 533

62 849

62 138

62 051

-1 482

-2,3

pow. wodzisławski

155 458

155170

158242

158 029

+2 571

+1,7

pow. raciborski

115 473

112009

110231

109 362

-5 242

-4,5

Subregion Zachodni

648 029

640559

640264

637 438

-10 591

-1,6

powiat rybnicki
Rybnik i powiat rybnicki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Według danych GUS, w Rybniku – w latach 2000-2013 – w największym stopniu zmniejszyła się
liczba młodzieży w wieku 15 - 19 lat (o ponad 40%), zaś najbardziej wzrosła liczebność ludności
w wieku 55 - 59 lat (o 60%) i 60 - 64 (o 45%). Od 2005 r. notuje się niewielki wzrost liczby dzieci
41

Według danych Urzędu Miasta, liczba urodzeń i zgonów zanotowanych na terenie miasta Rybnika w latach 2008-2014
przedstawia nieco inny obraz. Liczba urodzeń, wynosząca w 2009 r. 1 980, od tego czasu systematycznie się zmniejsza
do 1 440 w 2014 r. Liczba zgonów jest bardziej stała i wynosi około 1 450 rocznie. W latach 2008-2012 notowano dodatnią
różnicę pomiędzy liczbą urodzeń i zgonów, w 2013 r. liczba zgonów przewyższyła liczbę urodzeń o 20, a w 2014 r. - o 3.
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w wieku do 4 lat (o około 1,4 tys.). Zwiększa się także liczba mieszkańców starszych – w wieku 65
i więcej lat (w tym znaczący wzrost liczby ludności w wieku 70 i więcej lat – o 30%). Według danych
GUS, w ruchu naturalnym ludności w 2013 r. zanotowano wciąż dodatni przyrost naturalny (+52 osoby
[0,4 na 1000 osób], przy 1432 urodzeniach żywych i 1373 zgonach) i znacznie większe ujemne saldo
migracji (-577 osób [-4,1 na 1000 osób]).
Liczba gospodarstw domowych według spisu powszechnego z 2011 r. (liczba ludności Rybnika –
140 924) w mieście było 50 073 gospodarstw, w których żyło 99,5% ludności Rybnika (w tym 35,9 tys.
stanowiły gospodarstwa jednorodzinne, zaś 11,3 tys. nierodzinne [głównie 1. osobowe]). Przeciętna
liczba osób w gospodarstwie wynosiła 2,80. Przyjmując te wskaźniki za podstawę, można szacować,
że obecnie – przy liczbie ludności według Urzędu Miasta (PESEL) – liczba gospodarstw w mieście
wynosi niespełna 47,5 tys., zaś według danych GUS w 2013 r. – 49,8 tys.
WEWNĘTRZNE ZRÓŻNICOWANIE
Ludność w Rybniku skupia się w środkowej i południowej części miasta: na 58% obszaru mieści
się 82% mieszkańców. W Rybniku w granicach sprzed 1973 r. wraz z Chwałowicami mieszka obecnie
62,4 tys. osób, a w dzielnicach wchodzących dawniej w skład miast Boguszowice i Niedobczyce –
24,6 tys. i 22,1 tys. osób (łącznie – 109,1 tys.). Natomiast w rozległej północnej i północno-zachodniej
części miasta (pow. 62,4 km2) mieszka 23,4 tys. osób.
W latach 2000 - 2015, według danych Urzędu Miasta, liczba ludności zmniejszyła się o blisko
10,4 tys. osób (o 7,2%). W tym czasie liczba ludności w środkowej i południowej części miasta
zmniejszyła się o 12,2 tys. osób, zaś w części północnej i północno-zachodniej – wzrosła o niespełna
2 tys. osób. Nadal jednak dzielnice w tej części miasta należą do jednostek niewielkich, liczących
w większości po 2 - 3,5 tys. osób, w tym Grabownia i Stodoły liczą wyraźnie poniżej 1000 osób.
Tabela I-29. Ludność w głównych częściach Rybnika w latach 2000, 2005, 2010 i 2015
Ludność (osoby)a
Część miasta

Przyrost (+), ubytek (-)
ludności w okresie
2000–2015b

lata

osoby

%

2000

2005

2010

2015

Rybnik w granicach sprzed 1973 r.
i Chwałowice

71 410

68 382

65 440

62 412

-8 998

-12,6

Boguszowice Stare i Osiedle,
Gotartowice, Kłokocin

26 334

25 902

25 508

24 607

-1 727

-6,6

Niedobczyce, Niewiadom,
Popielów, Radziejów

23 591

22 938

22 760

22 083

-1 508

-6,4

Orzepowice, Rybnicka Kuźnia,
Wielopole, Zebrzydowice

11 917

11 999

12 052

12 180

+263

+1,1

Chwałęcice, Golejów, Grabownia,
Kamień, Ochojec, Stodoły

10 108

10 652

11 367

11 698

+1 590

+15,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika (PESEL).

Wzrost zaludnienia i korzystne zmiany struktury wiekowej w niektórych dzielnicach
są konsekwencją intensywnego rozwoju zabudowy mieszkaniowej w tych częściach miasta. Zmiany
liczby ludności w poszczególnych dzielnicach w okresie 2000-2015 odpowiadają ogólnej tendencji,
zgodnie z którą maleje liczba ludności w centralnych częściach miast i w dzielnicach z dominacją
zabudowy wielorodzinnej – na rzecz wzrostu zaludnienia w dzielnicach peryferyjnych.
Wyraźnie zaznacza się strefa spadku liczby mieszkańców w środkowej części Rybnika (MarokoNowiny [spadek liczby ludności o blisko 6 tys. osób], Śródmieście, Smolna) i w innych dzielnicach
z zabudową wielorodzinną (Boguszowice-Osiedle, Chwałowice, Rybnicka Kuźnia, a także
Niedobczyce) oraz strefa dzielnic, w których nastąpił znaczący (względny lub bezwzględny) wzrost
liczby mieszkańców (Zamysłów, Orzepowice i Kamień oraz Zebrzydowice, Ochojec, Chwałęcice,
Grabownia, Golejów, Ligota - Ligocka Kuźnia, Gotartowice).
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Wschodnią część miasta (Boguszowice-Stare, Kłokocin) oraz Meksyk, Paruszowiec-Piaski,
Wielopole, Popielów i Radziejów cechował w ubiegłych kilkunastu latach umiarkowany (do 10%)
wzrost liczby mieszkańców, zaś Niewiadom, Rybnik Północ i Stodoły – równie umiarkowany spadek
zaludnienia.
Tabela I-30. Ludność w dzielnicach Rybnika w latach 2000, 2005, 2010 i 2015
Ludność (osoby)a
Dzielnica

Przyrost (+), ubytek (-)
ludności w okresie
b
2000–2015

lata
2000

2005

13 173

12 516

11 894

10 798

-2 375

-18,0

Boguszowice-Stare

7 554

7 573

7 614

7 645

+91

+1,2

Chwałęcice

1 584

1 666

1 770

1 831

+247

+15,6

Chwałowice

8 846

8 428

7 997

7 571

-1 275

-14,4

Golejów

2 049

2 075

2 195

2 278

+229

+11,2

Gotartowice

3 248

3 361

3 495

3 585

+337

+10,4

650

704

730

759

+109

+16,8

Kamień

3 715

3 890

4 200

4 218

+503

+13,5

Kłokocin

2 359

2 452

2 505

2 579

+220

+9,3

Ligota-Ligocka Kuźnia

3 505

3 551

3 715

3 886

+381

+10,9

24 727

23 243

20 012

18 781

-5 946

-24,0

2 575

2 625

2 659

2 637

+62

+2,4

13 632

13 036

12 797

12 255

-1 377

-10,1

Niewiadom

5 012

4 880

4 781

4 643

-369

-7,4

Ochojec

1 514

1 721

1 873

2 025

+511

+33,8

Orzepowice

2 803

3 143

3 287

3 477

+674

+24,0

Paruszowiec-Piaski

4 357

4 526

4 536

4 421

+64

+1,5

Popielów

3 061

3 150

3 252

3 299

+238

+7,8

Radziejów

1 886

1 872

1 930

1 886

0

0

Rybnicka Kuźnia

4 534

4 081

3 860

3 601

-933

-20,6

Rybnik Północ

7 956

7 971

7 752

7 501

-455

-5,7

Smolna

7 826

7 369

7 253

6 790

-1 036

-13,2

Stodoły

596

596

599

587

-9

-1,5

Śródmieście

9 111

7 919

8 443

7 542

-1 569

-17,2

Wielopole

1 853

1 891

1 901

1 926

+73

+3,9

Zamysłów

2 507

2 750

3 073

3 283

+776

+31,0

Zebrzydowice

2 727

2 884

3 004

3 176

+449

+16,5

143 360

139 873

137 127

132 980

-10 380

-7,2

Boguszowice-Osiedle

Grabownia

Maroko-Nowiny
Meksyk
Niedobczyce

RYBNIK

2010

2015

osoby

%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika (PESEL); liczba
ludności - stan na 31 XII; liczba ludności w 2000 r. wraz z Ochojcem.
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Rys. I-22. Liczba ludności w dzielnicach Rybnika w 2015 r. i zmiany liczby ludności w okresie 2000 - 2015
objaśnienia: dynamika zmian liczby ludności w okresie 2000 - 2015 (stan w 2015 r. w porównaniu z 2000 r., gdzie
liczba ludności w 2000 r. = 100); pod nazwami dzielnic - zmiany liczby ludności w osobach; liczba ludności - stan
na koniec roku według danych Urzędu Miasta (PESEL).

Według danych Urzędu Miasta (stan na koniec 2015 r.), w strukturze demograficznej Rybnika
według ekonomicznych grup wieku, blisko 68% stanowią mieszkańcy w wieku 18-65 lat, 18% –
ludność w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat [blisko 23,9 tys.]), natomiast 14,2% – mieszkańcy
w wieku poprodukcyjnym, liczący ponad 65 lat (18,9 tys.). Na sto osób w wieku produkcyjnym
przypada 25,2 osób w wieku 0-17 lat (przedprodukcyjnym) oraz 21,6 osób w wieku poprodukcyjnym.
Biorąc pod uwagę struktury wiekowe w dzielnicach Rybnika i odnosząc je do przeciętnych
w mieście udziałów ogółu mieszkańców w tych grupach wiekowych, poszczególne dzielnice można
zaliczyć do różnych typów struktury wiekowej, cechujących się wyższym od przeciętnego dla Rybnika
udziałem mieszkańców w wieku przeprodukcyjnym, produkcyjnym lub poprodukcyjnym (rys. I-23).
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Rys. I-23. Struktura demograficzna Rybnika - typy struktury wiekowej dzielnic miasta
a)

objaśnienia: wyższy od przeciętnego dla Rybnika udział mieszkańców w dzielnicach w kategoriach wiekowych :
1 - w wieku przedprodukcyjnym (Gotartowice, Grabownia, Ochojec, Paruszowiec-Piaski, Radziejów, Zamysłów,
Zebrzydowice),
2 - w wieku przed- i produkcyjnym (Boguszowice-Osiedle, Boguszowice-Stare, Chwałęcice, Golejów, Kamień,
Kłokocin, Orzepowice),
3 - w wieku przed- i poprodukcyjnym (Ligota-Ligocka Kuźnia, Niewiadom, Popielów, Wielopole),
4 - w wieku produkcyjnym (Maroko-Nowiny, Niedobczyce, Rybnicka Kuźnia),
5 - w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym (Smolna, Stodoły),
6 - w wieku poprodukcyjnym (Meksyk, Chwałowice),
7 - w wieku poprodukcyjnym - wynoszący ponad 20% liczby mieszkańców dzielnicy (Rybnik-Północ, Śródmieście)
a)

udział ludności w poszczególnych grupach wiekowych w Rybniku: wiek przedprodukcyjny - 17,1%, produkcyjny - 67,4%,
poprodukcyjny - 15,5% (według danych Urzędu Miasta z lutego 2016 r.).
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Najmniej korzystne struktury wiekowe ludności (stosunkowo małe udziały grup wiekowych
młodszych i większe udziały grup wiekowych starszych) występują w dzielnicach centralnych –
w Śródmieściu i Rybniku Północ oraz w Meksyku, Chwałowicach, Smolnej i Maroku-Nowinach.
Najwyższym odsetkiem mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym cechują się niektóre dzielnice
w północnej i zachodniej części Rybnika - Ochojec, Golejów, Grabownia, Kamień i Zebrzydowice oraz
Gotartowice i Zamysłów. Na przeciwnym biegunie sytuuje się struktura wiekowa ludności w środkowej
części miasta (Śródmieście, Rybnik Północ) – ze znaczącym odsetkiem ludności w wieku
poprodukcyjnym, w tym w wieku 81 i więcej lat.
Tabela I-31. Ludność w dzielnicach Rybnika według ekonomicznych grup wieku w 2016 r.
Ludność (osoby)

Ludność (odsetki)

w wieku

w wieku

Dzielnica
0-17

18-65

ponad 65

0-17

18-65

ponad 65

Boguszowice-Osiedle

1976

7558

1266

18,3

70,0

11,7

Boguszowice-Stare

1433

5334

874

18,8

69,8

11,4

Chwałęcice

347

1269

215

19,0

69,3

11,7

Chwałowice

1247

5057

1266

16,5

66,8

16,7

Golejów

417

1540

318

18,3

67,7

14,0

Gotartowice

701

2377

511

19,6

66,2

14,2

Grabownia

163

508

89

21,4

66,8

11,7

Kamień

759

2860

618

17,9

67,5

14,6

Kłokocin

517

1808

257

20,0

70,0

10,0

Ligota-Ligocka Kuźnia

729

2515

633

18,8

64,9

16,3

3052

12883

2819

16,3

68,7

15,0

416

1758

464

15,8

66,6

17,6

2033

8516

1710

16,6

69,5

13,9

Niewiadom

863

2989

789

18,6

64,4

17,0

Ochojec

446

1348

240

21,9

66,3

11,8

Orzepowice

688

2358

426

19,8

67,9

12,3

Paruszowiec-Piaski

790

2965

665

17,9

67,1

15,0

Popielów

588

2179

529

17,8

66,1

16,1

Radziejów

344

1252

290

18,2

66,4

15,4

Rybnicka Kuźnia

565

2565

481

15,7

71,0

13,3

1024

4708

1762

13,7

62,8

23,5

Smolna

962

4700

1129

14,2

69,2

16,6

Stodoły

84

409

92

14,4

69,9

15,7

Śródmieście

963

4679

1888

12,8

62,1

25,1

Wielopole

338

1259

329

17,5

65,4

17,1

Zamysłów

643

2168

472

19,6

66,0

14,4

Zebrzydowice

635

2121

421

20,0

66,8

13,2

22723

89683

20553

17,1

67,4

15,5

Maroko-Nowiny
Meksyk
Niedobczyce

Rybnik Północ

RYBNIK

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Rybnika (stan - 02 2016 r.).

96

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 109

ST UD IU M UW ARUN KOW AŃ I KIERUN KÓW ZAGO SPOD AROW ANIA PRZ EST RZ EN N EGO MIAST A R YBN IKA
I. UW ARUNKOW ANIA ZAGOSPODAROW ANIA PRZEST RZENNEGO

I.6.2. PROGNOZ Y DEMOG RAF ICZNE
W rozdziale przedstawiono dwie prognozy demograficzne do roku 2050 – prognozę sporządzoną
na potrzeby studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ("prognoza BRR")
oraz Prognozę demograficzną GUS do 2050 r. ("prognoza GUS"). W porównaniach prognozowanych
zmian liczby ludności w Rybniku z prognozami dla innych jednostek terytorialnych posłużono się
danymi z prognozy GUS.
Prognoza demograficzna dla miasta Rybnika ("prognoza BRR"), wykonana na potrzeby studium,
została sporządzona w dwóch wariantach – jako biologiczna i pomigracyjna; oparto je na jednakowych
założeniach dotyczących długości trwania życia oraz cząstkowych współczynników płodności.
Metodyka obliczeń i założenia prognozy dla miasta Rybnika
Podstawą obliczenia prognozy były dane o liczbie ludności faktycznie zamieszkałej w Rybniku
według płci i wieku (co rok), pozyskane z Bazy Danych Lokalnych GUS, według stanu na dzień
31 grudnia 2014 r.
Prognozę wykonano metodą ciągnioną, polegającą na wyprowadzaniu stanu liczebnego ludności
(osobno mężczyzn i kobiet) w strukturze wieku co rok, poprzez obliczenie prognozowanej liczby
urodzeń i zgonów co rok; wynikowa struktura ludności według płci i wieku była każdorazowo podstawą
kolejnego cyklu obliczeń.
Prawdopodobieństwo zgonów dla poszczególnych roczników i płci przyjęto zgodnie z tablicami
trwania życia 2014 dla ludności Polski ogółem (Trwanie życia w 2014 r., GUS, Warszawa 2015);
w okresie prognozy uwzględniono jego stałą zmianę (spadek), zgodnie z założeniami przewidywanej
umieralności i trwania życia w latach 2014-2050, zamieszczonymi w Prognozie ludności na lata 20142050 (wyd. GUS, Warszawa 2014). Opracowując prognozę umieralności dla Polski przyjęto założenie,
że spadek umieralności w Polsce będzie kontynuowany w sposób podobny do obserwowanego
w przeszłości w krajach zachodniej Europy. W perspektywie dalszych lat prognozy, jako wzorzec
przyjęto trendy umieralności przewidywane dla tych krajów.
Współczynniki płodności – cząstkowe dla 5-letnich przedziałów wiekowych kobiet w wieku
rozrodczym (15-49 lat) przyjęto na podstawie retrospektywnej analizy empirycznej cząstkowych
współczynników płodności kobiet w Rybniku w 5-letnich przedziałach wieku rozrodczego za lata 20022014, uwzględniając przyszłe zmiany liczebności kobiet w tych przedziałach w okresie objętym
prognozą oraz ich wpływ na poziom współczynników płodności. Przyjmując wartości współczynników
płodności dla poszczególnych horyzontów prognozy uwzględniono również założenia prognostyczne
przyjęte przez GUS dla miast województwa śląskiego w wariancie średnim prognozy ludności na lata
2014-2050, a także przewidywane zmiany sytuacji społeczno-ekonomicznej i przemiany
socjologiczne.
Ze względu na wyższe wartości współczynnika dzietności w Rybniku w stosunku do miast
województwa śląskiego, założenia prognostyczne przyjęte przez GUS dla miast województwa
w wariancie średnim są zbyt niskie w początkowym okresie prognozy. Ponadto wątpliwość wzbudza
założenie o stałej tendencji rosnącej dzietności, podczas gdy w latach 2020-2030, ze względu na
głęboki niż roczników 20-29 lata, trzeba spodziewać się obniżenia płodności w tych rocznikach.
Tabela I-32. Założenia prognozy demograficznej w zakresie płodności kobiet (prognoza BRR)
Współczynniki płodności - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku
Rok

Współczynnik
dzietności
ogólnej

Współczynnik
dzietności
ogólnej
wg GUS

15-19 lat

20-24
lata

25-29 lat

30-34
lata

2050

18,43

60,54

99,60

89,09

40,04

9,33

0,32

1,59

1,51

2045

18,18

59,73

98,28

87,91

38,42

9,20

0,31

1,56

1,49

2040

17,93

58,53

96,31

86,14

36,88

9,02

0,31

1,53

1,46

35-39 lat 40-44 lat 45-49 lat
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Współczynniki płodności - urodzenia żywe na 1000 kobiet w wieku
Rok

Współczynnik
dzietności
ogólnej

Współczynnik
dzietności
ogólnej
wg GUS

15-19 lat

20-24
lata

25-29 lat

30-34
lata

2035

17,68

57,33

94,33

84,37

36,01

8,83

0,30

1,49

1,43

2030

17,43

55,72

91,69

82,01

35,17

8,59

0,29

1,45

1,39

2025

16,88

53,72

88,39

79,06

34,34

8,28

0,28

1,40

1,34

2020

16,34

55,26

92,41

74,34

32,96

7,78

0,26

1,40

1,26

2015

15,80

56,86

94,99

70,21

31,63

7,35

0,25

1,39

1,19

35-39 lat 40-44 lat 45-49 lat

Dla prognozy pomigracyjnej założono, odmiennie aniżeli przyjęto to w prognozie opracowanej
przez GUS w roku 2014, iż po roku 2017 saldo migracji przyjmie wartości dodatnie; osiągając w latach
2022-2026 najwyższy poziom, przekraczający 500 osób. W kolejnych latach będzie ono sukcesywnie
obniżać się, do poziomu około 150 osób w roku 2050.
Tabela I-33. Założenia prognozy demograficznej w zakresie migracji – saldo i współczynnik
(prognoza BRR)
Okres
2014-2050

Rok
Prognoza

Miernik

2050 łącznie

średnia
roczna

2014

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

-

-201

253

552

390

265

205

168

143

9268

257

-1,44

1,80

3,90

2,75

1,88

1,47

1,22

1,06

1,84

-

-414

-373

-332

-299

-271

-271

-274

-279 -11193

-311

pomigracyjna
BRR

saldo

pomigracyjna
GUS

saldo

-427

współcz.

-3,06 -2,97 -2,73 -2,49 -2,31 -2,17 -2,25 -2,37 -2,51

współcz.

-2,46

-

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA RYBNIKA
założenie do prognozy pomigracyjnej
saldo migracji
800

Saldo migracji (liczba osób)

600
400
200
0
-200
-400

2050

2048

2046

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

-600

Rok
prognoza BRR

prognoza GUS
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WYNIKI PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH
Długoterminowa prognoza GUS z roku 2014 przewiduje systematyczne zmniejszanie się liczby
ludności Rybnika – do około 129 tys. osób w 2030 r. i 111 tys. w 2050 r. (odpowiednio 92,4% i 79,5%
stanu z roku 2014). Początkowo, do 2030 r., spadek zaludnienia będzie umiarkowany (o niespełna
10,8 tys. osób [8%]), po tym okresie proces ten ma być bardziej intensywny – miasto tracić ma średnio
po około 900 osób rocznie.
Przyjęcie korzystniejszych założeń dla prognoz opracowanych na potrzeby studium sprawiło,
iż prognozowane liczby ludności są znacząco wyższe, aczkolwiek obydwie prognozy również
przewidują – mniej lub bardziej – znaczący spadek liczby mieszkańców. Według prognozy BRR –
biologicznej, ludność Rybnika w roku 2030 liczyć będzie 136 546 osób, a w roku 2050 – 124 451
osób, czyli odpowiednio 97,5% i 88,9% stanu z roku 2014. Prognoza BRR – pomigracyjna przewiduje
w 2030 roku 141 670 mieszkańców (czyli około 1,5 tys. więcej aniżeli w roku 2014), jednak w ostatnim
roku prognozy – mniej o ponad 6,5 tys. osób.
Należy odnotować, iż prognozowane wg GUS liczby ludności, urodzeń i zgonów już w pierwszym
roku prognozy (2014) znacznie odbiegały (in minus) od danych rzeczywistych zamieszczonych
w Banku Danych Lokalnych GUS.
Poniżej zamieszczono wyniki prognoz BRR – biologicznej i pomigracyjnej opracowanych na
potrzeby studium – w przekrojach pięcioletnich; dla porównania przytoczono również wyniki prognozy
pomigracyjnej GUS z roku 2014.
Tabela I-34. Wyniki prognoz demograficznych - liczba ludności
LUDNOŚĆ OGÓŁEM
rok
Wariant prognozy

2014

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

biologiczna BRR

140052 *

140230

140277

138892

136546

133772

130849

127770

124451

pomigracyjna BRR

140052 *

140029

140252

141571

141670

140712

139217

137329

135019

pomigracyjna GUS

139751

139288

136550

133166

129188

124828

120306

115746

111143

* liczba rzeczywista mieszkańców podana przez GUS (źródło: BDL GUS 2014)

DYNAMIKA ZMIAN LICZBY LUDNOŚCI OGÓŁEM W OKRESACH PIĘCIOLETNICH
okres
Wariant prognozy

20142015

20152020

20202025

20252030

20302035

20352040

20402045

20452050

biologiczna BRR

100,1

100,0

99,0

98,3

98,0

97,8

97,6

97,4

pomigracyjna BRR

100,0

100,2

100,9

100,1

99,3

98,9

98,6

98,3

pomigracyjna GUS

99,7

98,0

97,5

97,0

96,6

96,4

96,2

96,0

x
LICZBA LUDNOŚCI OGÓŁEM ODNIESIONA DO ROKU 2014
rok
Wariant prognozy

2014

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

biologiczna BRR

100,0

100,1

100,2

99,2

97,5

95,5

93,4

91,2

88,9

pomigracyjna BRR

100,0

100,0

100,1

101,1

101,2

100,5

99,4

98,1

96,4

pomigracyjna GUS

100,0

99,7

97,7

95,3

92,4

89,3

86,1

82,8

79,5
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PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA RYBNIKA
w wariantach: biologiczna i pomigracyjna
wielkość zaludnienia
144000
142000
140000
138000

Ludność

136000
134000
132000
130000
128000
126000
124000
2050

2048

2046

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

122000

Rok
progn. biologiczna

progn. pomigracyjna

Tabela I-35. Wyniki prognoz demograficznych - ruch naturalny

Ruch naturalny - urodzenia
Okres
2014-2050

Rok
Wariant prognozy
2014

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

łącznie

średnia
roczna

biologiczna BRR

1449*

1428

1253

1077

1008

1023

1047

1017

940

39230

1090

pomigracyjna BRR

1449*

1428

1250

1103

1066

1103

1137

1110

1034

41211

1145

1380

1340

1216

1073

965

929

931

907

840

36625

1017

pomigracyjna GUS

* liczba rzeczywista urodzeń podana przez GUS (źródło: BDL GUS 2014)

Ruch naturalny – zgony
Okres
2014-2050

Rok
Wariant prognozy

średnia
roczna

2014

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

łącznie

biologiczna BRR

1274*

1250

1365

1453

1526

1592

1640

1652

1624

54831

1523

pomigracyjna BRR

1274*

1250

1364

1458

1540

1613

1669

1690

1674

55507

1542

pomigracyjna GUS

1375

1389

1440

1472

1496

1547

1570

1548

1485

54040

1501

* liczba rzeczywista zgonów podana przez GUS (źródło: BDL GUS 2014)
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PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA RYBNIKA
ruch naturalny
urodzenia
1500
1400
1300

Liczba urodze ń

1200
1100
1000
900
800

2050

2048

2046

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

700

Rok
progn. biologiczna

progn. pomigracyjna

PROGNOZA DEMOGRAFICZNA DLA RYBNIKA
ruch naturalny
zgony
1800

Liczba zgonów

1700

1600

1500

1400

1300

2050

2048

2046

2044

2042

2040

2038

2036

2034

2032

2030

2028

2026

2024

2022

2020

2018

2016

2014

1200

Rok
progn. biologiczna

progn. pomigracyjna
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Według prognozy GUS, spadek liczby ludności spowoduje bardzo istotne zmiany w strukturze
demograficznej miasta. Znacząco zmniejszy się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym –
do 21,2 tys. w 2030 r. i 17,1 tys. w 2050 r. (po lekkim wzroście w 2020 r. do 18%, nastąpi spadek
do 15,4% w 2050 r.).
Wyraźnie zmniejszy się liczba osób w wieku produkcyjnym (do 61,2 tys. w 2050 r. [55%]),
zwłaszcza w wieku mobilnym, wzrośnie natomiast liczba osób w wieku poprodukcyjnym (32,9 tys.
[blisko 30%]).
Tabela I-36. Prognozowane zmiany liczby ludności według ekonomicznych grup wieku do 2050 r. według
prognozy GUS
Ludność (osoby)

Ludność (odsetki)

lata

lata

Wiek
2013
razem

2020

2030

2040

2050

140 173 136 550 129 188 120 306 111 143

2013

2020

2030

2040

2050

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

przedprodukcyjny

25 048

24 629

21 171

18 245

17 078

17,9

18,0

16,4

15,2

15,4

produkcyjny

91 109

85 227

78 269

73 268

61 207

65,0

62,4

60,6

60,9

55,0

mobilny

55 909

50 266

39 797

33 534

30 823

39,9

36,8

30,8

27,9

27,7

niemobilny

35 200

34 961

38 472

39 734

30 384

25,1

25,6

29,8

33,0

27,3

24 016

26 694

29 748

28 793

32 858

17,1

19,6

23,0

23,9

29,6

poprodukcyjny

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego.

Prognoza GUS przewiduje radykalne zmiany w poszczególnych grupach wiekowych – spadać
będzie liczba dzieci najmłodszych, w wieku do 4 lat, w znacznej skali do 2030 r. (o ponad 32%);
w okresie późniejszym tempo spadku będzie mniejsze [do blisko 40% w 2050 r.]). Liczba dzieci
i młodzieży w wieku 5-14 lat, po początkowym wzroście do 2020 r., będzie nieznacznie się zmniejszać
do poziomu 9,6 tys. w 2050 r. (łącznie o 27%).
Według prognozy GUS, nastąpi bardzo intensywny proces starzenia się społeczeństwa. Silnie
wzrośnie liczba mieszkańców w wieku 65 i więcej lat do 2030 r. (o 7,9 tys.). Wzrastać będzie liczba
osób w wieku 80-84 lat – do 2040 r. (później nastąpi spadek), natomiast stale będzie rosła liczba osób
najstarszych (85 i więcej) – do 2030 r. w tej grupie liczba osób wzrośnie o 1,7 tys. osób (o 107%), zaś
do 2050 r. łącznie o 5,6 tys. osób (do 7,2 tys. osób, o 353%) – grupa osób w tym wieku ma być
bardziej liczna od grupy dzieci najmłodszych w wieku 0-4 lat.
PROGNOZOWANE ZMIANY LUDNOŚCI W RYBNIKU NA TLE ZMIAN W INNYCH JEDNOSTKACH
TERYTORIALNYCH
Niekorzystne zjawiska demograficzne dotkną niemal wszystkie znaczące miasta w kraju, z reguły
z większą intensywnością niż w Rybniku. Na skutek tego, Rybnik – pomimo prognozowanego spadku
liczby ludności – paradoksalnie wzmocni swą pozycję w grupie miast o średniej wielkości (liczących
od 100 tys. do 200 tys. osób) i w stosunku do miast otoczenia subregionalnego.
Grupa miast liczących ponad 100 tys. osób skurczy się w kraju do 2050 r. z 39 do 27 ośrodków
(Rybnik przesunie się z 25 na 24 pozycję). Różnice pomiędzy potencjałem ludnościowym Rybnika
a ośrodków obecnie wyraźnie większych znacząco się zmniejszą, wzrośnie zaś – na korzyść Rybnika
– dystans dzielący go od większości miast obecnie mniejszych. Procesy te spowodują wzrost
znaczenia Rybnika wśród ośrodków regionalnych, a co najmniej zmniejszenie dystansu, jaki dzieli
obecnie Rybnik od szeregu ośrodków w regionie (m.in. potencjał ludnościowy Bytomia, aktualnie
przewyższający potencjał Rybnika o blisko 19%, w 2050 r. będzie większy już tylko o 5%).
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Tabela I-37. Prognozowane zmiany liczby ludności w Rybniku i w wybranych ośrodkach do 2050 r.
Przyrost (+), ubytek (-) ludności
w okresie

Ludność (osoby)
Miasto

lata

2014-2030
2050

osoby

%

2014-2050

2014

2020

2030

2040

osoby

%

Rybnik

140 052

136 550

129 188

120 306

111 143 -10 864

-7,8 -28 909

-20,6

Katowice

301 834

287 334

261 050

233 446

208 112 -40 784

-13,5 -93 722

-31,1

Częstochowa

230 123

218 694

198 082

175 793

153 991 -32 041

-13,9 -76 123

-33,1

Radom

217 834

210 240

195 424

176 892

156 431 - 22 410

-10,3 -61 403

-28,2

Sosnowiec

209 274

197 895

176 632

153 695

131 927 -32 642

-15,6 -77 347

-37,0

Gliwice

184 415

177 100

163 675

149 051

135 265 -20 740

-11,2 -49 150

-26,7

Zabrze

177 188

168 316

152 584

135 789

118 734 -24 604

-13,9 -58 454

-33,0

Bielsko-Biała

173 013

167 192

156 347

144 477

133 260 -16 666

-9,6 -39 753

-23,0

Bytom

172 306

164 062

148 959

132 798

116 833 -23 347

-13,5 -55 473

-32,2

Ruda Śląska

140 669

137 154

128 649

118 870

109 257 -12 020

-8,5 -31 412

-22,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego, 2014 r. Pominięto
miasta liczące obecnie ponad 100 tys., w tym ośrodki regionalne, w których poziom zaludnienia w 2050 r. zmniejszy się poniżej
tej wielkości (od 97,1 tys. [Chorzów] do 72,5 tys. [Tarnów]).

W bezpośrednim otoczeniu Rybnika (powiat rybnicki) prognozuje się początkowo (do 2030 r.)
niewielki wzrost liczby ludności, później – po 2040 r. – niewielki jedynie spadek; zasadniczo w 2050 r.
liczba ludności w powiecie rybnickim nie będzie różnić się istotnie od stanu z 2014 r. Dzięki temu
Rybnik nadal pozostanie ośrodkiem usługowym dla znaczącej liczby ludności – łączna wielkość
zaludnienia miasta i powiatu ziemskiego wynosić ma w 2030 r. blisko 208 tys. osób, zaś w 2050 r. –
188 tys., zaś biorąc pod uwagę cały Subregion Zachodni – liczba ludności ma wynieść, odpowiednio,
ponad 590 tys. i blisko 520 tys. osób.
Znacząco zwiększy się różnica pomiędzy wielkością Rybnika a sąsiednich Żor i JastrzębiaZdroju, w których prognozuje się spadek zaludnienia na dużą skalę. Na skutek tego, Rybnik
pozostanie w swym otoczeniu subregionalnym jedynym znacząco dużym ośrodkiem miejskim.
Tabela I-38. Prognozowane zmiany liczby ludności w Rybniku i w otoczeniu subregionalnym do 2050 r.
Przyrost (+), ubytek (-) ludności
w okresie

Ludność (osoby)
Wyszczególnienie

lata

2014-2030

2014

2020

2030

2040

140 052

136 550

129 188

120 306

77 150

78 262

78 581

77 854

76 723

+1 431

+1,9

-427

-0,6

217 202

214 812

207 769

198 160

187 866

-9 433

-4,3 -29 336

-13,5

Jastrzębie-Zdrój

90 794

86 143

77 495

67 924

58 460 -13 299

-14,6 -32 334

-35,6

Żory

62 051

60 161

56 316

51 722

47 239

-5 735

-9,2 -14 812

-23,9

pow. wodzisławski

158 029

155 528

149 875

142 572

134 751

-8 154

-5,2 -23 278

-14,7

pow. raciborski

109 362

106 544

100 804

93 872

86 290

-8 558

-7,8 -23 072

-21,1

Subregion Zachodni

637 438

623 188

592 259

554 250

518 591 -45 179

-7,1 -118847

-18,6

Rybnik
powiat rybnicki
Rybnik i pow. rybnicki

2050

osoby

111 143 -10 864

%

2014-2050
osoby

-7,8 -28 909

%
-20,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego, 2014 r.
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I.7. SYTUACJA SPOŁECZNA. WARUNKI I JAKOŚĆ ŻYCI A
MIESZKAŃCÓW. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
I.7.1. OBSZARY O CECHACH OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I OBSZARÓW
REWITALIZACJI
Rybnik jest zróżnicowany (wewnętrznie niespójny) pod względem cech (zjawisk) społecznych
i funkcjonalno-przestrzennych, świadczących o jakości życia mieszkańców. Występują rejony
(dzielnice lub ich części), które charakteryzują się cechami "obszarów zdegradowanych" i "obszarów
rewitalizacji", o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji42 – w tym
"znajdujące się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych,
w szczególności bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału
społecznego, a także niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym",
a jednocześnie cechujące się innymi niekorzystnymi zjawiskami, o których mowa w ustawie
o rewitalizacji.
Zgodnie z cyt. ustawą, obszar zdegradowany, oprócz występowania negatywnych zjawisk
społecznych, powinien charakteryzować się co najmniej jednym z niekorzystnych zjawisk:
gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych. W skład obszaru
rewitalizacji można również włączyć niezamieszkałe tereny poprzemysłowe, w tym powydobywcze,
w przypadku, gdy działania możliwe do przeprowadzenia na tych terenach przyczynią się
do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom społecznym.
Do jednego z niekorzystnych zjawisk, o których mowa w ustawie o rewitalizacji, uzasadniających
uznanie jakiegoś obszaru za "obszar zdegradowany", należy występujące na terytorium całego miasta
przekroczenie standardów jakości środowiska w zakresie zanieczyszczeń powietrza (Rybnik należy
do strefy aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w której poziomy stężeń przekraczają wartość
dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji).
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione kryterium środowiskowe oraz inne niekorzystne zjawiska,
do rejonu o cechach szeroko rozumianego obszaru zdegradowanego można zaliczyć południową
część miasta, w przybliżeniu w obrębie dawnego powiatu miejskiego (z lat 1951-75) oraz dawnych
samodzielnych miast Boguszowice, Chwałowice i Niedobczyce (z wyłączeniem terenów znajdujących
się w tej części miasta w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich).
Rejon ten obejmuje historycznie ukształtowaną "miejską" część obecnego Rybnika,
w szczególności ośrodki przemysłowe – górnictwa węgla kamiennego i innych tradycyjnych gałęzi
przemysłu. W znacznej części cechuje się negatywnymi zjawiskami środowiskowymi związanymi
ze skutkami wydobycia węgla kamiennego (historycznymi i współczesnymi oraz prognozowanymi),
w tym – występowaniem terenów powydobywczych, zdegradowanych na skutek składowania
odpadów pogórniczych, a także innymi niekorzystnymi zjawiskami, o różnym charakterze i natężeniu:
gospodarczymi, przestrzenno-funkcjonalnymi i społecznymi. Zjawiska te koncentrują się zwłaszcza
w dzielnicach lub ich częściach, w których zlikwidowano zakłady górnicze (Rymer, Niewiadom)
i przemysłowe (Paruszowiec - Piaski), obejmujące również związane z tymi zakładami dawne osiedla
robotnicze. Niekorzystne zjawiska mogą rozszerzyć się na inne obszary (dzielnice) w związku
z niepewną sytuacją makroekonomiczną w sektorze górniczym.
Zasięg tak określonego rejonu o szeroko rozumianych cechach obszaru zdegradowanego,
można skonkretyzować poprzez wyodrębnienie fragmentów (podobszarów) cechujących się istotnym
42

Obszary o cechach "obszarów zdegradowanych" lub "obszarów rewitalizacji", o których mowa w rozdziale, nie są tożsame
z "obszarem zdegradowanym" i "obszarem rewitalizacji" w rozumieniu ustawy o rewitalizacji. Obszar zdegradowany i obszar
rewitalizacji Rada Miasta może wyznaczyć w drodze uchwały na zasadach określonych w ustawie o rewitalizacji. Obszar
rewitalizacji, obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych
zjawisk, nie może być większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy.
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nawarstwieniem różnego rodzaju niekorzystnych zjawisk (społecznych, a także środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych [m.in. niedostosowanie rozwiązań urbanistycznych do zmieniających się
funkcji terenów, które utraciły swoje funkcje przemysłowe lub usługowe i dotychczas nie zostały
ponownie zagospodarowane] lub technicznych [m.in. degradacja stanu technicznego obiektów
budowlanych, zwłaszcza mieszkaniowych w dawnych osiedlach robotniczych, ze znacznym udziałem
budynków komunalnych bądź zabudowy historycznej]).
W obrębie rejonu o cechach obszarów zdegradowanych, wyróżniają się obszary (dzielnice lub
ich części) o cechach "obszarów rewitalizacji" – charakteryzujące się szczególną koncentracją zjawisk
kryzysowych, w szczególności wykluczenia społecznego43 ("wymagające działań wyprowadzających
te obszary ze stanu kryzysu, który doprowadzi do znaczącej poprawy jakości życia osób
zamieszkujących te tereny poprzez przedsięwzięcia całościowe, prowadzone we współpracy z lokalną
społecznością"). Do cech i zjawisk, które sprzyjają lub potwierdzają występowanie w obrębie tych
obszarów "stanu kryzysu", należą w głównej mierze: nadmierne skupiska lokali socjalnych, wysokie
natężenie interwencji pomocowych, a także niska aktywność społeczna (mierzona partycypacją
[frekwencją] wyborczą).
Kumulacja problemów społecznych (w szczególności utrwalania się i społecznego dziedziczenia
negatywnych zjawisk społecznych [złych wzorców funkcjonowania społecznego]) na większą skalę
(również w sensie przestrzennym) zaznacza się w kilku dzielnicach (lub częściach dzielnic)44:
Boguszowice-Osiedle (część na południe od ul. Józefa Lompy i Patriotów), Paruszowiec-Piaski
(ul. Przemysłowa, Słoneczna, por. Kazimierza Ogrodowskiego), Niedobczyce - Rymer (ul. gen.
Władysława Andersa, Barbary, Ignacego Paderewskiego i Obrońców Pokoju), Niewiadom - Beata
(rejon skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Augustyna Kwiotka i Stefana Grota Roweckiego).
Dzielnice te, a zwłaszcza Boguszowice-Osiedle i Paruszowiec-Piaski, cechują się koncentracją
lokali socjalnych, a także mieszkań komunalnych (o niskim standardzie) w miejscach
odpowiadających rejonom negatywnych zjawisk społecznych45. Lokale socjalne mieszczą się
w Boguszowicach-Osiedlu przy ul. Astronautów, Czwartaków, Kadetów, Władysława Kuboszka,
Józefa Lompy, Patriotów, dr Józefa Rostka, Jędrzeja Śniadeckiego, Żurawiej, zaś na ParuszowcuPiaskach – przy ul. Karola Miarki, Mikołowskiej, por. Kazimierza Ogrodowskiego, Przemysłowej,
Słonecznej i Wolnej. Znaczna liczba lokali socjalnych występuje również w Niedobczycach - Rymerze
(gen. Władysława Andersa, Ignacego Paderewskiego) i w Niewiadomiu (Raciborska).
W Boguszowicach-Osiedlu i Paruszowcu-Piaskach mieszka największa w mieście liczba osób
w rodzinach, którym przyznano pomoc w zakresie pomocy społecznej (w 2013 r. – odpowiednio: 1476
i 881 osób); w tych dzielnicach notuje się najwyższy udział tych osób w liczbie mieszkańców dzielnicy
(odpowiednio: 13% i 19,5%) oraz największe natężenie interwencji pomocowych na tysiąc osób.
Znaczna liczba osób objętych pomocą społeczną i natężenie interwencji pomocowych, jednak na
mniejszą skalę, występują w Niedobczycach i Niewiadomiu, a także w Chwałowicach i MarokuNowinach.
43

Wykluczenie społeczne - brak lub ograniczenie możliwości "uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji
publicznych i rynków", prowadzącego do tworzenia się "zbiorowości jednostek ulokowanych w bezpośredniej bliskości
przestrzennej, która funkcjonuje poza głównym nurtem życia społecznego". Do zjawisk wykluczenia społecznego zalicza się:
ubóstwo, marginalizację, patologię (alkoholizm, wandalizm, przestępczość, przemoc domowa i rówieśnicza), dezorganizację
rodzin, problem "dzieci ulicy", bezdomność, uzależnienia, w tym od systemu pomocy społecznej, bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza jeśli zjawiska te kumulują się w czasie (dziedziczenie złych wzorców) i przestrzeni.
44

Także wg: programów aktywności lokalnej oraz opracowań i programów dotyczących zjawisk wykluczenia społecznego:
Szczepański M. S., Ślęzak - Tazbir W., Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w Rybniku. Analiza obszaru badań,
istniejących ram prawno-instytucjonalnych, przykłady działań oraz wnioski i wytyczne do strategii miasta, Analiza badawcza,
RCEZ-CKUoP, Rybnik, 2008. Górny A., Zygmunt A. Małe społeczności - wielkie problemy. Skala i specyfika wykluczenia
społecznego w wybranych dzielnicach miasta Rybnika. Raport z badań, Sonda. Ośrodek Badań Społecznych, Rybnik, 2012.
45

Ze skupiskami lokali socjalnych wyraźnie korelują zjawiska wykluczenia społecznego. Według Szczepański M. S., Ślęzak Tazbir W., Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego w Rybniku: tworzeniu się zbiorowości "underclass" sprzyja
przede wszystkim zgrupowanie mieszkań socjalnych na jednym obszarze; w rejonach z mieszkaniami socjalnymi "można
zaobserwować eskalację problemu wykluczenia społecznego oraz utrwalania się i społecznego dziedziczenia negatywnych
zjawisk społecznych". Lokale socjalne, wchodzące w skład zasobu mieszkaniowego Miasta, usytuowane są w kilku dzielnicach
w południowej i środkowej części miasta, jednak poza Boguszowicami-Osiedlem i Paruszowcem-Piaskami nie tworzą (aż tak)
znacznych skupisk; obejmują głównie pojedyncze budynki lub lokale w budynkach (Śródmieście, Wawok, Maroko-Nowiny,
Meksyk, Ligota, Popielów, a także inne, rozproszone lokalizacje w Niewiadomiu i Niedobczycach).
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Kumulacja zjawisk wykluczenia społecznego znajduje odzwierciedlenie również w niskiej
aktywności społecznej, mierzonej (w dłuższym okresie) frekwencją wyborczą46. W Rybniku występuje
istotne wewnętrzne zróżnicowanie ze względu na frekwencję w wyborach i referendach (w okresie
2002-2014) w obwodach głosowania. Różnica ta wynika głównie z powodu niezmiennej, wyraźnie
mniejszej (o 25-34 punktów procentowych) od średniej dla miasta frekwencji w obwodach głosowania
obejmujących znaczną część Boguszowic-Osiedla - mieszczącą budynki, w których skupiają się lokale
socjalne (ul. Józefa Lompy, Patriotów, Astronautów, Jędrzeja Śniadeckiego). Istotne jest to, że choć
frekwencja wyborcza w innych częściach Rybnika, w których kumulują się zjawiska wykluczenia
społecznego (Rymer, Paruszowiec) jest równie niska47, co w Boguszowicach-Osiedlu, to jednak
wynika ona z niskiej aktywności relatywnie niewielkich, kilkusetosobowych zbiorowości, nie
tworzących tak dużych skupisk, jak w przypadku Boguszowic-Osiedla, gdzie liczba samych tylko
uprawnionych do głosowania w obwodach z niską frekwencją wyborczą wynosi około 5,5 tys. osób48.
Do "miejsc, koncentracji patologii i społecznej próżni" zaliczano także inne rejony z lokalami
socjalnymi i budynkami komunalnymi, a jednocześnie zwiększonej pomocy społecznej (Wawok –
ul. kpt. Janiego [budynki socjalne], Popielów – ul. Żwirowa, Niewiadom – ul. Sportowa i Gustawa
Morcinka, Chwałowice – ul. Zwycięstwa i 1 Maja, Maroko-Nowiny – ul. Zielona, Bohaterów
Westerplatte i Komuny Paryskiej oraz Śródmieście ["kamienice z mieszkaniami komunalnymi"]).
Stanowią one jednak miejsca rozproszone, o niewielkim znaczeniu w skali miasta.
W ramach działań rewitalizacyjnych (konkurs "Modelowa Rewitalizacja Miast") w Rybniku
wyznaczono 5 obszarów rewitalizowanych, obejmujących: Śródmieście oraz fragmenty dzielnic:
Chwałowice, Niedobczyce, Niewiadom i Paruszowiec-Piaski.

I.7.2. ZASOBY I WARUNKI MIESZKANIOWE
W Rybniku jest obecnie 47 149 mieszkań (2014 r.) w ponad 19 tys. budynkach mieszkalnych
i niemieszkalnych (usługowo-mieszkalnych). Liczba mieszkań stopniowo wzrasta – w porównaniu
z 2010 r. o 1302 mieszkania, średnio w roku zasób mieszkaniowy rośnie o 326 mieszkań (od 314
do 335 mieszkań). Powierzchnia użytkowa mieszkań wzrosła w tym okresie o blisko 137 tys. m2.
Według danych GUS, ubytki w zasobach mieszkaniowych w latach 2010 - 2014 objęły 16 mieszkań
o powierzchni użytkowej 1279 m2.
Tabela I-39. Zasób mieszkaniowy w Rybniku w 2014 r.
Liczba
mieszkań
szt.
47 149

powierzchnia
użytkowa
m2
3 544 047

Izby
szt.
1 913 98

Mieszkania
gminy
szt.

powierzchnia
użytkowa
m2

Mieszkania
socjalne
szt.

powierzchnia
użytkowa
m2

5 100

231 733

401

13 250

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Pod względem struktury własnościowej, zdecydowaną większość stanowią domy i mieszkania
do których mieszkańcy mają tytuł własności. Bardzo mało jest mieszkań wynajmowanych. Mieszkania
spółdzielcze stanowią 23% (wyraźnie mniej niż m.in. w Metropolii Górnośląskiej), zaś komunalne –
46

Frekwencja wyborcza jest silnie zdeterminowana przez czynniki społeczne, ekonomiczne, kulturowe i historyczne, zwłaszcza
przez status społeczno-ekonomiczny, wykształcenie, wiek, pochodzenie społeczne, częstotliwość praktyk religijnych, model
rodziny, zasiedziałość w miejscu zamieszkania (im wyższy status społeczny, zamożność, wykształcenie, zasiedziałość - tym
wyższa frekwencja wyborcza [większe prawdopodobieństwo głosowania]) – za m.in.: Cześnik M., Partycypacja wyborcza
Polaków, Instytut Spraw Publicznych, Badania, Ekspertyzy, Rekomendacje, Warszawa, 2009; Lisowski A., Zróżnicowanie
społeczne i zachowania wyborcze w wybranych miastach w Polsce, Prace i Studia Geograficzne, T. 42, 2009.
47

Rejon ul. por. Kazimierza Ogrodowskiego, Słonecznej i Przemysłowej (Paruszowiec - Piaski) wchodzi w skład różnych
obwodów głosowania, obejmujących zróżnicowane tereny, dlatego frekwencja wyborcza w tych obwodach nie pozwala na
jednoznaczne stwierdzenie o poziomie aktywności wyborczej mieszkańców wymienionych ulic.
48

Frekwencja w Boguszowicach-Osiedlu niepokojąco zbliża się do poziomu uczestnictwa w wyborach charakteryzującego
dzielnice niektórych miast Metropolii Górnośląskiej, powszechnie ocenianych jako rejony znaczącej kumulacji problemów
społecznych (m.in. Szopienice w Katowicach).
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około 15% (z kolei około 4% mieszkań komunalnych stanowią lokale socjalne). Zasób mieszkaniowy
Miasta wynosił w 2013 r. 5,1 tys. mieszkań, w tym 387 socjalnych.
Większość ludności mieszka w domach jednorodzinnych wolno stojących, stanowiących 88%
budynków mieszkalnych (16,7 tys. domów). Według spisu powszechnego z 2011 r., budynki z jednym
lub dwoma mieszkaniami skupiały 17,6 tys. (38,7%) mieszkań, przy czym niewielki jest udział domów
w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. W mniejszych budynkach wielorodzinnych z 3-5
mieszkaniami było łącznie 2 tys. (4,5%) mieszkań. Znaczną liczbą mieszkań cechowały się budynki
wielorodzinne (bloki) 20-49 mieszkaniowe (10,3 tys., 22,7%). Inne budynki wielorodzinne (kamienice
i bloki 6-10 mieszkaniowe) liczyły 5,5 tys. (12%) mieszkań, 10-19 mieszkaniowe - 7,6 tys. (16,7%), zaś
w budynkach największych, 50. i więcej mieszkaniowych. było 2,5 tys. (5,4%) mieszkań.
W Rybniku dominują mieszkania zbudowane w latach 1945-70 - 13,8 tys. (31%), 1971-78:
7,3 tys. (16,4%) i 1979-88: 10,5 tys. (23,5%). Łącznie z lat 1971-88 pochodzi 17,8 tys. mieszkań
(blisko 40%). Mieszkań starszych jest 14,5% (sprzed 1918 r. – 2,9 tys., z lat 1918-44 – 3,5 tys.).
Niewiele mieszkań powstało po 1988 r.: do 2002 r. – 3,4 tys., zaś w ostatnim dziesięcioleciu tylko
3,1 tys. (niespełna 5% ogółu mieszkań).
Tabela I-40. Mieszkania oddane do użytkowania w latach 2005-2014
Mieszkania
oddane do
użytkowania
szt.

Lata

Powierzchnia
użytkowa
m2

w tym w nowych
budynkach
mieszkalnych
m2

na mieszkanie

Izby

m2

szt.

izby na
mieszkanie

2005 - 2009

1 398

195 583

186 309

139,9

7425

5,3

2010 - 2014

1 758

188 295

176 019

107,1

8549

4,9

2005 - 2014

3 156

383 878

362 328

121,6

15974

5,1

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

W Rybniku przeważają mieszkania o powierzchni 60-79 m2. Średnio, mieszkania posiadają
4 izby i 77 m2 powierzchni użytkowej (w kraju – 3,8 izby i 73,1 m2 pow.), powierzchnia 1 izby wynosi
18 m2. Wyraźnie większy – w porównaniu z miastami Metropolii Górnośląskiej – jest udział mieszkań
dużych, o powierzchni ponad 120 m2 i liczących 5 i więcej izb (na skutek dominacji zabudowy
jednorodzinnej). Na 1000 osób przypada niespełna 337 mieszkań (w kraju ponad 363,4), zaś na
osobę – 25,3 m2 powierzchni użytkowej mieszkania (w kraju – 26,7 m2).
Tabela I-41. Warunki mieszkaniowe w Rybniku w latach 2010 - 2014. Dynamika zmian

Lata

Liczba
mieszkań
szt.

Zmiana liczby Powierzchnia
mieszkań
użytkowa
rok do roku
mieszkań
szt.

2

2010

45 847

2011

46 182

+ 335

3 444 779

2012

46 514

+ 332

2013

46 835

2014
2010 2014

47 149
x

x

m

3 407 077

Zmiana
powierzchni
użytkowej
mieszkań
rok do roku
2
m

328,3

74,3

24,2

+ 37 702

330,7

74,6

24,4

3 478 111

+ 33 332

333,4

74,8

24,7

+ 321

3 512 334

+ 34 223

335,6

75,0

25,1

+ 314

3 544 047

+ 31 713

336,7

75,2

25,3

+ 136 970

+ 8,4

+ 0,9

+1,1

+ 1 302

x

x

Przeciętna
Przeciętna
powierzchnia
Liczba
powierzchnia
użytkowa
mieszkań
użytkowa
mieszkania
na 1000
mieszkania
na osobę
mieszkańców
2
2
m
m

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS; dane o zasobach mieszkaniowych podano na podstawie bilansu zasobów
mieszkaniowych wg stanu na koniec roku. Liczba mieszkań i ich powierzchnia użytkowa w mieszkaniach znajdujących się
w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Wskaźniki mieszkaniowe: mieszkania na 1000 mieszkańców i przeciętna powierzchnia użytkowa
mieszkania na osobę w Rybniku sytuują się w większości przypadków na poziomie niższym
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od porównywanych jednostek terytorialnych. Dotyczy to zwłaszcza przeciętnej powierzchni użytkowej
mieszkania na osobę - niższej od wskaźników dla powiatu rybnickiego, subregionu zachodniego,
województwa i kraju. Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców jest niższa od wskaźników dla
województwa i kraju. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania (75,2 m2) i przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę (25,3 m2) w Rybniku jest niższa od wskaźników
charakteryzujących kraj, województwo i subregion zachodni.
Tabela I-42. Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki (mieszkania na 1000 mieszkańców, przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania, przeciętna powierzchnia użytkowa na osobę) w Rybniku i wybranych
jednostkach terytorialnych

Jednostka

Mieszkania na 1000
mieszkańców

Przeciętna powierzchnia
Przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na
użytkowa mieszkania
osobę
2
m
m2

Rybnik

336,7

75,2

25,3

powiat rybnicki

311,2

87,8

27,3

subregion zachodni

324,3

80,0

25,9

Gliwice

422,6

61,4

26,0

Katowice

463,7

60,0

27,8

woj. śląskie

377,5

70,2

26,5

Polska

363,4

73,4

26,7

Warszawa

518,6

58,8

30,5

Wrocław

466,6

70,5

32,9

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

Warunki mieszkaniowe nie są na odpowiednio dobrym poziomie – wskaźniki mieszkaniowe
w Rybniku są gorsze niż średnia w kraju i zdecydowanie gorsze od warunków cechujących większość
krajów Unii Europejskiej (m.in. w Czechach i na Węgrzech na 1000 osób przypada co najmniej 400
mieszkań, a powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę wynosi w krajach zachodnioeuropejskich
od 40 do ponad 50 m2). Dodatkowo, w ostatnim okresie zmniejsza się w Rybniku przeciętna
powierzchnia użytkowa nowych mieszkań (z około 162 m2 w 2005 r. do 101,5 m2 w 2012 r.),
prawdopodobnie ze względu na większy udział mieszkań w zabudowie wielorodzinnej.
Mieszkania w Rybniku – według norm Unii Europejskiej49 – cechują się wysokim wskaźnikiem
przeludnienia. Wskaźnik ten (odsetek osób zajmujących przeludnione mieszkanie, biorąc pod uwagę
liczbę pomieszczeń dostępnych w gospodarstwie domowym, wielkość gospodarstwa domowego oraz
wiek jego mieszkańców i ich sytuację rodzinną jest prawdopodobnie zbliżony do średniej dla Polski
[46,3%] i należy do najwyższych w Unii Europejskiej [wskaźnik ten wynosi w UE średnio 17,2%]).
Przeciętnie w mieszkaniu mieszkają 3 osoby, a na izbę przypada 0,74 osoby (w kraju: 2,8 osoby,
0,73 na izbę). Mieszkania są zamieszkane przez zbyt dużą liczbę osób w stosunku do standardów
europejskich. Na osobę przypada niewielka liczba izb (1,4), podczas gdy w Europie są to średnio
2 izby. Według spisu powszechnego z 2011 r., mieszkania substandardowe (według znacznie mniej
restrykcyjnych norm GUS), gdzie występują ponad 3 osoby na izbę (2,7 tys. mieszkań), stanowiły
w Rybniku 6,1% ogółu mieszkań.
Niekorzystny jest również wskaźnik liczby mieszkań do liczby gospodarstw domowych – wynosi
poniżej 1 (mniejsza liczba mieszkań niż gospodarstw domowych). Według spisu powszechnego
z 2011 r. w Rybniku było 50 073 gospodarstw domowych, zaś mieszkań – 44 598.

49

Według metodyki Eurostat (europejski urząd statystyczny), mieszkanie (lub dom) spełniające standard europejski, powinno
posiadać na potrzeby jednego gospodarstwa domowego przynajmniej jeden pokój (ogólny [dzienny, salon, jadalnia) oraz jeden
pokój dla pary tworzącej gospodarstwo domowe, jeden pokój dla każdej samotnej osoby pełnoletniej, jeden pokój dla dwójki
dzieci tej samej płci w wieku 12-17 lat, jeden pokój dla innej osoby w wieku 12-17 lat, jeden pokój dla dwójki dzieci poniżej
12 roku życia (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics/pl).
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Warunki mieszkaniowe zależą istotnie od wieku i rodzaju zabudowy oraz jej lokalizacji.
Większość mieszkań znajduje się w budynkach wybudowanych w okresie 1945 - 1990. Złe warunki
mieszkaniowe, niespełniające współczesnych wymogów cywilizacyjnych, występują w części
zabudowy starszej. Istnieją mieszkania w złym stanie technicznym, w tym takie, które powinny być
zastąpione nowym zasobem. Dotyczy to w szczególności stanu technicznego budynków stanowiących
zasób mieszkaniowy Gminy, który oceniono jako zły (Wieloletni program gospodarowania zasobem
mieszkaniowym oraz zasobem tymczasowych pomieszczeń Miasta Rybnik na lata 2014-2018).
Budynki stanowiące zasób należą do najstarszych w mieście (ponad 47% tych budynków zbudowano
przed 1945 r., tylko 2 budynki pochodzą z okresu po 1991 r.), 12% budynków wymagało pilnego
remontu co najmniej jednego z elementów budynku (konstrukcja, pokrycie dachowe, instalacje,
stolarka), zaś 27% – remontu co najmniej jednego z elementów budynku w ciągu 2 lat. O obniżonym
stanie technicznym budynków decyduje też dominacja mieszkań z lat 60-80, które w wielu aspektach
nie spełniają obecnych standardów. Wśród mieszkań w blokach z tego okresu likwidacji powinny ulec
np. jednoizbowe kawalerki, stanowiące według norm europejskich mieszkania przeludnione.
Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne jest zróżnicowane. Niemal wszystkie
mieszkania wyposażone są w wodociąg (99,5%), a zdecydowana większość w ustęp spłukiwany
(98,4%) i łazienkę (97,6%) – na poziomie przewyższającym średnią krajową.
Niekorzystny jest sposób ogrzewania mieszkań. W centralne ogrzewanie wyposażone jest
co prawda ponad 85% mieszkań, jednak w ogrzewanie zdalaczynne zbiorowe tylko 41%
(w porównywalnych ośrodkach jest to co najmniej połowa mieszkań). Dominacja budynków
jednorodzinnych nie podłączonych do sieci, posiadających indywidualne centralne ogrzewanie (44%
mieszkań), powoduje występowanie licznych emitorów niskiej emisji. Bardzo słabo jest rozwinięta lub
wykorzystywana sieć gazowa – korzysta z niej jedynie 58% mieszkań.
Tabela I-43. Wyposażenie mieszkań w instalacje techniczno-sanitarne (2014). Korzystający
z instalacji
Wyszczególnienie
Liczba mieszkań

Instalacje techniczno-sanitarne
centralne
wodociąg
ustęp spłukiwany
łazienka
ogrzewanie
46 913
46 400
46 018
40 375

% ogółu mieszkań

99,5

98,4

97,6

85,6

gaz sieciowy
27 312
57,9

Mieszkańcy korzystający z instalacji techniczno-sanitarnych
Mieszkańcy korzystający
z instalacji

Instalacje techniczno-sanitarne

2010

97,0

72,3

oczyszczalnia
ścieków
69,7

2014

97,1

77,8

83,7

% ogółu ludności w roku

wodociąg

kanalizacja

gaz sieciowy
56,3
57,9

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS.

I.7.3. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
PRZESTĘPCZOŚĆ. Poziom zagrożenia przestępczością, na tle województwa i kraju, jest średni.
Według danych statystycznych, w 2014 r. przestępstw stwierdzonych przez policję w zakończonych
postępowaniach przygotowawczych było ogółem 3 tys., w tym 2,1 tys. przestępstw o charakterze
kryminalnym. Liczba przestępstw ogółem stwierdzonych na 1000 osób w ciągu roku wyniosła 21,
w tym przestępstw kryminalnych – 15 (mniej lub na podobnym poziomie niż w woj. śląskim
i w większości miast). Liczba przestępstw stwierdzonych (w zakończonych postępowaniach
przygotowawczych) systematycznie maleje – w porównaniu do roku 2012 zmniejszyła się o ponad
połowę.
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W ujęciu przestrzennym, koncentracja przestępstw (w tym o charakterze kryminalnym) występuje
w "ścisłym" centrum miasta (koncentracja przyjezdnych i różnego rodzaju przestrzeni publicznych,
usług i wydarzeń powoduje natężenie naruszania spokoju i porządku publicznego), a także na
Nowinach oraz w Boguszowicach-Osiedlu i Chwałowicach. Duże zagrożenie przestępczością
występuje także na terenie "bloków socjalnych" na Paruszowcu i w Niedobczycach.
Rejon Komendy Miejskiej Policji w Rybniku podzielony jest pomiędzy Rewir Dzielnicowych
Wydziału Prewencji Komendy w Rybniku a Komisariat w Boguszowicach-Osiedlu, obejmujący
południowo-wschodnią część miasta.
BEZPIECZEŃSTWO DROGOWE. W zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym notuje się niewielki
spadek liczby wypadków i kolizji drogowych. W latach 2012 - 2014 zanotowano łącznie 231 wypadków
drogowych (w latach 2012-14 liczba wypadków zmniejszyła się ze 141 do 111, a kolizji – z 2185
do 1558). Według danych za lata 2012 - 2015, wypadki drogowe (26 zdarzeń) z udziałem pieszych
(potrącenia śmiertelne, ciężko ranni) występują w sposób losowy w różnych częściach miasta, na
różnych ulicach, bez wyraźnej koncentracji miejsc tych zdarzeń. Zmienna natomiast (nie wykazująca
stałej tendencji) jest liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych i zatrzymanych nietrzeźwych
kierujących. Miejscami najbardziej zagrożonymi zdarzeniami drogowymi i niebezpiecznymi są ulice
Gliwicka, Jana Kotucza i Mikołowska (na których notuje się po kilkadziesiąt zdarzeń rocznie), a także
Raciborska, Wodzisławska i Żorska.
ZAGROŻENIE POŻAROWE I MIEJSCOWE. Stopień zagrożenia związanego z pożarami utrzymuje
się na wysokim poziomie (według danych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Rybniku). Około połowa pożarów związana jest z wypalaniem traw, na które największy wpływ ma
czynnik pogodowy. Najczęstszą przyczyną pożarów średnich są podpalenia (ponad 54%), do innych
należą m.in. nieszczelność przewodów kominowych oraz wady instalacji i urządzeń elektrycznych.
Zagrożenia miejscowe (ekologiczne, przybór wody, zdarzenia w transporcie kolejowym, wypadki
i katastrofy budowlane) związane są głównie z czynnikami naturalnymi, zwłaszcza ze zjawiskami
pogodowymi, występującymi z różnym nasileniem w różnych latach (silne wiatry, opady, w tym
gradobicia, przybór wód). Znaczna część zagrożeń ma miejsce na rzekach i zbiornikach wodnych;
wiążą się one głównie z zanieczyszczeniem wód substancjami ropopochodnymi lub z utonięciami.
Oprócz Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku (Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza) w mieście
działa szereg ochotniczych straży pożarnej (Boguszowice-Stare, Golejów, Kamień, Kłokocin
i Popielów – należące do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz Chwałęcice, Chwałowice,
Gotartowice, Grabownia, Ochojec, Orzepowice, Stodoły i Wielopole), a także straże zakładowe (KWK
Jankowice i KWK Chwałowice oraz Elektrowni Rybnik).

I.7.4. STAN I OCHRONA ZDROWIA. POMOC SPOŁECZNA
STAN ZDROWIA. Mieszkańcy Rybnika, podobnie jak w całym województwie śląskim, żyją coraz
dłużej. Rośnie liczba osób w wieku podeszłym i starym. Jednak ogólny stan zdrowia populacji
pogarsza się. Wśród osób dorosłych wzrasta zachorowalność na choroby przewlekłe (głównie
na choroby układu krążenia i cukrzycę, nowotworowe i układu mięśniowo-kostnego). Wśród dzieci
i młodzieży zwiększa się zachorowalność na choroby alergiczne i związane z nadwagą i otyłością,
a także zniekształcenia kręgosłupa i wady wzroku. Znaczący, negatywny wpływ na zdrowie ma zła
jakość powietrza – nadmierne stężenie NO2, SO2 i PM2,5 (długotrwałe narażenie na działanie pyłu
zawieszonego skutkuje skróceniem średniej długości życia).
Głównymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia (w 2013 r. - prawie 46% zgonów)
i nowotwory (28%), a także choroby układu oddechowego (7,4%).
DOSTĘPNOŚĆ DO USŁUG MEDYCZNYCH. W Rybniku działają dwa szpitale: – Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 wraz ze stacją
pogotowia ratunkowego w Orzepowicach, udzielający usług medycznych w 17 specjalizacjach oraz
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie
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Chorych (Rybnik-Północ, ul. Gliwicka), świadczący usługi w zakresie psychiatrii i psychoterapii,
neurologii i neurochirurgii oraz rehabilitacji. Liczba łóżek w tych szpitalach na 10 tys. ludności
(48,4 łóżek) jest niska w porównaniu z ośrodkami regionalnymi i miastami Metropolii Górnośląskiej.
Rybnik i Aglomeracja Rybnicka cechują się statystycznie złym dostępem do usług medycznych
(duża liczba osób przypadających na podmiot leczniczy), brak jest również podmiotów oferujących
świadczenia wysokospecjalistyczne (przeszczepy, operacje wad wrodzonych, kardiochirurgia,
onkologia). Relatywnie dobra jest jedynie sytuacja w zakresie liczby łóżek szpitalnych na oddziałach
geriatrycznych oraz opieki długoterminowej przypadających na osoby w wieku 85 i więcej lat. Jednak
rzeczywista dostępność do służby zdrowia nie jest utrudniona z uwagi na bliskie sąsiedztwo placówek
klinicznych i szpitali specjalistycznych w Gliwicach, Zabrzu i Katowicach, a także w innych ośrodkach
(m.in. Jastrzębie-Zdrój i Żory).
W Rybniku działalność leczniczą prowadzi blisko 70 podmiotów. Pomocy lekarskiej w zakresie
nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielają podmioty zlokalizowane w centrum, Orzepowicach
i Boguszowicach-Osiedlu. Niekorzystnie przedstawia się sytuacja w zakresie aptek (33 placówki,
skupione w centrum) – na aptekę przypada duża liczba osób (około 4,5 tys.), znacznie więcej niż
w kraju i w Metropolii Górnośląskiej. W Rybniku nie funkcjonuje izba wytrzeźwień (miasto zawiera
porozumienia międzygminne z innymi ośrodkami [Bielsko-Biała, Tychy, aktualnie – z Chorzowem]).
Opieka nad dziećmi do lat 3 jest niewystarczająca. Brak jest jakiegokolwiek żłobka miejskiego.
W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych zarejestrowany jest tylko jeden niepubliczny żłobek.
W ramach "Programu opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 (...)" działa 6 punktów domowej opieki
dziennej (sprawowanej w formie opiekuna dziennego). Istnieje ponadto kilka klubów malucha.
POMOC SPOŁECZNA. Podstawową jednostką systemu pomocy społecznej oraz systemu wspierania
rodziny i pieczy zastępczej w Rybniku jest Ośrodek Pomocy Społecznej (ul. Żużlowa) z punktami
terenowymi (Boguszowice-Osiedle, Maroko-Nowiny, Niedobczyce, Paruszowiec-Piaski, Śródmieście),
a także zespołami – Pracy Socjalnej (Niewiadom), ds. Bezdomności (Paruszowiec-Piaski
i Przeciwdziałania Przemocy (Śródmieście). System ten obejmuje: Miejski Dom Pomocy Społecznej,
Środowiskowy Dom Samopomocy "Cogito Noster", Dom Dziecka, Zespół Ognisk Wychowawczych,
Rodzinne Domy, Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii oraz inne jednostki i ośrodki
wsparcia (m.in. dziennego w Chwałowicach, Niedobczycach, Niewiadomiu, Piaskach, Śródmieściu).
Funkcjonuje także dom opieki społecznej (Niedobczyce - Wrębowa). Uruchomiono Dzienny Dom
"Senior - Wigor" w Popielowie.

I.7.5. DOCHODY MIESZKAŃCÓW. BEZROBOCIE
DOCHODY MIESZKAŃCÓW. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Rybniku (około
3,6 tys. zł w 2014 r.) jest niższe o średniej krajowej (na poziomie 90,1% średniej krajowej przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto), z reguły jednak jest nieco wyższe od tej wartości
charakteryzującej inne ośrodki regionalne. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto wzrosło z
3,2 tys. zł w 2010 r. do 3,6 tys. zł, zmniejszyła się jednak relacja do średniej krajowej z 93,9 do 90,1%.
Dane te nie uwzględniają dochodów uzyskiwanych w głównych w Rybniku branżach – górniczej
i energetycznej (w przypadku utraty samodzielności przez daną jednostkę gospodarczą, jej wyniki
mogą być naliczane zgodnie z siedzibą przedsiębiorstwa, do którego jednostka ta została włączona
[m.in. dochody uzyskiwane w kopalniach należących do Kompanii Węglowej S.A. (PGG sp. z o.o.)
z siedzibą w Katowicach uwzględniane są – jako wynagrodzenia – w tym mieście).
BEZROBOCIE. Liczba bezrobotnych w Rybniku w latach 2010-2014 utrzymywała się na dość stałym
poziomie około 4,5 tys. osób, w tym około 81% stanowią (od 2014 r.) bezrobotni będący
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.
Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym jest dość niski,
waha się od 4,7 do 5,3%. Od 2004 r., w którym poziom bezrobocia był najwyższy (8,2 tys. osób,
14,4%), poziom ten początkowo zmniejszał się, osiągając najniższy poziom w 2008 r. (2,6 tys. osób,
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4,6%), by następnie systematycznie, lecz nieznacznie rosnąć. Stopa bezrobocia rejestrowanego
wynosiła w 2015 r. 7,5% i była niższa od wartości cechujących powiat rybnicki (11,2%), Subregion
Zachodni (9%) i województwo śląskie (9,6%). Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie
ludności w wieku produkcyjnym waha się od 5,3% do 4,7%.
Tabela I-44. Bezrobotni w Rybniku w okresie 2000-2013 według płci, wieku, wykształcenia i czasu
pozostawania bez pracy
Wyszczególnienie
Ogółem

2000

2005

2010

2012

2013

osoby

2000=100

7459

7248

4356

4632

4792

64,2

mężczyźni

3008

2786

1667

1569

1809

60,1

kobiety

4451

4462

2689

3063

2983

67,0

24 i mniej

3141

1938

992

942

958

30,5

25-34

1551

1981

1447

1484

1463

94,3

35-44

1659

1491

702

860

941

56,7

45-54

970

1556

876

842

855

88,1

55 i więcej

138

282

339

504

575

416,7

gimnazjalne i poniżej

3160

2659

1370

1389

1486

44,0

zasadnicze zawodowe

2509

2299

1124

1212

1321

48,3

według płci

według wieku

według wykształcenia

średnie ogólnokształcące

412

591

535

509

512

123,5

1267

1366

791

887

876

70,0

111

333

536

635

597

572,1

3 miesiące i mniej

1753

1665

1664

1667

1608

95,1

3-6 miesięcy

1155

1198

925

956

906

82,8

6-12 miesięcy

1329

1026

870

842

921

63,4

12-24 miesięcy

1593

1049

636

672

773

42,2

powyżej 24 miesięcy

2630

2310

261

495

584

18,8

policealne i średnie zawodowe
wyższe

według czasu pozostawania bez pracy

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

I.7.6. EDUKACJA I KULTURA
SYSTEM EDUKACJI
System edukacji dzieli się – dotychczas – na wychowanie przedszkolne, szkoły podstawowe,
gimnazjalne i ponadgimnazjalne (oraz wyższe), w ramach którego działają placówki publiczne
i niepubliczne. Miasto Rybnik w roku szkolnym 2014/15 prowadziło 71 oświatowych jednostek
budżetowych, w tym w różnej formie organizacyjnej (jako samodzielne jednostki lub w ramach
zespołów [szkolno-przedszkolnych, szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych]), w tym 21
przedszkoli, 15 zespołów szkolno-przedszkolnych, 10 szkół podstawowych, 9 gimnazjów, 1 liceum
ogólnokształcące, 8 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, 3 zespoły szkół specjalnych, a także m.in.
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego,
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, oraz Młodzieżowy Dom Kultury (Informacja o Stanie
Realizacji Zadań Oświatowych w Rybniku w roku szkolnym 2014/2015, Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Rybnika).
W innym ujęciu, w mieście działa 38 przedszkoli (w tym 2 specjalne), 27 szkół podstawowych
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(w tym 2 specjalne) i 16 gimnazjów (w tym 3 specjalne). W zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego,
prowadzonego przez samorząd miejski, działa po 5 liceów ogólnokształcących, techników
i zasadniczych szkół zawodowych oraz szkoła przysposabiająca do pracy.
Funkcjonują ponadto placówki szkolnictwa niepublicznego (87 placówek [stan w dniu
1.09.2014 r.]), dla których organem prowadzącym nie jest Miasto Rybnik, znajdujące się w ewidencji
niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonej przez Prezydenta Miasta (placówki
w większości o uprawnieniach szkół publicznych i ośrodki kursowe) oraz 3 szkoły i placówki publiczne,
niebędące jednostkami budżetowymi, prowadzone przez osobę prawną (działające na podstawie
decyzji Prezydenta Miasta zezwalających na założenie szkoły publicznej), w tym: 9 niepublicznych
placówek wychowania przedszkolnego (5 przedszkoli i 4 punkty przedszkolne), szkoły podstawowe,
gimnazja i licea ogólnokształcące.
Zdecydowana większość dzieci i młodzieży (22,2 tys. uczniów i wychowanków) uczęszcza
do placówek miejskich: do przedszkoli – 4,6 tys., do szkół podstawowych – 8,1 tys., do gimnazjów –
3,4 tys. i 5,7 tys. osób do szkół ponadgimnazjalnych.
W związku z dotychczasowymi zmianami w systemie oświaty (wprowadzenie obowiązku
szkolnego dla części dzieci 6. letnich [obecnie zniesionego]), w roku szkolnym 2014/15 zwiększyła się
liczba uczniów w szkołach podstawowych i – w mniejszym stopniu – wzrosła w przedszkolach (w roku
szkolnym 2014/15 liczba uczniów klas pierwszych szkół podstawowych wynosiła 1 759 [w tym 701
sześciolatków], podczas gdy rok wcześniej było tylko 1 285 uczniów). Średnia liczba uczniów w klasie
(bez szkół specjalnych) wynosi: 21,5 w szkołach podstawowych (zgodnie z ustawą o systemie
oświaty, maksymalna liczba uczniów w klasie pierwszej to 25 uczniów), 25,2 w gimnazjach i 30
w szkołach ponadgimnazjalnych.
Tabela I-45. Liczba dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach w wybranych latach
Rok szkolny
Przedszkola i szkoły

2008/2009

2010/2011

2012/2013

2014/2015

osoby
przedszkola

3 631

3 967

4 379

4 623

szkoły podstawowe

7 883

7 746

7 535

8 111

gimnazjum

4 610

4 146

3 816

3 376

szkoły ponadgimnazjalne
razem

7 928

7 410

6 869

6 075

24 052

23 269

22 563

22 228

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Rybnika.

PRZEDSZKOLA. Liczba dzieci w przedszkolach w ostatnich kilkunastu latach systematycznie rosła
(od 2000 r. o 42%), szybciej niż liczba miejsc w tych placówkach. W roku szkolnym 2014/15 wzrost
ten był jednak mniejszy w związku z wprowadzeniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków.
W mieście działa łącznie (przedszkola publiczne i niepubliczne) 47 placówek z około 4,5 tys. miejsc.
Przedszkola miejskie istnieją we wszystkich dzielnicach (w tym 6 na Nowinach-Maroku
i 4 w Boguszowicach-Osiedlu), z wyjątkiem Meksyku i Stodół (Golejów i Grabownia oraz Popielów
i Radziejów posiadają wspólne placówki). Najwięcej dzieci chodzi do przedszkoli w Nowinach-Maroku
(816), Boguszowicach-Osiedlu (430) i w Niedobczycach (358). Do trzech przedszkoli uczęszcza 200
i więcej dzieci (Boguszowice-Stare, Niedobczyce [Rymer] i Maroko-Nowiny [ul. Władysława
Broniewskiego]). Szczególnie trudna sytuacja panuje w Boguszowicach-Starych, gdzie do przedszkola
uczęszcza 245 dzieci (sytuację poprawi jednak uruchomienie w 2016 r. nowego przedszkola w tej
dzielnicy).
SZKOŁY PODSTAWOWE. Spadek liczby uczniów w szkołach podstawowych (od 2000 r. o 37%)
został przejściowo zahamowany zmianami w systemie oświaty (do szkół trafiać miały dzieci w wieku
6. lat). Na skutek tego, w roku szkolnym 2014/15 liczba uczniów w szkołach podstawowych
zwiększyła się do ponad 8,1 tys. Szkoły podstawowe znajdują się w większości dzielnic, z wyjątkiem
Ligoty - Ligockiej Kuźni, Meksyku i Stodół. Najwięcej uczniów (ponad 500) uczęszcza do szkół
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w Boguszowicach (Starych i Osiedlu), Smolnej (ul. Władysława St. Reymonta) i na Nowinach (SP11,
ul. Władysława Hibnera – 727 uczniów).
GIMNAZJA. Liczba uczniów w gimnazjach systematycznie spada (od 2008 r. o 1 230 uczniów [blisko
27%]). Istnieje 16 placówek publicznych (w tym 3 specjalne). Gimnazja rozmieszczone są w kilku
dzielnicach (Boguszowice [Stare i Osiedle], Chwałowice, Ligota - Ligocka Kuźnia, Maroko-Nowiny,
Niedobczyce, Niewiadom, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Śródmieście (ponadto w Rybniku-Północ
i Śródmieściu działają gimnazja przy liceach ogólnokształcących). Do kilku szkół uczęszcza dość
znaczna liczba uczniów (ponad 300) – w Śródmieściu (505 uczniów) oraz w Boguszowicach-Starych,
Maroku-Nowinach (ul. Grunwaldzka) i w Rybnickiej Kuźni.
SZKOŁY SPECJALNE. Działa 9 placówek (szkoły podstawowe, gimnazja, zasadnicza szkoła
zawodowa i szkoła przysposabiająca do pracy, internat) – w środkowej części miasta (Rybnik Północ,
Maroko-Nowiny [Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze]) i w Boguszowicach-Starych.
DOSTĘPNOŚĆ DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW. Część
mieszkańców niektórych dzielnic ma utrudniony dostęp do przedszkoli i szkół podstawowych (część
Kamienia, Golejowa, Grabowni, Meksyku, Ligoty - Ligockiej Kuźni, Niewiadomia, Radziejowa i Stodół
leży ponad 1 km od tych placówek), choć z wyjątkiem skraju Stodół odległość ta w żadnym przypadku
nie przekracza 2,5 km. Odległość z niektórych dzielnic do gimnazjów jest znaczna: od ponad 2 km
(Chwałęcice, Stodoły, Ochojec, Golejów, Grabownia, Kamień, część Zebrzydowic, Wielopola,
Gotartowic i Kłokocina) do ponad 3,5 km (Ochojec, Stodoły, Kamień i część Chwałęcic). W przypadku,
gdy dystanse te przekraczają dopuszczalne odległości, określone w ustawie o systemie oświaty,
wymaga to dowozu uczniów organizowanego przez gminę50.
Tabela I-46. Liczba miejskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz uczniów w tych
placówkach w podziale na dzielnice w roku szkolnym 2014/2015
Przedszkola a
Dzielnica

placówki

Szkoły podstawowe a

dzieci

placówki

uczniowie

Gimnazja a
placówki

uczniowie

liczba
Boguszowice-Osiedle

4

430

1

619

1

157

Boguszowice-Stare

1

245

1

561

1

414

Chwałęcice

1

66

1

144

-

-

Chwałowice

2

278

2

478

1

173

Golejów / Grabownia b

1

100

1

209

-

-

Gotartowice

1

147

1

264

-

-

Kamień

1

150

1

224

-

-

Kłokocin

1

93

1

191

-

-

Ligota-Ligocka Kuźnia

1

92

-

-

1

279

Maroko-Nowiny

6

816

1

727

2

680

Meksyk

-

-

-

-

-

-

Niedobczyce

2

358

2

667

1

177

Niewiadom

1

118

1

345

1

128

Ochojec

1

75

1

161

-

-

Orzepowice

1

150

1

253

-

-

Paruszowiec-Piaski

1

124

1

420

-

-

50

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, odległość do przedszkoli i młodszych klas szkół podstawowych (I - III) nie powinna
przekraczać 3 km, zaś do końcowych klas szkoły podstawowej (klasy IV - VI) i gimnazjum - 4 km (w przeciwnym przypadku
gmina musi zapewnić bezpłatny przewóz lub bezpłatny bądź ulgowy bilet). W roku szkolnym 2014/15 z dowozu
organizowanego przez Miasto korzystało na mocy ustawy o systemie oświaty 821 uczniów (dowóz bezpłatny), zaś 815 korzysta z biletów gimnazjalnych (w tym ulgowych [z biletu ulgowego korzystają uczniowie, którzy dojeżdżają gimbusem, lecz
nie spełniają warunku ustawowego o odległości, uczniowie, którzy mają wyjątkowo niebezpieczne dojście do szkoły oraz
uczniowie szkół sportowych - dojazd na zajęcia odbywające się poza budynkiem szkoły]).
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Przedszkola
Dzielnica

placówki

a

Szkoły podstawowe

dzieci

placówki

a

uczniowie

Gimnazja
placówki

a

uczniowie

liczba
Popielów / Radziejów

b

1

150

1

275

1

142

Rybnicka Kuźnia

1

167

1

188

1

366

Rybnik Północ

2

247

1

465

90

Smolna

1

281

2

907

-

Stodoły

-

-

-

-

-

Śródmieście

1

256

1

319

691

Wielopole

1

67

1

114

-

Zamysłów

1

70

1

239

-

Zebrzydowice

1

125

1

232

-

Rybnik (razem)

36

4 605

25

8 002

13

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. Stan w roku szkolnym 2014/2015.
b
specjalnego. Dane dla dzielnic Golejów i Grabownia oraz Popielów i Radziejów podano łącznie.

3 297
a

Bez szkolnictwa

SZKOLNICTWO PONADGMINAZJALNE. W ramach szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Rybniku
działa 6 liceów ogólnokształcących publicznych (5 miejskich), po 5 techników i zasadniczych szkół
zawodowych oraz szkoła przysposabiająca do pracy (specjalna). Licea ogólnokształcące i technika
(zespoły szkół technicznych, mechaniczno-elektrycznych, ekonomiczno-usługowych, budowlanych)
zlokalizowane są w środkowej części miasta (Śródmieście, Rybnik Północ, Meksyk, Maroko-Nowiny),
oraz w Chwałowicach i Niedobczycach.
Działają również ogólnokształcące szkoły artystyczne dające uprawnienia zawodowe oraz szkoły
policealne (ośrodki kursowe), a także centra edukacji zawodowej – miejskie Rybnickie Centrum
Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego (Maroko-Nowiny)
i wojewódzkie – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego
(Orzepowice).
DOSTĘPNOŚĆ DO PLACÓWEK KULTURY
Główne placówki kultury i kina skupiają się w Śródmieściu. W Rybniku działa 7 samorządowych
instytucji kultury, dla których organizatorem jest Miasto Rybnik: Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna (z filiami), Muzeum i Teatr Ziemi Rybnickiej – zlokalizowane w Śródmieściu oraz domy
kultury – w Boguszowicach-Osiedlu, Chwałowicach, Niedobczycach i Niewiadomiu (Industrialne
Centrum Kultury, obejmujące również Zabytkową Kopalnię Ignacy).
Filie Biblioteki Głównej działają w większości dzielnic (z wyjątkiem Chwałęcic, Meksyku,
Orzepowic, Radziejowa, Rybnika Północ, Wielopola, Zamysłowa i Zebrzydowic). Ponadto,
w Śródmieściu zlokalizowana jest biblioteka pedagogiczna (Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka).
Sieć placówek kultury uzupełniają m.in. Młodzieżowy Dom Kultury (Maroko-Nowiny), Ognisko Pracy
Pozaszkolnej Zespół "Przygoda" (Meksyk) i Klub Kultury "Harcówka" (Ligota - Ligocka Kuźnia).
Oprócz instytucji samorządowych, działalność kulturalną prowadzi szereg innych podmiotów, m.in.
Klub Energetyka Fundacji Elektrowni Rybnik (Rybnicka Kuźnia).
W Śródmieściu mieszczą się również dwa kina wielosalowe w centrach rozrywkowo-handlowych:
Cinema City (Rybnik Plaza) i Multikino Rybnik (Focus Mall), ze znaczną liczbą miejsc na widowni
(blisko 2,8 tys.), porównywalną z miastami Metropolii Górnośląskiej (z wyjątkiem Katowic).
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Rys. I-24. Edukacja, dostęp do placówek oświatowych
objaśnienia:
1 - przedszkola, 2 - szkoły podstawowe, szkoły podstawowe specjalne, 3 - gimnazja, gimnazja specjalne, 4 szkolnictwo ponadgminazjalne, inne placówki oświaty, 5 - obwody szkolne szkół podstawowych, 6 - obwody
szkolne gimnazjów, 7 - łączny zasięg terenów położonych w odległości do 1,5 km od szkoły podstawowej, 8 łączny zasięg terenów położonych w odległości do 2 km od gimnazjum, 9 - tereny zabudowane i przeznaczone
do zabudowy według miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (stan w 2015 r.).
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I.7.7. ZIELEŃ URZĄDZONA. TERENY SPORTOWO-REKREACYJNE. OGRODY
DZIAŁKOWE
ZIELEŃ URZĄDZONA
Według danych statystycznych (GUS), tereny parków, zieleńców i zieleni osiedlowej zajmowały
w Rybniku (2013 r.) niespełna 317 ha, w tym 169,2 ha stanowiły tereny miejskie (znajdujące się
2
w gestii samorządu). Na mieszkańca przypada około 22,6 m tych terenów (a biorąc pod uwagę tylko
2
2
tereny miejskie – 10,9 m ) – więcej niż w skali kraju, subregionu i województwa śląskiego (20,4 m ),
choć z reguły nieco mniej niż w miastach Metropolii Górnośląskiej. W warunkach Rybnika, sytuację
w tym zakresie łagodzi możliwość codziennej rekreacji w ogrodach przydomowych na dominujących
terenach zabudowy jednorodzinnej.
Podstawowe znaczenie dla możliwości rekreacji (biernej i czynnej) mają parki spacerowowypoczynkowe oraz zieleńce (i skwery) o większej powierzchni (obiekty zieleni stanowiące przestrzeń
publiczną, służące do wypoczynku oraz aktywnej rekreacji). Według danych statystycznych, parki
spacerowo-wypoczynkowe (15 obiektów) zajmowały 92 ha, w tym – 12 obiektów w gestii samorządu
o pow. 76 ha, natomiast zieleńce (i skwery) – 142 ha (77 ha w gestii samorządu)51.
Według ewidencji Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku, tereny zieleni mające znaczenie
rekreacyjne i wypoczynkowe lub estetyczne zajmują (bez względu na formę własności) około 65 ha
(bez terenów nie pełniących funkcji rekreacyjnej lub estetycznej). Obejmują one 8 obiektów
określanych jako "parki", o łącznej powierzchni około 31 ha52. Parki zlokalizowane są w środkowej
części miasta (Śródmieście, Rybnik-Północ, Meksyk) oraz w dzielnicach z zabudową wielorodzinną
(Boguszowice-Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce i Paruszowiec-Piaski).
Pod względem hierarchii terenów zieleni urządzonej (biorąc pod uwagę kryterium powierzchni),
do parków o znaczeniu miejskim (powyżej 5 ha) można zaliczyć jedynie dwa (również niewielkie)
obiekty – Park leśny "Wiśniowiec" przy ul. Gliwickiej (7,2 ha) i Park "Kozie Góry" (Hazynhajda) przy
ul. Chwałowickiej (6,1 ha). Pozostałe obiekty mają znaczenie dzielnicowe lub osiedlowe.
Brak jest parku miejskiego o znaczącej powierzchni. W pewnym stopniu funkcję taką mogą pełnić
tereny rekreacyjne (sportowo-rekreacyjne) w Kamieniu, nad Zbiornikiem Rybnickim lub błonia nad
Rudą (Paruszowiec-Piaski).
Tabela I-47. Parki spacerowo-wypoczynkowe według ewidencji Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Park

Położenie (dzielnica / ulica)

Pow. (ha)

Park leśny "Wiśniowiec"

Rybnik-Północ, Gliwicka

7,22

Park "Kozie Góry"

Meksyk, Chwałowicka

6,14

Park osiedlowy

Boguszowice-Osiedle, Wojciecha Bogusławskiego

3,95

Park im. Henryka Czempiela

Niedobczyce, Rymera / Barbary

3,72

Park tematyczny "Nad Nacyną"

Śródmieście, Rudzka

3,67

Park Górnika z zieleńcem naprzeciw

Chwałowice, 1 Maja

2,39

Park "Silesia"

Paruszowiec-Piaski, Przemysłowa

2,03

Park im. "św. Jana Sarkandra"

Śródmieście, Gliwicka / Cegielniana

1,59

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ewidencji terenów zieleni Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku.

51

W podawanej w danych statystycznych liczbie i powierzchni parków ujęto - prawdopodobnie - oprócz obiektów tradycyjnie
rozumianych jako parki (ujmowanych w ewidencji terenów zieleni Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku), również niektóre tereny
klasyfikowane jako ośrodki wypoczynkowe lub tereny sportowo-rekreacyjne.
52

Zgodnie z definicjami stosowanymi w statystyce publicznej, park spacerowo-wypoczynkowy stanowi teren zieleni
z roślinnością wysoką i niską o powierzchni co najmniej 2 ha, urządzony i konserwowany z przeznaczeniem na cele
wypoczynkowe ludności, wyposażony w place zabaw, drogi, aleje spacerowe, ławki, kosze i inne obiekty małej architektury,
natomiast zieleńce - tereny o powierzchni poniżej 2 ha (kompozycje zieleni niskiej, towarzyszące obiektom architektonicznym
lub o charakterze zbliżonym do parków, z nasadzeniami drzew i krzewów).
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Obiekty terenów zieleni typu reprezentacyjnego (zieleńce i skwery o łącznej pow. 6,6 ha),
skupiają się w Śródmieściu i w dzielnicach do niego przyległych (Smolna, Maroko-Nowiny).
Do znaczących pod względem powierzchni (ponad 0,5 ha) i roli w strukturze przestrzennej
Śródmieścia należą zieleńce: "im. Henryka Wieniawskiego", "Starościński", "im. Rozalii Biegeszowej",
'POW" oraz "Bulwary I wzdłuż Nacyny", a także niewiele mniejsze – zieleniec "Bukówka" i skarpa
teatralna z kaskadą (zieleniec przy Teatrze Ziemi Rybnickiej). Niektóre parki i zieleńce pełnią funkcje
specyficzne, ze względu na przeszłość terenu, na którym się znajdują (cmentarze) – Park im. św.
Jana Sarkandra i zieleniec im. Henryka Wieniawskiego. Terenami zieleni powinny być również inne
dawne, nieczynne cmentarze położone nad Rudą.
Tereny zieleni miejskiej typu standardowego (różnego rodzaju [parki, zieleńce, błonia, skwery])
liczące co najmniej 0,1 ha, zajmują około 54,6 ha. Mieszczą się w każdej z dzielnic, jednak
w niektórych (Grabownia, Kłokocin, Orzepowice, Zebrzydowice, Chwałęcice, Radziejów i Stodoły)
stanowią je tylko tereny zieleni przyulicznej lub niewielkie skwery i place zabaw.
Tereny zieleni osiedlowej, o pow. 82,5 ha (w tym 15,9 ha terenów znajdujących się w gestii
samorządu), występują w kilku dzielnicach z zabudową mieszkaniową wielorodzinną. Do istotnych,
głównie ze względu na powierzchnię, należą tereny zieleni na Nowinach oraz w BoguszowicachOsiedlu, Niedobczycach (Rymer), Chwałowicach i Rybnickiej Kuźni.
TERENY I OBIEKTY
REKREACYJNA

SPORTOWO-REKREACYJNE.

INFRASTRUKTURA

SPORTOWO-

Tereny sportowo-rekreacyjne obejmują zróżnicowane pod względem rodzaju i dostępności
obiekty sportowe i rekreacyjne, inne niż tradycyjnie pojmowane parki. Niektóre z nich stanowią obiekty
przeznaczone głównie lub w przewadze do profesjonalnego uprawiania sportu i w związku z tym nie
mają znaczenia dla zaspokojenia zwykłych potrzeb rekreacyjnych. Obiekty i tereny sportu i rekreacji
w Rybniku zapewniają możliwość uprawiania różnych dyscyplin sportu i form rekreacji, w tym
specyficznych, jak żużel, sporty lotnicze i żeglarstwo.
Podstawowe znaczenie ma kompleks obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy
ul. Gliwickiej (Rybnik Północ): wielofunkcyjny Stadion Miejski (zmodernizowany, z oświetleniem,
podgrzewaną płytą i trybunami na ponad 10 tys. widzów, torem żużlowym i ze stadionem
lekkoatletycznym [widownia na około 500 osób]), służący organizacji profesjonalnych zawodów
sportowych i imprez masowych, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy Ruda (ze zmodernizowanym
kąpieliskiem) i zespół boisk treningowych. Bardzo ważną rolę pełnią także ośrodki wypoczynkowe
zlokalizowane nad Zbiornikiem Rybnickim: Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy Stodoły oraz ośrodki
"Kotwica" i "Pod Żaglami" (Stodoły i Chwałęcice), istotne dla możliwości rekreacji i uprawiania różnych
form żeglarstwa, a także tereny rekreacyjne Fundacji Elektrowni Rybnik (Rybnicka Kuźnia). W nieco
mniejszym stopniu dotyczy to obecnie, z racji w części ekstensywnego użytkowania, Ośrodka
Wypoczynkowego w Kamieniu.
W mieście istnieją ponadto cztery stadiony z boiskami do gry w piłkę nożną, z widownią do 3 tys.
osób, cechujących się różnym stanem technicznym (Boguszowice, Chwałowice, Niedobczyce,
Radziejów) oraz szereg boisk o nawierzchni trawiastej (Chwałęcice, Grabownia, Gotartowice, Kamień,
Ochojec, Piaski, Niewiadom, Wielopole, Nowiny) i syntetycznej (Niedobczyce, Kamień), a także m.in.
mini-tor żużlowy (Chwałowice), szereg boisk do różnych gier, boisko do baseballa (Ligocka Kuźnia),
korty tenisowe i do gry w squasha, treningowe pole golfowe, tory do bowlinga, pole paintballowe,
parkur jeździecki, a także strzelnice sportowe, centra i ścianki wspinaczkowe.
Tereny sportowo-rekreacyjne, w tym place zabaw, istnieją ponadto przy kilkudziesięciu
placówkach oświatowych. Place zabaw, a także siłownie plenerowe, funkcjonują również na terenach
administrowanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku (w tym na terenach parków i zieleńców)
oraz przez zarządców terenów na osiedlach mieszkaniowych.
Baseny kąpielowe funkcjonują jako pływalnie kryte w Boguszowicach-Osiedlu (ul. Jastrzębska),
Śródmieściu (ul. Powstańców Śląskich) i Rybnickiej Kuźni (ul. Podmiejska), a także mniejsza przy
Zespole Szkół Budowlanych (Meksyk) oraz odkryte – Kąpielisko Ruda i w Chwałowicach (ul. 1 Maja).
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Brak jest nowoczesnej hali sportowej o większej pojemności – w Strategii Rozwoju Sportu
w Rybniku do 2020 roku wskazuje się na brak dużej hali sportowej z widownią na około 3 tys. osób
(Hala Widowiskowo-Sportowa w Boguszowicach ma widownię z niespełna 1000. miejsc) oraz
lodowiska, a także na niedostateczną bazę sportową przy placówkach oświatowych.
OGRODY DZIAŁKOWE
Tereny zieleni uzupełniają – niezaliczane w przepisach do "terenów zieleni" – rodzinne ogrody
działkowe, o ograniczonej dostępności ("składające się z działek i terenu ogólnego, służące
do wspólnego korzystania przez działkowców, wyposażone w infrastrukturę ogrodową"). Rodzinne
ogrody działkowe mogą w pewnym stopniu stanowić ogólnodostępne tereny zieleni – w zakresie
ograniczonym do terenów ogólnych tych ogrodów (poza działkami).
Ogrody działkowe zajmują około 97 ha. Występują w różnych częściach miasta – głównie
w dzielnicach o charakterze (w pewnym stopniu) miejskim (Śródmieście, Smolna, Paruszowiec-Piaski,
Ligota - Ligocka Kuźnia, Niedobczyce, Niewiadom, Chwałowice, Meksyk, Maroko-Nowiny, Rybnicka
Kuźnia, Boguszowice-Osiedle i Stare). Ogrody zajmują zróżnicowaną powierzchnię – od niewielkich,
poniżej 1 ha do kilkunastu ha. Największy kompleks ogrodów znajduje się na zachód od Nowin
(ul. Brzozowa, pow. 22,3 ha); do znaczących należą również ogrody w Meksyku (ul. Parkowa,
pow. 11,9 ha), Boguszowicach-Osiedlu (12,1 ha), Chwałowicach (ul. Zwycięstwa, pow. 7,25 ha),
Ligocie - Ligockiej Kuźni (ul. Wolna, pow. 6,1 ha), a także zespół ogrodów działkowych w rejonie
Rybnickiej Kuźni i Orzepowic (ul. Rudzka, Nad Zalewem, Rybacka [pow. 11,7 ha] i przy ul. Mglistej,
pow. 5,6 ha).

I.7.8. CMENTARZE
W Rybniku istnieje 13 czynnych cmentarzy (4 komunalne i 9 wyznaniowych) o łącznej
pow. 31,3 ha: cmentarze komunalne – 18,2 ha, wyznaniowe – 8,4 ha (GUS, 2014). Połowa tej
powierzchni przypada na największy cmentarz – komunalny i wyznaniowy (parafii rzymskokatolickiej
i ewangelicko-augsburskiej) przy ul. Rudzkiej i Cmentarnej (Rybnik-Północ). Większość pozostałych
cmentarzy komunalnych (Boguszowice-Stare [ul. Zadumy], Chwałowice i Chwałęcice) oraz
wyznaniowych (parafii rzymskokatolickich) cechuje się niewielką powierzchnią, nie przekraczającą
obecnie w większości przypadków 2 ha. Niektóre części miasta są obsługiwane przez cmentarze
położone na terenie sąsiednich gmin (Kamień [cmentarz w Książenicach], Niedobczyce - Wrębowa
[Radlin], część Niewiadomia [Radoszowy], Stodoły [Rudy], Zebrzydowice [Jejkowice]).
Cmentarzami komunalnymi administruje Zarząd Zieleni Miejskiej w Rybniku (częścią cmentarza
przy ul. Rudzkiej / Cmentarnej zarządzają parafie rzymskokatolicka i ewangelicko-augsburska).
Pozostałe obiekty, położone w Boguszowicach-Starych, Golejowie, Ligockiej Kuźni, Niedobczycach,
Niewiadomiu, Ochojcu i Popielowie / Radziejowie, stanowią cmentarze wyznaniowe.
Najwięcej pochówków – wśród cmentarzy komunalnych – dokonuje się na cmentarzu przy
ul. Rudzkiej (ponad 60% wszystkich pochówków na cmentarzach komunalnych w Rybniku).
Cmentarze cechują się różnym stopniem wykorzystania powierzchni grzebalnej i zróżnicowanymi
możliwościami jej rozszerzenia (biorąc pod uwagę ustalenia planów miejscowych, warunki
fizjograficzne i charakter zagospodarowania terenów w otoczeniu cmentarzy).
Wolna powierzchnia grzebalna na cmentarzach komunalnych wynosi około 5,7 ha (blisko 24%
łącznej powierzchni tych cmentarzy według ich granic wyznaczonych w planach miejscowych), zaś
łącznie z cmentarzami wyznaniowymi – około 10,2 ha. W ocenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku,
na cmentarzach komunalnych istnieje rezerwa powierzchni grzebalnej wystarczająca na 10-15 lat (na
cmentarzu przy ul. Rudzkiej - na około 20 lat)53.
53

Według prognozy demograficznej GUS do 2050 r., w okresie 2015-2050 w Rybniku nastąpi około 54 tys. zgonów (choć dla
2014 r. GUS przewidywał niekorzystne wartości niż te, które faktycznie wystąpiły: prognozowana liczba zgonów - 1375,
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W planach miejscowych wyznaczono 11 terenów przeznaczonych na cmentarze, o łącznej
pow. około 35,8 ha. Główny cmentarz komunalny przy ul. Rudzkiej / Cmentarnej, a także cmentarze
wyznaniowe w Boguszowicach-Starych i Popielowie / Radziejowie nie posiadają możliwości
rozszerzenia swej powierzchni (na cmentarzu przy ul. Rudzkiej rozpatruje się możliwość rozbudowy
kolumbarium).
Dość znaczne rezerwy powierzchni grzebalnej istnieją na cmentarzu komunalnym
w Chwałowicach (około 2 ha) oraz na cmentarzach wyznaniowych w Ochojcu i Ligockiej Kuźni.
W przypadku cmentarza komunalnego w Boguszowicach-Starych ustalenia planu miejscowego nie
przewidują jego rozszerzenia, jednak warunki fizjograficzne oraz istniejące i planowane
zagospodarowanie terenów w otoczeniu stwarzają możliwość powiększenia terenu cmentarza.
Tabela I-48. Tereny cmentarzy według ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Miejscowy plan
zagospodarowania
przestrzennego

Dzielnica

Powierzchnia (ha)
Symbol
terenu

a

Udział pow.
niezagospodarowanej
w pow.
ogólnej (%)

w tym niezagospodab
rowana

ogólna

cmentarze komunalne
MPZP Rybnik 2005

C3 ZC

MPZP Centrum 2005

E35ZC

Chwałowice

MPZP Wschód 2014

Boguszowice-Stare

MPZP Wschód 2014

Rybnik Północ

Chwałęcice

MPZP Rybnik 2005

16,5475 c

2,2500

13,6

D1ZC

3,8185

2,0500

53,7

F2 ZC

3,2010

S2 ZC

cmentarze komunalne razem

0,6955

1,1400
d

24,2625

0,3200

35,6
e

46,0

5,7600

23,7

0,8700

29,5

1,6600

74,6

cmentarze wyznaniowe
Niedobczyce

MPZP Zachód 2011

18.1ZC

2,9450
f

Ochojec

MPZP Rybnik 2005

W8 ZC

2,2240

Boguszowice-Stare

MPZP Wschód 2014

F1 ZC

1,7660

-

0,0

Ligota-Ligocka Kuźnia

MPZP Wschód 2014

I1 ZC

1,4575

0,9500

65,2

Popielów / Radziejów

MPZP Wschód 2014

A1ZC

1,1190

-

0,0

Niewiadom

MPZP Rybnik 2005

R9 ZC, R ZC

1,1180

0,6800

60,8

Golejów

MPZP 13

0,8640

0,2700

31,3

cmentarze wyznaniowe razem

11,4935

4,4300

38,5

cmentarze razem

35,7560

10,1900

28,5

1 ZC

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i dotychczasowego
a
b
zagospodarowania terenów.
Na podstawie obliczeń własnych.
Powierzchnia szacunkowa (powierzchnia
niezagospodarowana obejmuje tereny położone poza ogrodzeniem cmentarza lub części terenów położonych wewnątrz
c
ogrodzenia cmentarza niezagospodarowanych pod pochówki). Cmentarz komunalny przy ul. Rudzkiej łącznie z cmentarzami
d
wyznaniowymi, pow. terenu cmentarza obejmuje również pasy izolujące teren cmentarny.
Powierzchnia cmentarza
w Chwałęcicach według planu miejscowego - 0,5747 ha (cmentarz obejmuje częściowo inny teren, niż ustalony w planie
e
f
miejscowym). Powierzchnia niezagospodarowana dotyczy terenu ustalonego w planie miejscowym. Powierzchnia cmentarza
w Ochojcu według planu miejscowego - 2,0287 ha.

faktyczna - 1274, liczba urodzeń - prognozowana 1380, faktyczna - 1449) - średnio rocznie będzie
założeniu, że 60% pochówków będzie odbywać się w nowych grobach, potrzeba do 2050 r. około 9
na cmentarzach w Rybniku, a więc około 15 ha ogólnej powierzchni cmentarnej. Jeśli przyjąć, że
ul. Rudzkiej odbywać się będzie 25% pochówków w mieście (jak obecnie), oznacza to, że do 2050
pochówków na tym cmentarzu (około 2,5 ha nowej pow. grzebalnej, a więc około 4,2 ha pow. cmentarnej).

1500 zgonów. Przy
ha pow. grzebalnej
na cmentarzu przy
r. nastąpi 13,5 tys.

Swoboda w wyznaczeniu lokalizacji nowego cmentarza jest silnie ograniczona przepisami prawa, warunkami fizjograficznymi
oraz istniejącym i planowanym zagospodarowaniem i przeznaczeniem terenów, w szczególności pod zabudowę mieszkaniową.
Cmentarz może znajdować się wyłącznie na terenie wyznaczonym w planie miejscowym – po uprzednim przeprowadzeniu
badań gruntowo-wodnych (geotechnicznych) – odpowiednim pod względem sanitarnym, którego lokalizacja będzie wykluczać
możliwość wywierania szkodliwego wpływu na otoczenie.
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Rys. I-25. Zieleń urządzona. Tereny sportowo-rekreacyjne. Ogrody działkowe. Cmentarze.
objaśnienia:
1 - tereny i obiekty sportu i rekreacji: Stadion Miejski i kąpielisko Ruda przy ul. Gliwickiej, pozostałe, 2 - obiekty
sportu i rekreacji: Stadion Miejski przy ul. Gliwickiej, inne obiekty o znaczeniu miejskim, dzielnicowym, lokalnym
(w tym obiekty przy placówkach oświatowych), 3 - parki, skwery i zieleńce, 4 - zieleń urządzona na terenach
usługowych, na terenach osiedli mieszkaniowych, 5 - lotnisko Gotartowice, 6 - ogrody działkowe, 7 - cmentarze
komunalne, wyznaniowe (pow. wg ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego), 8 - lasy
i tereny zadrzewione.
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I.8. S Y T U A C J A E K O N O M I C Z N A
I.8.1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA MIASTA
Rybnik, stanowiący część subregionu zachodniego, cechuje się bardzo wysoką atrakcyjnością
inwestycyjną. Według corocznych badań atrakcyjności inwestycyjnej województw i podregionów
Polski, prowadzonych przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową w Gdańsku 54, podregion
rybnicki (odpowiadający zasięgiem terytorialnym subregionowi zachodniemu) jest klasyfikowany
na drugim miejscu wśród 54 podregionów (po podregionie katowickim) pod względem poziomu
atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności przemysłowej – z uwagi na zasoby pracy (bardzo duże
zasoby wykwalifikowanych pracowników i absolwentów), infrastrukturę gospodarczą (znaczna
powierzchnia wolnych obszarów w specjalnych strefach ekonomicznych, duża aktywność inwestorów
w SSE) i poziom rozwoju gospodarki (wysoka wydajność pracy w przemyśle, korzystna struktura
gospodarki). Do słabych stron podregionu należy w tej klasyfikacji jedynie wysoki poziom
wynagrodzeń.
Nieco niżej, poza pierwszą dziesiątką, podregion rybnicki jest klasyfikowany pod względem
atrakcyjności dla działalności usługowej i działalności zaawansowanej technologicznie – z reguły jako
cechujący się wysoką lub incydentalnie – bardzo wysoką (2011 r.) bądź przeciętną atrakcyjnością
(2012 r.). Na atrakcyjność podregionu dla działalności usługowej i zaawansowanej technologicznie
składają się głównie relatywnie wysoka podaż pracy, ponadprzeciętna liczbę studentów i absolwentów
szkół, chłonność rynku instytucjonalnego, bardzo wysoka siła nabywcza gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw oraz relatywnie wysoka wydajność pracy, a także dobra dostępność transportowa.
Atrakcyjność podregionu rybnickiego dla tego rodzaju działalności osłabiają bardzo wysoki
poziom wynagrodzeń oraz równie wysoki poziom zanieczyszczeń, a prawdopodobnie także średni –
w całym podregionie – poziom rozwoju infrastruktury społecznej (liczba i aktywność instytucji kultury
[teatry, kina, domy kultury], nasycenie infrastrukturą hotelową i gastronomiczną).
W Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020+", stwierdza się, że "Aglomeracja
Rybnicka posiada rozwinięty sektor gospodarki, w tym związany z przemysłem wydobywczym".
Do "głównych potencjałów" subregionu zachodniego zaliczono m.in.: "wysoką atrakcyjność
inwestycyjną dla działalności przemysłowej – duży potencjał i zróżnicowanie gospodarcze,
zrównoważoną proporcję przemysłów tradycyjnych i nowych, udany proces transformacji gospodarki
w subregionie, a także wysokie kompetencje kapitału ludzkiego, "stale dostosowywane do potrzeb
rynku pracy" oraz przygraniczne położenie – bliskość aglomeracji Ostrawsko-Karwińskiej (istotne
znaczenie w tym zakresie ma autostrada A1 oraz linia kolejowa nr 140 i 158 Rybnik - Chałupki
-Bogumin).

I.8.2. RYNEK PRACY. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA PRZEDSIĘBIORSTW
PRACUJĄCY. Liczba pracujących w Rybniku wynosi (2014 r.) około 40,6 tys. osób (bez podmiotów
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób). Liczba pracujących od 2005 r. wzrosła o około 6%,
w tym w przemyśle i budownictwie o 3,1%. Na 1000 ludności przypada 284 pracujących (w 2010 r.
przypadało 301 pracujących).
W podziale na sektory ekonomiczne, większość pracujących zatrudniona jest w usługach (54% –
21,9 tys. osób, w tym 9,8 tys. w handlu, naprawach, transporcie, gastronomii i informacji, zaś 1,2 tys.
54

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk (lata 2005 2015). Atrakcyjność podregionów jest badana w trzech wymiarach: pod względem atrakcyjności dla działalności przemysłowej,
atrakcyjności dla działalności usługowej oraz atrakcyjności dla działalności zaawansowanej technologicznie. Atrakcyjność
inwestycyjna jest rozumiana jako zdolność do skłonienia do inwestycji poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji
możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną kombinację
czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw.
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w sektorze finansów, ubezpieczeń i obsłudze nieruchomości, pozostała, większa część [11 tys.] –
w usługach innego rodzaju). Do ważniejszych pracodawców należą w tym sektorze podmioty
działające w zakresie usług publicznych (administracja, oświata, ochrona zdrowia) i rynkowych
(głównie handel). Wśród małych i drobnych przedsiębiorstw przeważają podmioty działające
w dziedzinie handlu hurtowego i detalicznego oraz napraw pojazdów samochodowych.
Znaczna część osób pracuje w przemyśle i budownictwie – około 18 tys. osób (44% ogółu
pracujących). Liczba ta waha się w ostatnim okresie od 17,4 tys. w 2005 r. do 19,5 tys. w 2012 r. (45 47%). Marginalna liczba osób (1,7%) pracuje w rolnictwie i dziedzinach pokrewnych.
Tabela I-49. Pracujący według płci i sektorów ekonomicznych (osoby) w Rybniku w okresie 2005-2014
Wyszczególnienie
Ogółem:

2005

2010

2012

2014

2005= 100

38 252

43 099

41 554

40 557

106,0

22 066

24 488

24 601

24 601

111,5

16 186

18 611

16 953

16 953

104,7

wg płci:
- mężczyźni
- kobiety
a

wg sektorów ekonomicznych :
- rolnictwo

491

666

667

670

136,5

17 410

18 824

19 540

17 954

103,1

- handel, naprawy, transport, gastronomia,
informacja

8 548

9 489

9 053

9 788

114,5

- finanse, ubezpieczenia, nieruchomości

1 485

3 024

1 110

1 173

79,0

10 318

11 096

11 184

10 972

106,3

- przemysł i budownictwo

- pozostałe usługi

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
o liczbie pracujących do 9 osób.

a

Bez podmiotów gospodarczych

W systemie REGON w Rybniku zarejestrowanych jest około 13,6 tys. podmiotów gospodarczych
(2014 r.), w tym większość (80%) w usługach. Zarejestrowane są 132 spółki handlowe z udziałem
kapitału zagranicznego.
Tabela I-50. Podmioty gospodarcze według grup rodzajów działalności i klas wielkości w 2010 i 2014 r.
Wyszczególnienie

2010
liczba

2014
%

liczba

%

Podmioty według grup rodzajów działalności
ogółem
rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo

13360

x

13628

x

100

0,7

96

0,7

2905

21,8

2940

21,6

10355

77,5

10592

77,7

12423

93

12873

94,5

10 - 249

920

6,9

741

5,4

250 - 999

14

0,1

13

0,1

3

0

1

0

przemysł i budownictwo
pozostała działalność
Podmioty według klas wielkości
0-9

1000 i więcej
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Przedsiębiorczość, elastyczność rynku pracy i aktywność gospodarcza osób fizycznych jest na
przeciętnym poziomie. Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. osób (973), mimo
wzrostu o 26 podmiotów w porównaniu z 2010 r., jest niższa niż w kraju (1071), również liczba osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym
(11,2 [10,9 w 2010 r.) sytuuje się na poziomie nieco niższym od średniej krajowej (12,2).
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SYTUACJA
MAKROEKONOMICZNA
PRZEDSIĘBIORSTW.
Dane
makroekonomiczne
w przedsiębiorstwach – wielkość środków trwałych, nakładów inwestycyjnych i produkcji sprzedanej
w przemyśle i budownictwie są korzystne (w 2013 r. w stosunku do 2008 r. wzrosła wartość środków
trwałych [o 31%], nakładów inwestycyjnych [o 22%] i produkcji sprzedanej przemysłu [o 15%]).
Tabela I-51. Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w 2010
i 2013 r.

Wyszczególnienie
ogółem
w tym przemysł i budownictwo
pozostała działalność

Nakłady
Wartość brutto
inwestycyjne
środków trwałych
2010
2013
2010
2013
mln zł
423,6
754,7 8201,1 9345,4
352,6

648,9

6568,9

7908,7

70,2

105,5

1614,8

1411,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
Tabela I-52. Nakłady inwestycyjne i wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach w 2010
i 2013 r. – wskaźniki
Wyszczególnienie
nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca
wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca
nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca w wieku produkcyjnym
wartość brutto środków trwałych w przedsiębiorstwach na 1 mieszkańca
w odniesieniu do Polski = 100

2010

2013
zł

3005,6

5373,9

58147,0

66670,5

4548,2

8324,6

163,2%

159,0%

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

I.8.3. PRZEMYSŁ I DZIAŁALNOŚCI POKREWNE
Rybnik w zakresie przemysłu stanowi ośrodek gospodarczy o dominacji tradycyjnego sektora
paliwowo-energetycznego (wydobywanie węgla kamiennego, produkcja energii elektrycznej)
i działalności związanych z tymi branżami.
Rybnik stanowi gminę górniczą w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu
górnictwa węglowego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 704), zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Gospodarki
z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie wykazu gmin górniczych (MP Nr 10, poz. 115) – posiadającą
w związku z tym szczególne uprawnienia finansowe. 55
Największymi pracodawcami na terenie Rybnika są kopalnie (oddziały Kompanii Węglowej S.A.,
od maja 2016 r. – Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.) – KWK Jankowice (Boguszowice) i KWK
Chwałowice (Chwałowice), zatrudniające łącznie około 5,9 tys. osób (w kopalni Jankowice pracuje
3 078, a KWK Chwałowice – 2 804 osób [2016 r.]). W skład Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.
wchodzą również dwie jednostki (oddziały) zlokalizowane w Rybniku: Zakład Elektrociepłownie
(elektrociepłownie Chwałowice i Jankowice oraz ciepłownia Rymer) – specjalistyczna jednostka
zajmującą się działalnością energetyczną, głównie w zakresie wytwarzania ciepła, energii elektrycznej,
sprężonego powietrza oraz przesyłania i dystrybucji tych mediów oraz Zakład Informatyki
i Telekomunikacji (Boguszowice), realizujący przede wszystkim zadania dotyczące transmisji danych
i głosu pomiędzy wszystkimi oddziałami PGG a pozostałymi dostawcami usług.
55

Gmina górnicza - gmina, na której terenie wykonywana jest (albo była wykonywana po dniu 14 stycznia 1999 r.) działalność
gospodarcza objęta koncesją na wydobywanie węgla kamiennego i na rzecz której przedsiębiorstwo górnicze jest obowiązane
(lub było obowiązane) uiszczać opłatę eksploatacyjną lub gmina, na której terenie jest (albo był zlokalizowany) zakład górniczy
albo część tego zakładu). Uprawnienia gminy górniczej polegają na tym, że przedsiębiorstwo górnicze może dokonać
darowizny mienia na rzecz gminy (albo spółdzielni mieszkaniowej), za jej zgodą, na cele związane z realizacją urządzeń
infrastruktury technicznej lub innych celów publicznych, a także w celu pobudzania aktywności gospodarczej w gminie.
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W otoczeniu górnictwa działa szereg podmiotów prowadzących wspomagającą działalność
usługową (wykonujących roboty górnicze) oraz w zakresie produkcji, remontów i sprzedaży maszyn
i urządzeń górniczych (m.in. Kopex Machinery S.A. Zakład Rybnik, dawna Rybnicka Fabryka Maszyn
"Ryfama" [Śródmieście] – produkcja górniczych maszyn i urządzeń dla potrzeb kopalń, Grupa Marat
[Ligota, Brzezińska], Rybnickie Zakłady Naprawcze Sp. z o.o. [Niedobczyce], Hydrotech S.A.
[Kłokocin]).
Sektor energetyczny obejmuje Elektrownię Rybnik (EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku),
zatrudniającą około 550 osób, szereg podmiotów działających na rzecz energetyki, zlokalizowanych
w sąsiedztwie elektrowni (naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń dla energetyki,
zagospodarowanie ubocznych produktów spalania [Doosan Babcock Energy Polska – działalność
w zakresie instalacji przemysłowych oraz dla sektora energetycznego i petrochemicznego, Ecol
sp. z o.o., Utex sp. z o.o., ul. Podmiejska i Golejowska]) oraz stację elektroenergetyczną Wielopole,
wyprowadzającą moc z elektrowni. W dziedzinie wytwarzania energii elektrycznej działają również
Elektrociepłownie Chwałowice i Jankowice, usytuowane przy kopalniach węgla kamiennego.
Do innych, ważniejszych branż gospodarczych należą: w zakresie przetwórstwa przemysłowego
– produkcja grzejników i płyt izolacyjnych (Rettig Heating Sp. z o.o.) oraz części i akcesoriów
do samochodów (Tenneco Automotive Polska Sp. z o.o.) – przy ul. Przemysłowej (Paruszowiec),
urządzeń sygnalizacyjnych i teletechnicznych (Sygnały SA, Gotartowice), a także – produkcja maszyn
i urządzeń dla przemysłu spożywczego, metalowych wyrobów gotowych oraz szkliwa emalierskiego
i emaliowanie.
Rozwinięta jest produkcja wyrobów budowlanych, przede wszystkim z betonu (prefabrykaty
i elementy betonowe), produkcja gipsu i mieszanek budowlanych (Zakład Przetwórstwa Surowców
Mineralnych Piotrowice III sp. z o.o., Golejowska), działalność w zakresie szeroko rozumianego
budownictwa (Erbud sp. z o.o., Podmiejska, Lubar sp.j. [Popielów, Stanisława Konarskiego],
Przedsiębiorstwo Prefabrykacji Górniczej "Prefrow" sp. z o.o., Wiejska) oraz mas z asfaltobetonu
(ul. Poligonowa), a także chemikaliów i wyrobów chemicznych (m.in. produkcja ciekłych gazów
przemysłowych [Wytwórnia Gazów Skroplonych, Eloros sp. z o.o., Podmiejska], chemii przemysłowej
i środków czystości [Zebrzydowicka, Poligonowa]). Funkcjonują również podmioty w szeregu innych
branżach (m.in. produkcja wyrobów budowlanych z tworzyw sztucznych, tekstylnych i odzieży oraz
artykułów spożywczych).
Istotne znaczenie ma działalność związana z transportem i gospodarką magazynową, zwłaszcza
w zakresie infrastruktury, taboru i transportu kolejowego (w tym budowa wagonów, modernizacja
i naprawa wagonów i lokomotyw – Infra Silesia SA, DB Schenker Rail Polska [Kłokocińska], PKP
Cargo SA Zakład Przewozów Towarowych Rybnik [Dworcowa], Zakład Taboru PKP [Kolejowa]).
W dziedzinie transportu drogowego działają podmioty skupione przy ul. Mikołowskiej, Prostej /
Brzezińskiej, Jankowickiej i Włościańskiej. Istnieją również podmioty zajmujące się przeróbką złomu
i recyklingiem pojazdów (stacje demontażu) oraz produkcją kruszyw z łupków z hałd pogórniczych.
W różnych rejonach miasta (Obwiednia Południowa, Podmiejska, Jastrzębska, Rymera) działają
podmioty w zakresie informacji i komunikacji. Funkcjonują Rybnicki Inkubator Technologiczny
(Śródmieście, ul. Jankowicka) i Park Biznesu Ballyvesey (w sąsiedztwie terenów Katowickiej
Specjalnej Strefy Ekonomicznej [ul. Podmiejska]). Otoczenie biznesu tworzy kilka organizacje
gospodarczych (Izba Przemysłowo-Handlowa Rybnickiego Okręgu Przemysłowego, Cech Rzemiosł
oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Izba Rzemieślnicza, Śląsko-Dąbrowskie Towarzystwo
Gospodarcze).
ASPEKTY PRZESTRZENNE. SKUPISKA MIEJSC PRACY. Sektor paliwowo-energetyczny należy
do działalności terenochłonnnych. Kopalnie węgla kamiennego, a także elektrownia wraz z powiązaną
stacją elektroenergetyczną (Rybnicka Kuźnia), liniami elektroenergetycznymi najwyższych napięć
i zbiornikiem technologicznym zajmują (bezpośrednio lub pośrednio) rozległe tereny, w niektórych
częściach miasta wywierających decydujący wpływ na stan przestrzeni. W zakresie działalności
górniczej, oprócz zakładów głównych z szybami materiałowo-zjazdowymi i zakładami mechanicznej
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przeróbki węgla (Boguszowice-Osiedle i Stare, ul. Jastrzębska, Chwałowice, ul. 1 Maja), istnieje
szereg innych obiektów i terenów niezbędnych dla możliwości działania kopalń (szyby peryferyjne
[wentylacyjne], obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej i transportowej, osadniki [wód dołowych
i mułowe], budowle ziemne [obiekty rekultywacyjne], a także tereny niekorzystnie przekształcone,
na których deponowane są odpady wydobywcze).
W sąsiedztwie elektrowni, na pograniczu Rybnickiej Kuźni i Wielopola (ul. Podmiejska, Strefowa,
Golejowska) rozwija się zabudowa w obrębie istniejącej tu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
(Podstrefa Jastrzębsko - Żorska, obszar przemysłowy Rybnik), o pow. 23,34 ha, częściowo
zagospodarowana (Doosan Babcok Energy Poland, Ecol Sp. z o.o., Eloros Sp. z o.o., ZPSM
„Piotrowice III” Sp. z o.o.), mieszcząca jeszcze pięć (wolnych) działek inwestycyjnych o pow. 14,1 ha.
Do innych ważniejszych skupisk działalności przemysłowo-składowych należą: ParuszowiecPiaski – na terenie dawnej Huty Silesia (po obydwu stronach ul. Przemysłowej) oraz zespół
zabudowań, głównie magazynowo-składowych, przy ul. Mikołowskiej i Sosnowej, Niedobczyce Rymer – tereny dawnej kopalni "Rymer" i Rybnickich Zakładów Naprawczych ("Strefa Przemysłowa
Rybnik - Rymer"), a także w Niedobczycach (ul. Zygmunta Starego i Wincentego Kadłubka),
Niewiadomiu (ul. Frontowa i Sportowa), Ligocie i Meksyku (ul. Brzezińska / Prosta i [1]Jerzego
Giedroycia), Kłokocinie (ul. Kłokocińska oraz Poligonowa, Włościańska i Rycerska), Gotartowicach
(ul. Sygnały), Zamysłowie (ul. Pod Lasem), Maroku-Nowinach (ul. Zebrzydowicka), Wielopolu
(ul. Lipowa), a także w Śródmieściu (ul. Bolesława Chrobrego [Kopex Machinery S.A. [dawna
"Ryfama"]).

I.8.4. HANDEL I NIEKTÓRE INNE USŁUGI RYNKOWE
HANDEL
Zagadnienia dotyczące handlu (liczby i rodzajów obiektów handlowych) przedstawiane są
w różnym ujęciu przez statystykę publiczną (GUS) oraz przez firmy doradcze i stowarzyszenia
działające w branży nieruchomości handlowych (centrów i ulic handlowych). Ponadto, w odmienny
sposób do kwestii obiektów handlowych odnoszą się przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, różnicujące je ze względu na wielkość powierzchni sprzedaży
(wyodrębniające wśród nich tylko obiekty o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 [tzw. obiekty
"wielkopowierzchniowe"]).
Według definicji i danych statystycznych GUS, w 2014 r. podstawowa (zasadnicza) sieć
handlowa w Rybniku – dotycząca sprzedaży detalicznej z obiektami o powierzchni sprzedaży
co najmniej 400 m2, obejmowała 36 obiektów: 7 hipermarketów, 28 supermarketów i 1 dom handlowy.
Rybnik jest pod tym względem znaczącym ośrodkiem handlowym w skali subregionalnej – skupia 25%
wszystkich takich sklepów zlokalizowanych w Subregionie Zachodnim, w tym 41% sklepów
największych (hipermarketów). W sąsiednich miastach (Jastrzębie-Zdrój, Wodzisław Śl., Żory) notuje
się od 15 do 22 takich sklepów. W Rybniku działają również trzy targowiska o pow. blisko 2,5 ha
(z przewagą sprzedaży drobnodetalicznej)56.
Według innych kryteriów, w tym ze względu na lokalizację, na sieć handlowo-usługową
w Rybniku składają się: dwa centra handlowo-usługowe (drugiej generacji): centrum rozrywkowohandlowe Focus Mall Rybnik (Bolesława Chrobrego) oraz centrum handlowo-rozrywkowe CHR Rybnik
Plaza (Raciborska), skupiające po kilkadziesiąt sklepów oraz obiekty gastronomiczne i rozrywkowe;
56

Według definicji stosowanych przez Główny Urząd Statystyczny poszczególne rodzaje sklepów oznaczają: hipermarket sklep o powierzchni sprzedażowej od 2500 m2, prowadzący sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym, oferujący szeroki
asortyment artykułów żywnościowych i nieżywnościowych częstego zakupu, zwykle z parkingiem samochodowym; supermarket
- sklep o powierzchni sprzedażowej od 400 m 2 do 2499 m2, prowadzący sprzedaż głównie w systemie samoobsługowym,
oferujący szeroki asortyment artykułów żywnościowych oraz nieżywnościowych częstego zakupu; dom handlowy wielodziałowy (przynajmniej dwa działy branżowe) sklep o powierzchni sal sprzedażowych od 600 m 2 do 1999 m2, prowadzący
sprzedaż szerokiego i uniwersalnego asortymentu towarów nieżywnościowych, a często także żywnościowych, może również
prowadzić pomocniczą działalność gastronomiczną i usługową.
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hiper- i supermarkety: Carrefour Rybnik - Galeria Śląska (Gliwicka), Tesco (Żorska), Auchan (Jana
Kotucza) oraz sklepy branży niespożywczej (budowlanej, meblarskiej, wyposażenia wnętrz oraz
ze sprzętem elektronicznym i artykułów gospodarstwa domowego), zlokalizowane w większości przy
ul. Żorskiej (Media Markt Polska Sp. z o.o., Praktiker, OBI, Agata Meble Rybnik) oraz przy
ul. Obwiednia Północna (Castorama i Merkury Market). Odrębną kategorię stanowi sklep Makro Cash
and Carry przy ul. Żorskiej, należący do obiektów ze sprzedażą hurtową.
Dynamicznie rozwija się sieć innych sklepów różnego rodzaju (supermarkety oraz dyskonty
[sklepy różnych sieci]) – ze sprzedażą detaliczną, zlokalizowane w różnych dzielnicach (Śródmieście
[Dworek, Jana Kotucza, Marii Skłodowskiej-Curie, 3 Maja], Smolna [Sławików, Władysława Stanisława
Reymonta, Wodzisławska, Zebrzydowicka], Maroko-Nowiny [Władysława Broniewskiego,
Budowlanych, Orzepowicka, Zebrzydowicka], Ligota - Ligocka Kuźnia [Żorska], Rybnik-Północ
[Sybiraków], Boguszowice-Osiedle [Józefa Lompy, Patriotów], Boguszowice-Stare [Sztolniowa],
Gotartowice [Żorska], Chwałowice [Kupiecka, 1 Maja], Niedobczyce [Górnośląska, Józefa Rymera],
Wielopole [Gliwicka]). Liczne są także różnego rodzaju małe sklepy spożywcze i typu convenience
("praktyczne, narożne") – sieciowe i pozasieciowe.
Koncentracja usług handlu (zgrupowania w formie kompleksów handlowych) – poza centrum
miasta – zaznacza się w dwóch rejonach: przy ul. Żorskiej, po obydwu stronach drogi, na odcinku na
zachód od jej skrzyżowania z ul. Prostą (zespół Tesco - Media Markt - Praktiker; OBI - Agata Meble Makro Cash and Carry) oraz w mniejszym natężeniu – wzdłuż ul. Gliwickiej / Obwiednia Północna
(Carrefour Rybnik [Galeria Śląska] - Merkury Market - Castorama).
Tradycyjne formy handlu w formie ulic handlowych i pojedynczych obiektów handlowych skupiają
się w centrum, w rejonie Rynku i ulic przyległych, stanowiących tradycyjne główne ulice handlowousługowe (Jana III Sobieskiego, Łony, plac Wolności, Kościelna, Pocztowa, Zamkowa, Raciborska,
Powstańców Śl.) – z lokalami handlowymi (artykuły spożywcze, zdrowie i uroda, obuwie, odzież,
galanteria skórzana, biżuteria i akcesoria, multimedia) i punktami usługowymi (gastronomia, instytucje
finansowe, naprawy), miejscami w formie zwartych pierzei handlowo-usługowych. Pojedyncze lub
tworzące mniejsze skupiska sklepów i punktów usługowych występują w poszczególnych dzielnicach,
głównie w obrębie dzielnicowych i lokalnych ośrodków usługowych. Do tradycyjnych form handlu
detalicznego należą również targowiska – największe Targowisko Miejskie przy ul. gen. Józefa Hallera
oraz inne (ul. św. Jana i lokalne, w tym na Nowinach i w Boguszowicach-Osiedlu).
Sklepy przemysłowe, w tym hurtownie (prowadzące również sprzedaż detaliczną), zlokalizowane
są w wielu miejscach, w tym w centrum (m.in. rejon ul. Józefa Piłsudskiego / Wiejskiej), a także wzdłuż
ul. Żorskiej i innych ważniejszych ulic: Sybiraków, Gliwickiej i Rybnickiej, Jana Kotucza, Prostej,
Mikołowskiej, Raciborskiej i Wodzisławskiej. Ponadto, działa około 20 salonów samochodowych,
skupiających się wzdłuż niektórych ulic (Raciborska, Wodzisławska, Prosta i Brzezińska, Gliwicka,
Żorska) oraz 26 stacji benzynowych.
NOWOCZESNE POWIERZCHNIE HANDLOWE (CENTRA HANDLOWE). Inną klasyfikacją obiektów
handlowych jest ich ocena ze względu na "nowoczesną powierzchnię handlową". Należą do nich
jedynie obiekty zaliczane do centrów handlowych oraz (nie występujących w Rybniku) parków
handlowych i centrów wyprzedażowych 57. Według przeglądów i raportów na temat rynku handlowego
w Polsce (2013-2014)58, nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową w kraju wynosi 262 m 2 na
tysiąc mieszkańców – na poziomie krajów zachodniej Europy (260 m 2). W grupie miast średniej
wielkości (100 tys. – 200 tys.), do której należy Rybnik, średnia ta wynosi 799 m 2.
W tym ujęciu, w Rybniku istnieje 5 obiektów (centrów handlowych) o pow. blisko 80 tys. m 2,
co oznacza, że poziom nasycenia nowoczesną powierzchnią handlową wynosi 569 m 2 na 1000
mieszkańców (dla porównania w Opolu – 1425 m 2, zaś w Bielsku-Białej – 885 m 2). Wskaźnik ten –
z jednej strony – nie uwzględnia liczby mieszkańców powiatu rybnickiego (przy łącznej liczbie
57

Centrum handlowe oznacza nieruchomość, która została zaplanowana, zbudowana i jest zarządzana jako jeden podmiot
handlowy, składające się ze wspólnych części, o minimalnej powierzchni najmu (brutto) 5 000 m 2 oraz z minimum 10 sklepów.
58

Rynek handlowy w Polsce, 2014 r., Jones Lang Lasaalle, PRCH Retail Research Forum Polska Rada Centrów Handlowych
Raport 2013, Przegląd rynku nieruchomości, podsumowanie 2014 r. Colliers International Poland, PRCH Retail Research
Forum, 2014.
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mieszkańców Rybnika i pow. ziemskiego wskaźnik wynosi niespełna 370 m 2), a także niektórych
sąsiednich miast, z drugiej zaś strony – nie bierze pod uwagę łatwej dostępności z Rybnika do innych
centrów handlowych. W otoczeniu Rybnika centra handlowe istnieją w Żorach (wskaźnik – 492 m 2),
Jastrzębiu-Zdroju (345 m2) i Raciborzu (267 m2) oraz w Wodzisławiu Śl. W Metropolii Górnośląskiej
(razem m.in. z Knurowem i Gierałtowicami) istnieją 44 centra, a na 1000 osób przypada 510 m 2.
Biorąc pod uwagę te wskaźniki, nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową w Rybniku –
w porównaniu z innymi miastami średniej wielkości – jest na dość niskim poziomie. W raportach,
w których ocenia się ogólną siłę nabywczą mieszkańców Rybnika jako będącą na wysokim poziomie,
wskazuje się, że w Rybniku (oprócz jeszcze tylko Włocławka, Zielonej Góry i Kalisza) teoretycznie
(potencjalnie) istnieją szanse dla nowych powierzchni sprzedaży. Trzeba jednak mieć na uwadze,
że rozwój centrów handlowych już spowodował odciągnięcie klientów i najemców z tradycyjnych
sklepów i ulic handlowych oraz że obszar oddziaływania Rybnika nie jest tak duży, jak w przypadku
innych miast średniej wielkości w Polsce (w tym również z uwagi na bliskie sąsiedztwo Metropolii
Górnośląskiej).
OBIEKTY HANDLOWE O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m 2. Ustawa o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym posługuje się pojęciem obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży59 powyżej 2000 m2. Określenie obszarów, na których mogą być rozmieszczone takie
obiekty jest jednym z elementów polityki przestrzennej gminy (realizacja tych obiektów handlowych
jest możliwa jedynie na podstawie planu miejscowego).
Obecnie, według podziału obiektów handlowych z uwagi na powierzchnię sprzedaży, o której
mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, do wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych należą w Rybniku: centra rozrywkowo-handlowe (Focus Mall i Rybnik Plaza)
oraz obiekty handlowe usytuowane przy ul. Żorskiej (Tesco, Praktiker, OBI, Agata Meble), Gliwicka /
Obwiednia Północna (Carrefour, Castorama, Merkury Market) i Jana Kotucza (Auchan). Obiekt Makro
Cash and Carry ze względu na jego klasyfikację jako hurtownia nie zalicza się do sklepów
wielkopowierzchniowych.
INNE USŁUGI
HOTELE. Rybnik nie stanowi ośrodka o odpowiednim rozwoju usług hotelarskich. Działa tylko sześć
hoteli skategoryzowanych 60 (423 miejsca), w tym cztery trzygwiazdkowe (213 miejsc): Ochojec
(Korona, ul. Rybnicka), Kamień (Olimpia, ul. Hotelowa), Paruszowiec-Piaski (Politański, ul. Sosnowa)
i w centrum (Hotel przy Młynie, ul. Młyńska). Pozostałe obiekty stanowią hotele dwugwiazdkowe
(Ochojec, Rybnik-Północ). Jeden obiekt jest w trakcie kategoryzacji. Hotele zlokalizowane są głównie
poza centrum miasta (przewidywane są tu jednak inwestycje hotelarskie). Brak jest hoteli markowych,
nowoczesnych pod względem standardu i zakresu usług (sieciowych [funkcjonujących pod marką
międzynarodową]).
Istnieje także kilka obiektów nieskategoryzowanych (220 miejsc), zbliżonych standardem
do miejsc hotelowych (centrum, Niedobczyce, Popielów, Stodoły), a także szereg miejsc o standardzie
noclegów (pokoi) pracowniczych i gościnnych (610 miejsc) w różnych częściach miasta (centrum,
Rybnik-Północ, Chwałowice, Boguszowice-Osiedle, Paruszowiec-Piaski, Ligota-Ligocka Kuźnia).
GASTRONOMIA. Usługi gastronomii, różnego rodzaju, skupiają się w centrum (Rynek i przyległe
ulice), pojedyncze obiekty występują w szeregu różnych lokalizacjach w poszczególnych dzielnicach,
w tym o znaczeniu rekreacyjnym (Stodoły, Chwałęcice).
PLACÓWKI FINANSOWE. Intensywnie rozbudowana jest sieć placówek finansowych. W Rybniku swe
59

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przez powierzchnię sprzedaży rozumie część ogólnodostępnej
powierzchni obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową, przeznaczonego do sprzedaży detalicznej, w której
odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni
pomocniczej [powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.]).
60

Kategorię (zaszeregowanie, liczbę gwiazdek) nadaje obiektowi - na wniosek - marszałek województwa. Obiekty
skategoryzowane spełniają odpowiednie do przyznanej kategorii wymagania pod względem wielkości, wyposażenia i zakresu
świadczonych usług oraz wymagania sanitarne, przeciwpożarowe itp.
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placówki posiada około 24 banków; z reguły mieszczą się one w centrum miasta, a także głównie na
Nowinach oraz w Boguszowicach-Osiedlu, Niedobczycach i Rybnickiej Kuźni.

I.8.5. DOCHODY BUDŻETU I MOŻLIWOŚCI FINANSOWE MIASTA
Dochody budżetu Rybnika w 2014 r. wyniosły 669,2 mln zł i były wyższe w porównaniu
do 2010 r. o 143%. Należy jednak zauważyć, że analogiczne wzrost dochodów odnotowano również w
innych miastach w otoczeniu subregionalnym i regionalnym (m.in. Żory i Ruda Śląska; nieco niższy
wzrost dotyczył Zabrza, Katowic, Bielska - Białej i Jastrzębia-Zdroju, natomiast nieco wyższy
odnotowano w Tychach, a wyraźnie wyższy – w Gliwicach [o 201%]).
W przeliczeniu na 1 mieszkańca, dochody budżetu Rybnika (prawie 4,8 tys. zł w 2014 r.) również
plasują miasto na dobrych pozycjach wśród porównywanych miast. Wyraźnie wyższą wartość
odnotowują Gliwice (7,1 tys. zł), najniższą – Jastrzębie-Zdrój i Żory (ok. 3,7 tys. zł).
Tabela I-53. Dochody budżetów (ogółem) Rybnika i w wybranych miastach w okresie 2000-2014
Wyszczególnienie

2000

2005

2010

2014

2000=100

Rybnik

274 954,5

tys. zł
397 443,7

Bielsko-Biała

368 658,9

460 548,1

681 447,1

803 659,0

218,0

Jastrzębie-Zdrój

154 257,3

211 714,9

344 742,9

332 911,1

215,8

Gliwice

436 294,0

572 603,3

766 680,7

1 313 075,8

301,0

Katowice

739 989,8

976 364,5

1 332 196,3

1 615 551,1

218,3

Ruda Śląska

245 289,1

363 055,0

479 091,8

582 339,4

237,4

Tychy

238 044,9

311 735,7

558 801,5

657 455,5

276,2

Zabrze

356 262,3

493 770,8

786 332,5

822 203,2

230,8

92 986,6

113 080,7

244 350,7

230 117,1

247,5

Żory

589 903,9

669 198,9

243,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
Tabela I-54. Dochody budżetów (ogółem, na 1 mieszkańca) w Rybniku i w wybranych miastach w okresie
2005-2014
Wyszczególnienie

2005

2010

2012

2014

zł

Rybnik

2 805,4

4 184,3

4 486,5

4 776,8

Bielsko-Biała

2 604,4

3 895,5

4 138,8

4 633,1

Jastrzębie-Zdrój

2 208,4

3 713,8

3 907,6

3 655,4

Gliwice

2 864,9

4 073,8

4 671,8

7 098,0

Katowice

3 063,2

4 265,8

4 515,3

5 326,3

Ruda Śląska

2 470,1

3 330,8

3 816,0

4 127,4

Tychy

2 372,5

4 313,1

4 597,9

5 108,5

Zabrze

2 572,1

4 325,2

4 278,1

4 623,9

Żory

1 796,5

3 927,5

4 002,7

3 710,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W tym samym czasie (2000 - 2014) wydatki budżetu Rybnika wzrosły o 137%, osiągając
w 2014 r. wielkość ok. 4,8 tys. zł na 1 mieszkańca (najwyższy pozom wydatków dotyczył Gliwic).
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Tabela I-55. Wydatki budżetów Rybnika i wybranych miast w okresie 2000-2014
Wyszczególnienie

2000

2005

2010

2014

2000=100

Rybnik

285 778,7

407 161,7

tys. zł
540 703,1

Bielsko-Biała

367 563,9

480 034,5

730 576,8

745 780,3

202,9

Jastrzębie-Zdrój

159 816,8

223 947,7

334 911,6

383 559,1

240,0

Gliwice

457 788,9

569 392,7

775 288,3

1 356 440,3

296,3

Katowice

755 067,8

936 904,9

1 417 582,8

1 852 696,3

245,4

Ruda Śląska

255 207,9

388 392,7

482 927,2

580 903,3

227,6

Tychy

254 963,1

281 609,1

572 565,3

785 212,4

308,0

Zabrze

350 500,7

483 115,0

841 966,7

888 127,3

253,4

99 564,9

114 466,2

277 085,5

233 658,6

234,7

Żory

675 899,4

236,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
Tabela I-56. Wydatki budżetów (ogółem, na 1 mieszkańca) w Rybniku i w wybranych miastach w okresie
2005-2014
Wyszczególnienie

2005

2010

2012

2014

zł

Rybnik

2874,0

3835,3

4185,8

4824,6

Bielsko-Biała

2714,6

4176,4

4177,9

4299,4

Jastrzębie-Zdrój

2336,0

3607,9

3832,3

4211,6

Gliwice

2848,8

4119,5

4855,4

7332,4

Katowice

2939,4

4539,3

5036,1

6108,2

Ruda Śląska

2642,4

3357,5

3628,3

4117,3

Tychy

2143,2

4419,3

4352,8

6101,2

Zabrze

2516,6

4631,3

4085,1

4994,7

Żory

1818,5

4453,6

3977,9

3767,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

W Rybniku w latach 2008 – 2014 na stosunkowo wysokim poziomie kształtował się udział
wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem. Najniższy poziom to 18,3% w 2012 r., podczas gdy
np. dla Rudy Śląskiej najwyższy udział w tym samym okresie wynosił 17,9% (w 2008 r.). Wskaźniki te
są mocno skorelowane z poszczególnymi, realizowanymi inwestycjami, co oznacza, że jedna duża
inwestycja (szczególnie w mniejszym mieście) w zasadniczy sposób kształtuje ten wskaźnik.
Powtarzalność wysokich udziałów wskazuje na stabilną politykę inwestycyjną miasta (Rybnik, Gliwice,
Katowice, Tychy).
Znaczącym czynnikiem dla tej polityki są uzyskiwane środki zewnętrzne, w tym unijne. Rybnik
efektywnie pozyskiwał środki unijne. Łączna wielkość pozyskanych w latach 2002 - 2014 środków
unijnych wynosi 522,8 mln zł, w tym środki na inwestycje wyniosły łącznie 456,7 mln zł.
Istotnym elementem wydatków inwestycyjnych są wydatki na drogi publiczne. W Rybniku –
w najbliższych latach – wskaźnik ten wyraźnie wzrośnie w związku z planowanym podjęciem prac nad
realizacją Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na wysokie
udziały za 2014 r. w Gliwicach (30,8%) i Tychach (25,8%), co związane było z realizacją dużych
przedsięwzięć drogowych (DTŚ w Gliwicach oraz przebudowa ul. Beskidzkiej w Tychach).
Wydatki na drogi publiczne w Rybniku w latach 2000 - 2009 obejmowały do 6% wydatków
budżetu miasta, z reguły kształtując się na poziomie około 3% wydatków budżetu. Od 2010 r. wydatki
na drogi publiczne (obejmujące utrzymanie i budowę dróg) istotnie wzrosły, sięgając poziomu około
16% wydatków budżetu. W wartościach bezwzględnych, w latach 2010 - 2015 średnioroczne wydatki
z budżetu miasta na drogi publiczne wyniosły około 61,4 mln zł (wydatki te obejmują zarówno koszty
utrzymania dróg, jak i koszty realizacji nowych dróg).

130

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 143

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
I. UW ARUNKOW ANIA ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO

Tabela I-57. Udział wydatków inwestycyjnych oraz udział wydatków na drogi w wydatkach ogółem
w Rybniku i w wybranych miastach w okresie 2008-2014
Wydatki inwestycyjne
Wyszczególnienie

2008

2010

2012

Wydatki na drogi
2014

2008

2010

2012

2014

%
Rybnik

33,2

24,7

18,3

22,0

5,7

16,1

15,4

11,3

Bielsko-Biała

26,2

24,7

15,8

13,2

17,4

14,0

11,2

6,5

7,9

22,5

19,3

18,8

7,3

11,1

10,9

15,0

Gliwice

21,0

16,9

22,9

46,3

9,4

9,3

12,9

30,8

Katowice

22,8

22,4

24,1

30,6

8,9

7,8

12,0

7,6

Ruda Śląska

17,1

17,9

10,4

8,1

9,2

3,8

10,1

6,0

Tychy

39,8

31,3

18,2

23,6

6,0

6,6

15,3

25,8

Zabrze

24,6

36,2

16,3

23,5

9,0

20,6

8,1

3,0

Żory

44,2

40,3

9,5

11,7

32,9

31,2

3,5

4,5

Jastrzębie-Zdrój

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.
Tabela I-58. Wydatki budżetu Miasta Rybnika ogółem, w tym wydatki na drogi publiczne, w latach 2001,
2005 oraz 2010 - 2015
Wydatki budżetu
Rok

ogółem

w tym wydatki na drogi publiczne

zł

zł

%

2015

716 533 079

125 688 345

17,5

2014

675 899 449

76 707 720

11,3

2013

607 900 584

62 278 286

10,2

2012

589 622 512

90 536 190

15,4

2011

582 253 779

110 669 210

19,0

2010

540 703 094

86 902 697

16,1

2005

407 161 652

13 968 701

3,4

2001

329 795 449

10 876 656

3,3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz budżetu miasta Rybnika w 2015 r.
Tabela I-59. Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem w Rybniku oraz w skali subregionu
zachodniego, województwa śląskiego i kraju
Udział wydatków na drogi publiczne w wydatkach ogółem (%)
Jednostka terytorialna

lata
2001

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Rybnik

3,3

3,4

16,1

19,0

15,4

10,2

11,3

17,5

subregion zachodni

3,6

4,3

15,0

11,3

9,0

10,4

9,1

bd

województwo śląskie

3,2

3,5

9,3

8,6

8,0

8,6

9,9

bd

Polska

4,0

4,3

9,9

9,2

7,7

7,4

8,3

bd

Źródło: Opracowanie własne na podstawie BDL GUS oraz budżetu miasta Rybnika w 2015 r.

Długoterminowy rating krajowy dla Rybnika (w 2012 r. podniesiony z A(pol) do [utrzymującego
się w następnych latach] poziomu „A+(pol)" według Fitch Ratings) odzwierciedla bardzo dobre wyniki
operacyjne miasta, które w połączeniu z wysokimi dochodami majątkowymi i dobrą płynnością, przy
uwzględnieniu niskiego zadłużenia i ograniczonych potrzeb pożyczkowych, zapewniają zdolność
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do finansowania inwestycji ze środków własnych. Rating uwzględnia także utrzymującą się presję na
wydatki operacyjne wynikającą z trudnego otoczenia instytucjonalnego, jak i z konieczności
utrzymywania nowo wybudowanej infrastruktury.
Podobnie do wielu samorządów w kraju, budżet Rybnika jest pod presją wydatków operacyjnych.
Spowodowane jest to przede wszystkim przekazanymi przez rząd zadaniami, często bez
odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej
kosztownych obszarach działalności miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna.

I.8.6. WŁASNOŚĆ GRUNTÓW. GRUNTY KOMUNALNE
WŁASNOŚĆ GRUNTÓW. W Rybniku dominują grunty osób fizycznych (których właścicielami lub
władającymi są osoby fizyczne), stanowiące ponad 42% pow. obszaru miasta. Nieruchomości te
występują w każdej z dzielnic, głównie na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
(zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę) oraz na terenach rolniczych (w znacznie mniejszym
stopniu stanowią je inne użytki [lasy, wody powierzchniowe]).
Ponad trzecią część obszaru miasta (35%) zajmują grunty Skarbu Państwa, przede wszystkim
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (29,5%), odpowiadające rozmieszczeniu
kompleksów leśnych (gruntów stanowiących lasy w rozumieniu przepisów ustawy o lasach),
w znacznie mniejszym stopniu – innych podmiotów (inne osoby i jednostki organizacyjne, Polskie
Koleje Państwowe, Agencja Własności Rolnej).
Pozostałą część gruntów stanowią, w przybliżeniu po połowie, grunty gminy, powiatu
i województwa (około 11%) oraz grunty innych podmiotów, w tym – o znaczącej powierzchni – grunty
EDF Polska S.A. i Kompanii Węglowej S.A. (PGG sp. z o.o.), tworzące zwarte kompleksy w północnej
i południowej części miasta, odpowiednio do rozmieszczenia obiektów związanych z działalnością tych
podmiotów.
Część działek, stanowiących głównie własność osób fizycznych, cechuje się niekorzystnymi
z punktu widzenia możliwości ich zagospodarowania parametrami geometrycznymi, w tym niewielką
szerokością. Dotychczas nie dokonywano scaleń i podziału nieruchomości w trybie przewidzianym
w ustawie o gospodarce nieruchomościami (nie określono takich obszarów w planach miejscowych,
procedury scalenia i podziału nieruchomości nie wszczęto przez miasto, ani na wniosek właścicieli lub
użytkowników wieczystych gruntów]).
GRUNTY KOMUNALNE. GMINNY ZASÓB NIERUCHOMOŚCI. Grunty komunalne obejmują ogółem
około 1814 ha (12,2% obszaru Rybnika), w tym ponad 1460 ha stanowią grunty tworzące gminny
zasób nieruchomości. Większość gruntów komunalnych stanowią grunty zagospodarowane,
zróżnicowane pod względem przeznaczenia i sposobu użytkowania, m.in. tereny zabudowy usług
publicznych, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, stanowiącej zasób komunalny (m.in.
Boguszowice-Osiedle), drogi, lotnisko Gotartowice, tereny zieleni urządzonej, w tym cmentarze,
sportowo-rekreacyjne i ogrodów działkowych, tereny objęte ochroną na podstawie ustawy o ochronie
przyrody (użytki ekologiczne), tereny infrastruktury technicznej (komunalnej), stanowiące grunty, na
których realizowane są zadania publiczne gminy, a także wody powierzchniowe.
Około 50 ha gruntów miejskich przeznaczono do zalesienia (w sąsiedztwie kompleksów leśnych
w Kamieniu oraz składowiska odpadów komunalnych w Boguszowicach-Starych [jako element strefy
buforowej]). Inne grunty miejskie, znajdujące się w obrębie terenów otwartych (zieleni nieurządzonej),
położone są głównie w dolinach cieków, nie nadających się pod zabudowę lub inne rodzaje
użytkowego wykorzystania.
Powierzchnia gruntów stanowiących gminny zasób nieruchomości, przeznaczonych w planach
miejscowych na cele rozwojowe (różnego rodzaju działalności inwestycyjne) jest niewielka. Grunty
możliwe do zabudowy mieszkaniowej (Boguszowice-Stare, Niedobczyce, Niewiadom, Paruszowiec-
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Piaski, Rybnicka Kuźnia, Zamysłów) są silnie rozproszone i z reguły o niewielkich powierzchniach
(do 2 ha). Do większych należą tereny przeznaczone pod zabudowę wielorodzinną w BoguszowicachStarych (3,8 ha), Rybnickiej Kuźni (2,8 ha) i Niedobczycach (2,4 ha).
Wyznaczono także znaczny teren (14,5 ha) pod zabudowę wielorodzinną w Niewiadomiu na
gruntach poprzemysłowych, wymagających rekultywacji, nie nadających się pod taki rodzaj zabudowy
(przystąpiono już do sporządzenia zmiany planu miejscowego w tym zakresie). W związku z tym,
można przyjąć, że grunty Miasta przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wynoszą niespełna
38 ha i cechują się niewielką jednostkową powierzchnią poszczególnych terenów.
Pod zabudowę usługową (różnego rodzaju), w tym jako tereny rozmieszczenia obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2, przeznaczono około 62 ha gruntów gminnych.
Tereny te nie tworzą jednak większych kompleksów, są silnie rozproszone i o niewielkiej powierzchni.
Istotne znaczenie mają jednak niezagospodarowane tereny w centrum miasta (3 Maja - Miejska,
Raciborska - gen. Józefa Hallera). przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę usługową
i usługowo-mieszkaniową.
Nieco bardziej korzystna sytuacja cechuje grunty przeznaczone pod zabudowę produkcyjną lub
produkcyjno-usługową (łącznie 31 ha), skupiające się w kilku rejonach (Rybnicka Kuźnia, ul. Strefowa
[14,2 ha], Meksyk / Ligota, ul. [1]Jerzego Giedroycia [6 ha], a także mniejsze w Gotartowicach,
Boguszowicach-Osiedlu, Niewiadomiu i Kłokocinie).
Znaczną powierzchnią (42 ha) cechują się grunty w rejonie lotniska Gotartowice, przeznaczone
dotąd pod rozbudowę lotniska, a także grunty (24,3 ha) przeznaczone pod rozbudowę składowiska
odpadów komunalnych. Pod inne rodzaje infrastruktury (drogi, parkingi oraz garaże) wyznaczono
blisko 53 ha gruntów miejskich, jako tereny komunikacji kolejowej – 5,6 ha, zaś pod cmentarze –
1,8 ha. Grunty przewidziane w planach miejscowych na inne cele (do rekultywacji [13 ha], jako tereny
rolnicze [22 ha], ogrodów przydomowych [8,6 ha]) można rozpatrywać jako w części możliwe
do przeznaczenia na inne cele użytkowe.
Tabela I-60. Powierzchnia gruntów komunalnych w latach 2010 i 2014
Lata
Grunty komunalne
grunty komunalne ogółem
tworzące gminny zasób nieruchomości
przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom organizacyjnym
przekazane w użytkowanie wieczyste
przekazane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym

Zmiana

2010

2014

2010-2014

ha

ha

ha

1569,0

1814,0

+245

1268,0

1463,0

+195

67,0

120,0

+53

208,0

190,0

-18

70,0

65,0

-5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.
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I.9. S Y S T E M Y K O M U N I K A C J I
I.9.1. SYSTEM DROGOWY
Długość dróg publicznych (dzielących się ze względu na funkcje w sieci drogowej na drogi
krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne61) wynosi w Rybniku około 438 km (drogi krajowe –
17,5 km, wojewódzkie – 33,9 km, powiatowe – 98,7 km, gminne – 288,1 km). Zarządcą dróg
publicznych (krajowej nr 78 i dróg pozostałych) jest Prezydent Miasta Rybnika, z wyjątkiem autostrady
A1 (zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad). Sieć dróg publicznych jest
uzupełniana przez drogi wewnętrzne, o różnym znaczeniu i standardzie technicznym.
Do dróg krajowych w obrębie miasta należą (pod względem formalnym, numery dróg krajowych
w woj. śląskim określa zarządzenie nr 73 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
z 2 grudnia 2008 r. w sprawie nadania numerów drogom krajowym):
droga krajowa nr 1 - autostrada A1, położona w korytarzu transportowym VI62. Autostrada A1
przebiega po wschodniej stronie miasta. Rybnik jest z nią powiązany poprzez węzły: „Rybnik” –
z drogą wojewódzką nr 925 (około 12 km z centrum miasta), „Żory” – z drogą wojewódzką nr 935
(około 10 km z centrum) i „Świerklany” – z drogą wojewódzką nr 932 (do której dobiega z Rybnika
droga wojewódzka nr 929, około 10 km z centrum miasta). Autostrada A1 jest drogą o ograniczonej
dostępności, przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych.
droga krajowa nr 78 (granica państwa - Chałupki - Wodzisław Śląski - Rybnik - Gliwice Tarnowskie Góry - Siewierz - Zawiercie - Szczekociny - Jędrzejów - Chmielnik). Przebieg drogi
krajowej na terenie miasta Rybnika określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 marca
2010 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg krajowych w województwie (...) śląskim (...) Dz. U. Nr 59,
poz. 371: granica miasta z Radlinem - ul. Wodzisławska - Reymonta - Kotucza - Gliwicka - Rybnicka
(granica miasta z gminą Pilchowice).
Według Zarządzenia nr 28 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 13 czerwca
2013 r. w sprawie klas istniejących dróg krajowych (nie dotyczy to jednak dróg krajowych w granicach
miast na prawach powiatu) DK78 na całym przebiegu posiada klasę drogi głównej ruchu
przyspieszonego (GP). Parametry techniczne drogi pozwalają na terenie Rybnika określić jej klasę
jako główna (G). Taka klasa jest też ustalona w obowiązujących planach miejscowych, z wyjątkiem
odcinka drogi w północnej części Ochojca, dla którego w planie z 2005 r. przyjęto klasę GP.
Drogi wojewódzkie. Do dróg wojewódzkich zalicza się drogi inne niż krajowe, stanowiące połączenia
między miastami, mające znaczenie dla województwa. Numery i przebieg dróg wojewódzkich określa
załącznik do zarządzenia nr 74 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 2 grudnia
2008 r. (Dz. Urz. MI Nr 15, poz. 79, z późn. zm.). Przez Rybnik przebiegają cztery drogi wojewódzkie
nr: 920 Rudy - Rybnik, 925 Bytom - Ruda Śląska - Orzesze - Rybnik, 929 Rybnik - Świerklany Górne
oraz 935 Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna.
Drogi powiatowe. Do dróg powiatowych zalicza się drogi inne niż wojewódzkie, stanowiące
połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gmin i siedzib gmin między sobą.
W Rybniku istnieją 32 drogi powiatowe. Numery dróg powiatowych określa Uchwała
Nr 2577/296/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19 listopada 2013 r. (załącznik nr 30b).
61

Drogi publiczne ze względów funkcjonalno-technicznych dzielą się na klasy określone w warunkach technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Droga zaliczona do jednej z kategorii powinna spełniać wymagania
techniczne i użytkowe określone dla następujących klas: krajowa - klasa A (autostrady), S (ekspresowe) lub GP (główne ruchu
przyspieszonego), wojewódzka - klasa GP lub G (główna), powiatowa - klasa GP, G lub Z (zbiorcza), gminna - klasa GP, G, Z,
L lub D. Przy przebudowie dróg krajowych, wojewódzkich lub powiatowych dopuszcza się przyjęcie klasy o jeden poziom
niższej (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lutego 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie [Dz. U. z 2015 r. poz. 329]).
62

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sieci
autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1734) docelowy, kierunkowy przebieg drogi obejmuje: trasę S6 (węzeł
Rusocin) - Toruń - Łódź - Piotrków Tryb. - Częstochowa - Gliwice - Gorzyczki - granica państwa (Ostrawa).
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Tabela I-61. Drogi krajowe i wojewódzkie na obszarze Rybnika
Numer
drogi
DK 1 - A1
DK 78
DW 920
DW 925
DW 929
DW 935

Lokalizacja drogi
Autostrada A1 (węzeł Rybnik [DW 925], węzeł Żory [DW 935], węzeł Świerklany [DW
932/929])
(# Wodzisław Śl., Radlin) - Wodzisławska - Władysława Stanisława Reymonta - Jana
Kotucza - Gliwicka - Rybnicka - (# Wilcza, Gliwice)
[ul. Wodzisławska na odcinku od # Obwiednia Południowa do # Reymonta i Reymonta
- klasa Z, odcinki ul. Gliwickiej i Rybnickiej - klasa GP w planie miejscowym z 2005]
Rudy - Rybnik (Rudy [#919]) - Rudzka - (# Jana Kotucza); [ul. Rudzka na odcinku
od skrzyżowania z Obwiednia Północna do Jana Kotucza - klasa Z]
(# Bytom A1 [924]) – Mikołowska – [1]Sybiraków - Żorska (# DW [1]929 Prosta)
[Sybiraków, Żorska (# Prosta) - G [1](skreślono)]
(# DW [1]925, Żorska) - Prosta - Świerklańska - Chwałowicka - 1 Maja (# Jankowice,
DW 932, A1) [ul. Świerklańska, Chwałowicka i 1 Maja - klasa Z]
(# Racibórz, Rydułtowy) - Raciborska – [1]do DK 78 – nieciągłość drogi – od DK 78
Droga Regionalna (#A1, Żory, Pszczyna) [1](skreślono)

Klasa
drogi a
A
GP / G /
Z
G/Z
G
G/Z
[1]

x/Z

Źródło: Opracowanie własne na podstawie rozporządzeń i zarządzeń w sprawie przebiegu dróg oraz ustaleń miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. a Klasa drogi ustalona w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Tabela I-62. Drogi powiatowe
Numer
drogi

Lokalizacja drogi

Klasa
drogi a

7000 S

(#DW 935) Budowlanych (#DK 78)

7001 S

(#DP 2907 S Czerwionka-Leszczyny [Książenice]) - ks. Jana Pojdy - Robotnicza
(#DW 925)

Z

7002 S

(#DP 3536 S Lyski [Zwonowice]) - Bronisława Czecha (#DW 920)

Z

7003 S
7004 S
7005 S

(#DK 78, DP 5029 S Radlin - Marklowice [Wiosny Ludów]) - Niepodległości - (DP 5610 S
Świerklany [Jankowice, ul. Nowa]) #DP 7004 S
(#DW 935) - Gotartowicka - Stanisława Małachowskiego - Jastrzębska (#DP 5611 S
Świerklany [ul. Plebiscytowa] #DW 929)
(#DP 7001 S) - Alojzego Szewczyka - Willowa - (#DP 5613 S Czerwionka-Leszczyny
[ks. Adolfa Pojdy - Leszczyńska - #DW 925])

G/Z

Z
Z/G
Z

7006 S

(#DP 7004 S) - Kłokocińska - Włościańska (#Żory [ul. Mikołaja Reja])

Z

7007 S

(#DP 7004 S) - Rajska - (#Żory [ul. Boguszowicka] #DW 932)

L

7008 S

(#DK78) - Hetmańska - Górnośląska - (#DP 5028 S (Radlin [ul. Rogozina])

Z

7009 S

(#DW 935) - Żorska - Boguszowicka - (#DP 7004 S)

7010 S

(#DW 935) - Sportowa - (#DP 5027 S Radlin [ul. Sokolska])

7011 S

(#DP 7000 S) Henryka Mikołaja Góreckiego - Podmiejska - Strefowa - Ekonomiczna
-Podmiejska (#DK78)

G/Z

7012 S

(#DP 5620 S Jejkowice [ul. Niedobczycka]) - Świerkowa - Augustyna Kwiotka (#DW 935)

D/X

7013 S

(#DW 925) Przemysłowa - Wolna - Sygnały (#DW 935)

L/Z

7014 S

(#DW 929) Chwałowicka - 3 Maja - Łony - Gliwicka (#DK78)

Z

7015 S

(#DP 7014 S) pl. Armii Krajowej - Władysława Stanisława Reymonta (#DK78)

Z

7016 S

(#DK78) Wodzisławska (#DP 7018 S)

Z

7017 S

(#DP 5601 S Jejkowice [ul. Główna]) - Zebrzydowicka (#DP 7018 S)

Z

7018 S

(#DK78) Raciborska (Rynek) - gen. Józefa Hallera - pl. Mikołaja Kopernika - Miejska Józefa Piłsudskiego - Tadeusza Kościuszki - Powstańców Śląskich (#DW 935)

7019 S

(zalew) Wiktora Poloczka - Komisji Edukacji Narodowej (#DK78)

7020 S
7021 S

(#DW 929) - Śląska - gen. Leopolda Okulickiego - Stanisława Konarskiego - Józefa
Rymera (#DP 7008 S)
(#DW 925) Wielopolska - Lipowa - Rybacka - Golejowska - św. Maksymiliana
(#DP 7011 S)

L/Z
Z

Z/L/X
Z/L
Z/L
G / Z /L

7022 S

(#DP 7008 S) Michała Wołodyjowskiego - Zygmunta Starego - Racławicka (#DP 7010 S)

Z/L

7023 S

(#DP 7001 S) Jodłowa (Czerwionka-Leszczyny) - Wiosny Ludów - Książenicka (#DK 78)

Z / L/ D
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Numer
drogi

Klasa
drogi a

Lokalizacja drogi

7024 S

(#DP 7002 S) Gzelska (Jejkowice) - Maksymiliana Buhla (#DP 7017 S)

L/ D / X

7025 S

(#DP 7004 S) Strażacka - Błękitna - (#Świerklany [Jankowice, ul. Boguszowicka])

7026 S

(#DP 7025 S) - Oskara Kolberga - Zwycięstwa - Wjazdowa - Radziejowska - Adolfa
Dygasińskiego (#DP 7003 S)

Z/ L / D

7027 S

(#DP 7004 S) - Jutrzenki - Szybowcowa - Dębowa (#DP 7006 S)

L/ D / X

7028 S

(#DW 920) Energetyków - Żołędziowa (#DP 7000 S)

Z

7029 S

(#DP 7018 S) Marii Curie Skłodowskiej - Rudzka (#DK 78)

L

7030 S

(#DK78) Milenijna - (#DP 2906 S [Książenice, ul. ks. Klimka], #DP 2907 S)

7031 S

(#DP 7014 S) 3 Maja - Obwiednia Południowa (#DW 935)

L

Z (L)
G

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Uchwały nr 2577/296/IV/2013 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 19.11.2013 r.
(...) w sprawie nadania numeracji dróg powiatowych na terenie Miasta Rybnika, danych zarządców dróg powiatowych w Żorach,
pow. rybnickim i wodzisławskim oraz ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. a Klasa drogi ustalona
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.

Klasy dróg powiatowych ustalone w planach miejscowych są bardzo zróżnicowane (od klasy G
do pozaklasowej [X]). Szereg dróg powiatowych cechuje się ograniczoną nośnością. Parametry
techniczne niektórych dróg powiatowych lub ich odcinków (DP 7007 S Rajska, DP 7012 S Świerkowa
- Kwiotka, DP 7019 Poloczka - Komisji Edukacji Narodowej, DP 7023 Książenicka - Wiosny Ludów Jodłowa, DP 7024 Gzelska - Buhla, DP 7025 Strażacka - Błękitna, DP 7027 Jutrzenki - Szybowcowa Dębowa, DP 7030 Milenijna) znacznie odbiegają od minimalnych parametrów technicznych, zaś ich
otoczenie lub faktyczne funkcje w sieci drogowej nie dają podstaw do dalszego klasyfikowania tych
dróg jako powiatowe.
Drogi gminne. W mieście istnieje 535 dróg gminnych różnego rodzaju i znaczenia, w tym m.in.
ul. Śląska na pozostałym odcinku, Poligonowa i Rycerska, Bolesława Chrobrego, Świerklańska
i Tkoczów. Brak jest zaliczenia do jakiejkolwiek kategorii ul. Obwiednia Północna.
Tabela I-63. Długość i rodzaj nawierzchni dróg powiatowych i gminnych w Rybniku

Wyszczególnienie

drogi gminne
km

%

drogi powiatowe
km

%

na
100 km2

razem
km

%

km

ogółem

288,1

100,0

98,7

100,0

386,8

100,0

o nawierzchni twardej

249,6

86,7

93,8

95,0

343,4

88,8

248,6

86,3

93,1

94,3

341,7

88,3

x

38,5

13,3

4,9

5,0

43,4

11,2

29,3

w tym ulepszonej
o nawierzchni gruntowej

x
232,0

na
10 tys.
ludności
km
x
24,5
x
3,1

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS, stan w 2014 r.

Układ drogowy ma kształt promienisty, zbiegający się w środkowej części miasta. Przebiegają
przez nią, krzyżujące się, droga krajowa nr 78 i dawna krajowa nr 49 (obecnie wojewódzka nr 935) 63
oraz pozostałe drogi wojewódzkie. Przez południowo-wschodni skraj miasta prowadzi autostrada A1,
która znacząco zmniejszyła znaczenie DK78, lecz planowane, docelowe włączenie autostrady
do systemu autostrad płatnych spowoduje powrót części ruchu kołowego do korytarza DK78 (droga ta
zapewnia połączenie z autostradą A4 poprzez węzeł „Gliwice Południe” [około 22 km z centrum
Rybnika]). Proces ten będzie dotyczył przede wszystkim kierowców odbywających podróże
obligatoryjne. Wywoła silne obciążenie ruchem ul. Rybnickiej, Gliwickiej i Jana Kotucza, a także
Wyzwolenia i Mikołowskiej.
63

Droga wojewódzka nr 935 stanowiła dawniej drogę krajową nr 49 (Chrzanów – Racibórz). Sejmik województwa śląskiego
podejmował bezskuteczne starania o ponowne zaliczenie tej drogi do kategorii dróg krajowych (Uchwała Sejmiku
Nr II/18/10/2004 z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie zaopiniowania zaliczenia obecnej drogi wojewódzkiej Nr 935 [Racibórz Rybnik - Żory - Pszczyna] do kategorii dróg krajowych).
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Rys. I-26. Istniejący układ drogowy
objaśnienia:
1 - autostrada A1 (odcinek pomiędzy węzłami Żory i Świerklany), 2 - droga krajowa nr 78, 3 - drogi wojewódzkie
i ich numery, 4 - drogi powiatowe, drogi powiatowe o obniżonych parametrach technicznych, 5 - ważniejsze drogi
gminne, 6 - pozostałe drogi gminne.

Do najbardziej obciążonych ruchem drogowym (z wyczerpaniem przepustowości) należą odcinki
ulic: Mikołowska, Wyzwolenia i Jana Kotucza (około 2900 pojazdów) oraz rejon ronda
Chwałowickiego. Powoduje to powstawanie zatorów, w tym na drogach wlotowych do miasta
(od strony Bełku, Wodzisławia Śl. i Świerklan), zwłaszcza w godzinach szczytu komunikacyjnego.
Podstawowym problemem z punktu widzenia funkcjonalności układu drogowego miasta jest brak
pełnej, zamkniętej obwodnicy środkowej części Rybnika, pozwalającej na usprawnienie ruchu
w rejonie śródmiejskim oraz na ułatwienie przemieszczania się między odległymi częściami miasta
(ze względu na nieliczne inne powiązania międzydzielnicowe, w znacznej liczbie takich podróży
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konieczne jest korzystanie z dróg zbiegających się w środkowej części miasta).
Charakterystycznym elementem układu drogowego miasta jest znaczna liczba (ponad 30)
jednopasmowych rond typu kompaktowego. Część odcinków podstawowego układu drogowego
charakteryzuje się obniżonymi parametrami technicznymi w stosunku do funkcji pełnionej w sieci
drogowej, głównie ze względu na brak zachowania właściwych (minimalnych) odległości między
skrzyżowaniami (i punktami włączeń), wielkości promieni łuków poziomych lub szerokości w liniach
rozgraniczających. Niektóre przejazdy pod liniami kolejowymi cechują się ograniczonymi parametrami
(ul. Wodzisławska, Chwałowicka, Wielopolska), część dróg krzyżuje się z liniami kolejowymi
w poziomie szyny (m.in. ul. Robotnicza, co powoduje okresowe blokowanie dojazdu do Kamienia).
Podstawowy układ drogowy uzupełniają liczne drogi wewnętrzne o niskich parametrach
technicznych, z reguły stanowiące własność osób fizycznych.
Układ drogowy miasta został (od około 2000 r.) znacząco rozbudowany (odcinki obwodnicy
miasta - Obwiednia Północna, ul. Henryka Mikołaja Góreckiego, Obwiednia Południowa, przedłużenie
ul. Bolesława Chrobrego, Błękitna - Tkoczów - Świerklańska) lub przebudowany (m.in. ul. Gliwicka Rybnicka, Wodzisławska, Żorska, nowy odcinek ul. Prostej wraz z łącznikiem do ul. Świerklańskiej,
drogi w rejonie specjalnej strefy ekonomicznej i Elektrowni Rybnik). Aktualnie realizowana lub
planowana jest przebudowa dróg wojewódzkich: ul. Rudzkiej na odcinku od Obwiedni Północnej
do granicy miasta oraz ul. Mikołowskiej i ul. Jana Kotucza (droga krajowa i wojewódzka). Planowane
jest również dokończenie przebudowy ul. Podmiejskiej w rejonie Elektrowni Rybnik.
Przewidywana jest dalsza rozbudowa układu drogowego. Podstawowe znaczenie ma planowana
Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna (RDRP), stanowiąca nową lokalizację drogi wojewódzkiej
nr 93564. Droga, według zmodyfikowanego projektu (listopad 2015 r.), realizowana będzie w podziale
na dwie części: część I – w klasie drogi głównej ruchu przyspieszonego, o przekroju 2x2, na odcinku
od Obwodnicy w Żorach do ul. Wodzisławskiej (długość 10,23 km), jako droga o ograniczonej
dostępności – tylko poprzez węzły: „Gotartowicki”, „Świerklański”, „Chwałowicki”, „Śródmiejski”
i „Wodzisławski” (etapy I - IV); część II – w klasie drogi głównej, o przekroju 1x2, na odcinku na
zachód od ul. Wodzisławskiej – do ul. Raciborskiej (długość 2,7 km), w tym ze skrzyżowaniem
z ul. Niedobczycką (etap V), docelowo – zgodnie z zadaniem celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym – do ul. Sportowej (z kontynuacją drogi w kierunku zachodnim [zadanie o znaczeniu
ponadlokalnym: "Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 935 - budowa Regionalnej Drogi Racibórz
- Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik w nowym śladzie na odcinku Racibórz - Rybnik
[do ul. Sportowej w Rybniku, jako nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935"]).
Wraz z planowaną Regionalną Drogą Racibórz - Pszczyna przewiduje się budowę Drogi
Śródmiejskiej (klasa Z) – od węzła "Śródmiejskiego" do skrzyżowania z Obwiednią Południową
(i docelowym przedłużeniem drogi do ul. Władysława Stanisława Reymonta). Zasadnicze znaczenie
ma również planowana droga (klasa G) od ul. Wielopolskiej / Mikołowskie do ul. Prostej / Karola
Miarki, stanowiąca wschodnie zamknięcie obwodnicy środkowej części miasta (odstąpiono od planów
budowy drogi [klasa G] mającej łączyć ul. Rudzką z ul. Energetyków).
Według planów miejscowych, przewiduje się ponadto budowę dróg łączących węzły w ciągu
drogi RDRP: węzeł "Gotartowicki" z ul. Kłokocińską i Włościańską oraz węzeł "Chwałowicki"
z ul. Świerklańską, a także połączenie ul. Prostej i Żorskiej przez rejon centrum handlowego (Tesco)
oraz budowę obwodnic niektórych dzielnic (Chwałowice, Orzepowice, Ochojec, Golejów). Niezbędne
jest ponadto poszerzenie przejazdów pod torami kolejowymi w ciągu ul. Wodzisławskiej
i Chwałowickiej.
64

Zgodnie z projektem modernizacji i budowy w nowym śladzie dróg wojewódzkich nr 935 i 933 w Subregionie Zachodnim
(Sieć Dróg Głównych) - istniejące drogi wojewódzkie charakteryzują się trudnymi warunkami ruchu, obsługują jednocześnie
ruch tranzytowy, międzymiejski i lokalny, w tym towarowy, z licznymi zjazdami. Cechują się niskim poziomem bezpieczeństwa
ruchu i tworzą niekorzystne warunki życia dla okolicznych mieszkańców (hałas, emisja spalin). Celem projektu jest zapewnienie
ciągłości ruchu pomiędzy głównymi ośrodkami Subregionu Zachodniego, poprawa warunków ruchu (płynności, czasu przejazdu
i bezpieczeństwa) oraz zmniejszenie kosztów społecznych i środowiskowych. Sejmik Województwa Śląskiego wyraził poparcie
dla działań zmierzających do przebudowy drogi Racibórz - Rybnik - Żory - Pszczyna - Oświęcim - Kraków (Uchwała
Nr III/57/5/2010 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 października 2010 r.).
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Przebieg niektórych dróg, w tym rezerwy terenowe przeznaczone pod węzły lub skrzyżowania,
ustalony w planach miejscowych oraz przypisane klasy funkcjonalno-techniczne wymagają weryfikacji
lub doprowadzenia do spójności (plany miejscowe przewidują realizację szeregu innych dróg,
o wątpliwej realności [m.in. Żorska - Karola Miarki] lub mających zbyt małe uzasadnienie ruchowe).
Przyjęta w obowiązujących planach miejscowych klasyfikacja funkcjonalno - techniczna dróg nie jest
spójna. Występują ciągi drogowe o zmiennej klasyfikacji (m.in. Obwiednia Północna i DK78). Zaniżone
do klasy zbiorczej są m.in. ul. Żorska i Władysława Stanisława Reymonta, zaś do klasy lokalnej –
ul. Augustyna Kwiotka. Zawyżona jest natomiast klasa (do klasy Z) ul. Sygnały, wschodniego odcinka
ul. Włościańskiej i planowanych dróg w Ochojcu i Golejowie.
W Rybniku zarejestrowanych jest ponad 70 tys. samochodów osobowych (na 1000 osób
przypada około 500 samochodów). Według metodyki stosowanej przez Generalną Dyrekcję Dróg
Krajowych i Autostrad można spodziewać się dalszego wzrostu natężenia ruchu, zwłaszcza pojazdów
osobowych i ciężarowych (wzrost ruchliwości przestrzennej mieszkańców codziennej i weekendowej).
Jednak, m.in. zgodnie ze Strategią rozwoju systemu transportu województwa śląskiego (2014),
prognozowany spadek liczby ludności powinien prowadzić do zmniejszenia natężenia ruchu
na drogach oraz liczby osób korzystających z transportu zbiorowego (z drugiej jednak strony,
starzenie się społeczeństwa może wpłynąć na wzrost znaczenia transportu publicznego). Można też
podejrzewać, że masowa motoryzacja weszła (lub wejdzie) w fazę stopniowego wyhamowania tempa
przyrostu liczby pojazdów.
Tabela I-64. Liczba pojazdów i ciągników zarejestrowanych w Rybniku w 2010 r. i 2014 r.

Lata
2010

pojazdy samochodowe
i ciągniki
na 1000
ogółem
ludności
75 257
534

samochody
osobowe
na 1000
ogółem
ludności
62 794
445,2

samochody
ciężarowe
na 1000
ogółem
ludności
8 034
60,6

motocykle

2 541

na 1000
ludności
18,0

ogółem

2014

83 731

598

70 222

501,4

8 115

62,8

3 395

24,2

zmiana

+8 474

+64

+7 428

+56,2

+81

+2,2

+854

+6,2

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

I.9.2. PARKINGI
Deficyt miejsc parkingowych dotyczy przede wszystkim centrum miasta, w którym jako parkingi
wykorzystywane są tymczasowo również tereny przewidziane docelowo na inne funkcje. Niedostatek
parkingów występuje również na innych terenach – w obrębie osiedli mieszkaniowych wielorodzinnych
(głównie Nowiny i Smolna, a także przy mniejszych skupiskach zabudowy wielorodzinnej) oraz
w sąsiedztwie obiektów usługowych różnego rodzaju, generujących okresowo znaczące
zapotrzebowanie na miejsca do parkowania (w tym obiekty usług kultury [m.in. budynek Teatru Ziemi
Rybnickiej], tereny sportowo-rekreacyjne, cmentarze, kościoły). Dotyczy to w szczególności obiektów,
zbudowanych w okresie, w którym przepisy nie przewidywały realizacji odpowiedniej do obecnego
natężenia ruchu liczby parkingów. Wystarczającą liczbą miejsc parkingowych cechują się jedynie
nowe obiekty handlowe (w tym centra handlowo-rozrywkowe w centrum miasta, posiadające parkingi
wielopoziomowe [nadziemne], a także główne zakłady pracy (kopalnie, rejon Elektrowni Rybnik), gdzie
parkingi zajmują tereny o znacznej powierzchni.
W środkowej części miasta wyznaczono "płatne miejsca postojowe" (ogólnodostępne,
niestrzeżone), będące własnością komunalną miasta, niestanowiące dróg publicznych, przeznaczone
do postoju pojazdów samochodowych. Miejsca postojowe obejmują parkingi centralne i lokalne.
Parkingi centralne stanowi 8 parkingów zlokalizowanych przy: (1) ul. gen. Józefa Hallera, (2) 3 Maja,
(3) Marii Skłodowskiej-Curie, (4) ks. Brudnioka, (5) Władysława Stanisława Reymonta, (6) Młyńska Targowisko, (7) Powstańców Śląskich i (8) Tadeusza Kościuszki. Parkingi lokalne obejmują
9 parkingów: przy ul. Jankowickiej, Młyńskiej - Klasztornej, Młyńskiej - Sąd (obok Sądu Rejonowego),
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Rzecznej, Wysokiej oraz Sławików, Szafranka, Młyńskiej - Cech i Rudzkiej – na terenie Zespołu Szkół
Wyższych (dla posiadaczy abonamentów i zwolnionych z opłat za postój).
Ustalono ponadto "Strefę Płatnego Parkowania" na obszarze objętym ulicami: Łony, Plac
Wolności, 3 Maja (na odcinku od Placu Wolności i Klasztornej do Bolesława Chrobrego), Bolesława
Chrobrego (od 3 Maja do Miejskiej i Tadeusza Kościuszki), Miejska (od Bolesława Chrobrego
do Klasztornej), Saint Vallier, Białych (od Saint Vallier do Powstańców Śl.), Mikołowska
(od Powstańców Śl. do Na Górze), Wysoka (od Powstańców Śl. do Kraszewskiego), Kraszewskiego,
Reymonta (od Młyńskiej do Jankowickiej) i Plac Armii Krajowej (od Jankowickiej do 3 Maja) – w której
są pobierane opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych "z uwagi
na znaczny deficyt miejsc postojowych (...)" (Uchwała Nr 423/XXIX/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia
19 grudnia 2012 r. w sprawie parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych
i wysokości opłat z tego tytułu [ze zmianami]).
Parkingi centralne nr 1 i 2 (ul. gen. Józefa Hallera i 3 Maja) są parkingami tymczasowymi,
działającymi na terenach przewidzianych w planach miejscowych pod zabudowę (tereny usług
komercyjnych i publicznych). Przeznaczenie tych parkingów pod zabudowę spowoduje znaczny
wzrost deficytu miejsc parkingowych w centrum miasta. Konieczne będzie zwiększenie liczby
parkingów w innych lokalizacjach (w tym poprzez budowę parkingów wielopoziomowych),
wyznaczenie nowych miejsc pod parkingi (planowana jest reorganizacja ruchu w rejonie placu Armii
Krajowej i jego przeznaczenie pod miejsca postojowe), a także zmiana zachowań motoryzacyjnych
osób korzystających z centralnej części miasta (ograniczenie ruchu samochodowego na rzecz
komunikacji publicznej).
Plany miejscowe wyznaczają pod parkingi 41 ha (kilkadziesiąt odrębnych terenów, z reguły
o niewielkiej powierzchni), przy czym ponad połowę z tej powierzchni zajmują tereny w sąsiedztwie
Elektrowni Rybnik (22,6 ha). Znaczna część terenów określonych jako parkingi ogólnodostępne skupia
się w środkowej części miasta (w większości są to obiekty istniejące); do planowanych należą m.in.
parkingi na lewym brzegu Nacyny w rejonie ul. Targowej (pow. 0,9 ha) i niewielki parking w rejonie
ronda Chwałowickiego (0,12 ha).

I.9.3. TRANSPORT ROWEROWY
Zagadnienie transportu rowerowego wymaga odróżnienia tras (szlaków) rowerowych) od dróg
rowerowych. Droga dla rowerów oznacza, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym, drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów, oznaczoną odpowiednimi
znakami drogowymi (droga dla rowerów jest oddzielona od innych dróg lub jezdni tej samej drogi
konstrukcyjnie lub za pomocą urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego). Natomiast trasy rowerowe
to spójny ciąg różnych rozwiązań technicznych, obejmujące m.in. odcinki dróg dla rowerów, pasy
ruchu dla rowerów, łączniki i kontrapasy rowerowe, ulice o uspokojonym ruchu lub drogi niepubliczne;
w szczególności trasy rowerowe stanowią szlaki wycieczkowe (rekreacyjne), oznaczone symbolami
wyznaczającymi przebieg trasy i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi.
W Rybniku istnieje dość gęsta sieć tras rowerowych, służących jednak przede wszystkim
rekreacji. Istnieje około 159 km tras rowerowych (17 tras [szlaków] rowerowych), w tym 130 km tras
nie dublujących się (przy czym, według danych statystycznych GUS, długość ścieżek rowerowych
w Rybniku wynosi 64,8 km). Trasy rowerowe biegną w różny sposób – z wykorzystaniem ulic, dróg
polnych i dróg rowerowych wyznaczonych wzdłuż jezdni. Znaczenie komunikacyjne (w dojazdach
rowerem do centrum miasta lub innych miejsc usług lub pracy) mogą mieć jedynie niektóre odcinki
tych tras. Drogi rowerowe (w rozumieniu ustawy - Prawo o ruchu drogowym) liczą, według danych
GUS, 11,8 km. Na niektórych odcinkach ulic (Budowlanych, Gliwicka, Henryka Mikołaja Góreckiego,
Tadeusza Kościuszki, Mikołowska Podmiejska) oraz wzdłuż części śródmiejskiego odcinka Nacyny
zrealizowano jednokierunkowe ciągi rowerowe, pieszo-rowerowe i drogi rowerowe.
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Zgodnie z Zarządzeniem Nr 12/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 11 stycznia 2016 r.
w sprawie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju systemu transportu zrównoważonego, w tym
rowerowego na terenie miasta Rybnika oraz poprawy jakości przestrzeni publicznej na drogach
w mieście, rozwój transportu rowerowego będzie realizowany w szczególności poprzez: budowę dróg
dla rowerów w obrębie pasa drogowego, wyznaczanie pasów dla rowerów na jezdniach ulic,
przystosowanie ulic do wspólnego ruchu pieszych, rowerzystów i innych pojazdów, budowę
samodzielnych dróg rowerowych, prowadzonych niezależnie od układu drogowego (poza pasem
drogowym), wprowadzanie stref ruchu uspokojonego, zapewnianie miejsc do bezpiecznego
parkowania rowerów w centrum oraz szczególnie w pobliżu siedzib jednostek organizacyjnych miasta,
zapewnienie, na etapie sporządzania planów miejscowych, dostępności infrastruktury rowerowej jako
podstawowego środka komunikacji miejskiej.
Cyt. zarządzenie wprowadza, dla potrzeb planowania, projektowania, budowy, remontów
i utrzymania dróg rowerowych "Standardy projektowe i wykonawcze systemu rowerowego w Rybniku"
(załącznik do zarządzenia). Zgodnie ze "Standardami...", wysoka jakość infrastruktury rowerowej
powinna przyczynić się do zwiększenia mobilności mieszkańców, ograniczenia ruchu
samochodowego, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza i poprawy jakości przestrzeni
publicznej. Według "Standardów..." funkcją głównych tras rowerowych ma być obsługa ruchu
międzydzielnicowego i ważniejszych powiązań w skali miasta – z wykorzystaniem terenów wzdłuż
cieków i głównych dróg oraz poprzez tworzenie tras alternatywnych przez tereny "zielone",
skracających drogę przejazdu (samodzielne drogi dla rowerów). Trasy rowerowe o znaczeniu
lokalnym (łączące osiedla i inne ważne punkty z trasami głównymi i węzłami tras rowerowych oraz
rozprowadzające ruch rowerowy w poszczególnych dzielnicach) powinny uzupełniać sieć tras
głównych, zapewniając spójność sieci dróg rowerowych. Trasy rowerowe o funkcji rekreacyjnej
powinny służyć również innym sposobom rekreacji (jazda na wrotkach, biegi, spacery) oraz zapewniać
dogodny dojazd z centrum miasta do terenów (ośrodków) rekreacyjno-wypoczynkowych. Zakłada się
również konieczność zintegrowania ruchu rowerowego z transportem zbiorowym (możliwość dojazdu
rowerem do przystanków komunikacji miejskiej i przewozu roweru środkami transportu rowerowego,
miejsca parkingowe i przechowalnie rowerów na przystankach i w węzłach przesiadkowych).
Zgodnie ze "Standardami...", docelowy układ tras rowerowych w Rybniku, zintegrowany
z systemem komunikacji publicznej, określi "Rowerowy Plan Rybnika". W Planie Rowerowym
określone zostaną szczegółowe przebiegi poszczególnych tras rowerowych i ich klasyfikacja
w podziale na trasy główne i lokalne, w tym z wykorzystaniem niektórych dotychczas opracowanych
koncepcji i projektów (w tym również zweryfikowana pod względem zasadności przyjętych rozwiązań
Koncepcja Dróg Rowerowych z 2015 r.), obejmujących realizację szeregu dróg rowerowych, m.in.
wzdłuż ul. Podmiejskiej (Ekonomiczna - Strefowa) - Henryka Mikołaja Góreckiego - Budowlanych Obwiednia Południowa, Mikołowskiej - Robotniczej, Wielopolskiej, a także wzdłuż planowanej drogi
śródmiejskiej (do Obwiedni Południowej) oraz wzdłuż Nacyny i Rudy.
Tabela I-65. Trasy rowerowe (turystyczne) w Rybniku
Nr
trasy

Przebieg (lokalizacja)

Długość
(km) a

1

Trasa czarna Szlak im. Jana Pawła II (Stodoły [zapora] - Chwałęcice - Gzel - Zebrzydowice Orzepowice - Maroko-Nowiny - Smolna - Śródmieście - Rybnik Północ - Wielopole - Golejów
- Kamień - (Książenice) - Ochojec - Grabownia - Stodoły - (Rudy)

37,35

2

Trasa żółta (Stodoły - Buglowiec - Ochojec - (Pilchowice)

8,65

3

Trasa zielona (Stodoły - Ochojec - (Książenice)

8,66

4
5
6
7

Trasa niebieska "Pętla" (Paruszowiec-Piaski [Błonia] - Rybnik Północ - Rybnicka Kuźnia Orzepowice - Chwałęcice - Stodoły - Grabownia - Ochojec - (Książenice) - Kamień Przegędza - Ligota - Ligocka Kuźnia - Błonia
Trasa żółta nr 2 (Jejkowice) - Zebrzydowice - Chwałęcice - Orzepowice - Rybnicka Kuźnia Rybnik Północ - Kamień - (Leszczyny)
Trasa zielona nr 10 (Paruszowiec-Piaski [Błonia] - Ligota - Ligocka Kuźnia - (Gotartowice) Ligota - Ligocka Kuźnia - (Szczejkowice)
Trasa zielona nr 13 (Paruszowiec-Piaski [Błonia] - Ligota - Ligocka Kuźnia - Meksyk
[Brzeziny] - Chwałowice - (Jankowice)

28,55
15,25
4,90
7,13
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Nr
trasy
8
9
10
11
12
13

Przebieg (lokalizacja)
Trasa czerwona Szlak im. Oskara Michalika (Paruszowiec-Piaski [Błonia] - Ligota - Ligocka
Kuźnia - (Przegędza
Trasa zielona Szlak Początków Górnictwa Węglowego (Chwałęcice [ośrodek Kotwica] Zebrzydowice - Niewiadom / Niedobczyce - (Radin)
Trasa czerwona nr 320 (Chwałęcice [ośr. Kotwica] - Zebrzydowice - Niewiadom (Buzowice) Rydułtowy
Trasa czerwona (Meksyk [Park Kozie Góry] - Chwałowice - Boguszowice-Stare
[ul. Ziemska])
Trasa czarna Okrężna wokół Rybnika Boguszowic (Boguszowice-Stare - BoguszowiceOsiedle - (Żory) - Kłokocin - Gotartowice - Ligota - Ligocka Kuźnia - Boguszowice-Stare)
Trasa niebieska (Boguszowice-Stare [ul. Stanisława Małachowskiego] - Jankowice Radziejów [ul. Adolfa Dygasińskiego])

Długość
(km) a
4,17
10,00
7,60
4,98
13,85
1,70

14

Trasa czarna (Jankowice) - Radziejów - Popielów (Podlesie)

3,51

15

Trasa żółta nr 323 "pielgrzymkowa" (Jankowice - Popielów [Podlesie] - Pszów

1,70

16

Trasa czarna Rybnik - Radlin (Niedobczyce [Górnośląska] - Radlin), łączy się z trasą nr 315
(zielona, kopalnia Ignacy - Hoym i z trasą nr 323 [Pszów])

0,54

17

Trasa niebieska Chwałęcice (Gzel) - (Jejkowice)

0,40

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta. a Długość na terenie Rybnika.

I.9.4. RUCH PIESZY
Część ulic, zwłaszcza w centrum miasta, stanowi drogi przeznaczone wyłącznie dla ruchu
pieszego (Rybnicka Strefa Śródmiejska: Powstańców Śląskich, Jana III Sobieskiego, Rynek,
Kościelna, Raciborska [do skrzyżowania z ul. Marii Skłodowskiej-Curie], Wojciecha Korfantego) lub
z uprzywilejowanym ruchem pieszym (plac Wolności, Rynkowa, Zamkowa, Reja, Stroma). Należą
do nich także ścieżki piesze lub ciągi pieszojezdne, łączące dworzec kolejowy z ul. 3 Maja.
Główne trasy piesze w centrum prowadzą, oprócz wspomnianych ciągów, pomiędzy centrami
handlowymi Plaza i Focus Mall (Raciborska - Rynek - Zamkowa), Rynek - plac Wolności - schody
teatralne - Saint Vallier - Tadeusza Kościuszki, dworzec kolejowy - Henryka Wieniawskiego - park
Bukówka - Miejska / 3 Maja, a także wzdłuż ul. Tadeusza Kościuszki do Bazyliki. Niezbyt rozległe
centrum miasta i jego okolice pozwalają także na piesze pokonywanie dystansów pomiędzy dworcem
kolejowym (lub placem Wolności) a rejonem stadionu miejskiego i cmentarza przy ul. Rudzkiej,
z wykorzystaniem m.in. ul. Rudzkiej, Cmentarnej i Gliwickiej oraz parku im. św. Jana Sarkandra.
Istotne znaczenie ma również przejście podziemne przez dworzec kolejowy, łączące Śródmieście
z Meksykiem.
Większość ulic w centrum i ważniejszych ulic w innych dzielnicach posiada jedno- lub
dwustronne chodniki. Część ulic o nieparametrowych szerokościach pełni rolę ciągów pieszojezdnych.
Pozbawione chodników są niektóre odcinki dróg prowadzących ruch tranzytowy, w tym niedawno
ukończone (m.in. Obwiednia Północna i Południowa, Wielopolska, Błękitna - Tkoczów - Świerklańska).
Istotne bariery dla ruchu pieszego powodują tereny kolejowe. Brak jest w szczególności przejść
pieszych pomiędzy ul. Mikołowską a ul. Pod Wałem w rejonie przystanku kolejowego Paruszowiec
oraz pozwalających pokonać głębokie wykopy linii kolejowej nr 173 Rybnik - Sumina w rejonie Nowin.
Inne ciągi spacerowe powielają w znacznej mierze przebieg trasy rowerowych. W obrębie miasta
istnieje 5 szlaków turystycznych, rozpoczynających się w rejonie dworca kolejowego i prowadzących
głównie w kierunku północnym i wschodnim: Szlak Stulecia Turystyki (ul. Henryka Wieniawskiego Miejska - pl. Mikołaja Kopernika - Rynek - Jana III Sobieskiego - Powstańców Śląskich - Mikołowska Stawowa - Kamień - [Tarnowskie Góry]), Szlak Początków Hutnictwa (ul. Tadeusza Kościuszki Mikołowska - Przemysłowa - Ligocka Kuźnia - Gotartowice - [Żory]), Szlak Morza Rybnickiego
(ul. Józefa Piłsudskiego - 3 Maja - Miejska - pl. Mikołaja Kopernika - gen. Józefa Hallera - Raciborska św. Józefa - Maroko-Nowiny - Orzepowice - Chwałęcice - Stodoły - Grabownia - Golejów - Kamień),
Szlak im. kpt. Kotucza (ul. Henryka Wieniawskiego - Miejska - pl. Mikołaja Kopernika - Rynek - Jana III
Sobieskiego - Cmentarna - Kotucza - Gliwicka - Wielopole - Golejów - Ochojec - [Pilchowice]), Szlak
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Historii Górnictwa Górnośląskiego (ul. Henryka Wieniawskiego - 3 Maja - Plac Wolności - Gliwicka Wielopole - Kamień - [Stanowice]).

Rys. I-27. Istniejące i niektóre planowane trasy i drogi rowerowe. Szlaki turystyczne
objaśnienia:
1 - trasy rowerowe istniejące, 2 - trasy rowerowe planowane (niektóre), 3 - drogi rowerowe istniejące, 4 - drogi
rowerowe planowane (niektóre), 5 - szlaki turystyczne, 6 - parki, skwery i zieleńce oraz ogrody działkowe; lasy.
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I.9.5. SYSTEM KOLEJOWY
System kolejowy miasta obejmuje sieć linii kolejowych zarządzanych przez kilku zarządców
infrastruktury kolejowej. Podstawowe znaczenie mają linie kolejowe o znaczeniu państwowym
i miejscowym, zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Rybnik stanowi węzeł kilku linii kolejowych PKP PLK S.A. o znaczeniu państwowym 65: linie
nr 140 Katowice Ligota - Rybnik Towarowy RT11, nr 148 Pszczyna - Rybnik, nr 149 Zabrze
Makoszowy - Leszczyny, nr 158 Rybnik Towarowy - Chałupki, nr 173 Rybnik - Sumina, w tym
stanowiących linie międzynarodowe C-E 65 66 (odcinki linii 140 i 148 oraz linia 149), a także linii
o znaczeniu miejscowym (linia nr 140 Rybnik Towarowy RT11 - Nędza oraz linie nr 668 i 957 Rybnik
Towarowy - Rybnik). Linie kolejowe są zelektryfikowane, w większości przypadków dwutorowe,
z wyjątkiem jednotorowej linii nr 140 na odcinku Rybnik Towarowy - Rydułtowy oraz wielotorowych
układów linii w rejonie stacji Rybnik i Rybnik Towarowy. Część linii kolejowych (nr 688, 862, 957, 958
i 959) ma charakter krótkich łącznic.
Tabela I-66. Linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Numer
linii
140

140

Relacja
Katowice Ligota - Nędza
(odcinek Katowice Ligota Rybnik Towarowy RT11)
Katowice Ligota - Nędza,
(odcinek Rybnik Towarowy
RT11 - Nędza)

148

Pszczyna - Rybnik

149

Zabrze Makoszowy - Leszczyny

158

Rybnik Towarowy - Chałupki

173

Rybnik - Sumina

688
862
957
958
959

Rybnik Towarowy RTA - Rybnik
RbC (podg.)
Rybnik Towarowy RTB - Radlin
Obszary
Rybnik - Rybnik Towarowy RTF
Rybnik
Towarowy
RT11
(RTB203) - Rybnik Towarowy
RTB (R301/302)
Rybnik Towarowy RTD - Rybnik
Towarowy RTE

Charakterystyka linii
państwowa, pierwszorzędna, dwutorowa, AGTC (od stacji
Leszczyny do Rybnik Towarowy RT11), zelektryfikowana,
pasażersko - towarowa, długość 13,4 km
miejscowa, pierwszorzędna, AGTC, jednotorowa,
zelektryfikowana, pasażersko - towarowa, długość 5,2 km
państwowa, pierwszorzędna, AGTC, dwutorowa,
zelektryfikowana, pasażersko - towarowa, długość 9,63 km
państwowa, drugorzędna, AGTC, dwutorowa, zelektryfikowana
(od 2008 r. nieprzejezdna)
państwowa, drugorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana,
zrewitalizowana, długość 3,02 km
państwowa, magistralna, dwutorowa, zelektryfikowana,
towarowa, długość 6,03 km
miejscowa, pierwszorzędna, dwutorowa, zelektryfikowana,
długość 1,03 km
miejscowa, jednotorowa, zelektryfikowana, długość 1,14 km
miejscowa, jednotorowa, zelektryfikowana, długość 5,09 km
miejscowa, jednotorowa, zelektryfikowana, długość 0,48 km
jednotorowa, zelektryfikowana, długość 1,33 km

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych PKP PLK S.A. Załącznik do zarządzenia Nr 1/2009 Zarządu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 9 lutego 2009 r. (stan na dzień 17 września 2015 r. [Wykaz linii Id-12 (D-29) tekst ujednolicony
i zaktualizowany]).

Na liniach kolejowych istnieją stacje: Rybnik (dogodnie usytuowana w strukturze miasta główna
stacja kolejowa), Leszczyny, Gotartowice, Rybnik Towarowy i Niewiadom oraz przystanki kolejowe:
Paruszowiec, Piaski, Niedobczyce i Rymer. Odległość pomiędzy stacjami i przystankami kolejowymi
jest zróżnicowana (od 1,4 km pomiędzy Rybnikiem Towarowym i Niedobczycami do 5,9 km pomiędzy
Leszczynami i Paruszowcem). Różne jest również ich usytuowanie w stosunku do terenów
mieszkaniowych – dogodne w przypadku stacji Rybnik, Paruszowiec, Piaski, Leszczyny (obsługującej
65

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu linii kolejowych o znaczeniu państwowym
(Dz. U. z 2013 r. poz. 569). Linie kolejowe dzielą się ze względów gospodarczych, społecznych, obronnych lub ekologicznych
na linie o znaczeniu państwowym i pozostałe.
66

Umowa o ważnych międzynarodowych liniach transportu kombinowanego i obiektach towarzyszących AGTC (MP z 2004 r.
Nr 3, poz. 50). W umowie określono podstawowe parametry eksploatacyjne, jakie mają być osiągnięte w wyniku modernizacji
linii (m.in. minimalna prędkość pociągów towarowych ma wynosić 120 km/h).
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Kamień), niekorzystne – w przypadku Gotartowic. Brak jest przystanków kolejowych na linii nr 173,
przebiegającej w sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych Smolna i Nowiny.
Przez obszar miasta przebiegają ponadto linie kolejowe towarowe, zarządzane przez innych
zarządców infrastruktury kolejowej, niezelektryfikowane, jedno- lub dwutorowe, cechujące się
niewielką prędkością maksymalną i średnią (20-30 km/h):
• linie Kopalni Piasku Kotlarnia - Linie Kolejowe Sp. z o.o. nr 302 Kotlarnia - Boguszowice
(dwutorowa) i 313 Paruszowiec - Leszczyny;
• linie Infra Silesia S.A. nr: 211 Rybnik Towarowy - Chwałowice - Jankowice - Boguszowice, 213
KWK Chwałowice Chw - KWK Chwałowice Chw 1, 216 Rybnik Towarowy - Marcel, 217 KWK
Jankowice - Szyb VI, 218 Boguszowice Bg3 – BNTiSK Kłokocin Bg4 i 221 Boguszowice Paruszowiec (łącząca się z linią nr 302);
• linia Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o. nr 21 Jastrzębie - Szeroka - Borynia - Boguszowice
(łącząca się z linią nr 221);
• linie Elektrowni Rybnik S.A. (łącznice elektrowni z linią nr 302).
Linie te tworzą odrębny układ, powiązany z liniami PKP PLK S.A. tylko w rejonie stacji Rybnik
Towarowy i posterunku Paruszowiec. W pozostałych przypadkach linie towarowe krzyżują się z liniami
PKP PLK SA bez powiązania z nimi (w formie wiaduktów kolejowych [rejon Paruszowca i Gotartowic]).
W rejonie kopalni Chwałowice i Jankowice oraz stacji Boguszowice-Osiedle i w obrębie zakładów
DB Schenker w Kłokocinie linie te posiadają układ wielotorowy. Kopalnie użytkują także linie kolejowe
o charakterze bocznic (transportu wewnątrzzakładowego), którymi przewożone są odpady
wydobywcze na tereny deponowania tych odpadów (trasy tych bocznic ulegają częstym zmianom
w zależności od rejonu deponowania odpadów). Ponadto, bocznica kolejowa obsługuje tereny dawnej
Huty Silesia, położone po obydwu stronach ul. Przemysłowej.
W północnej części miasta przebiega fragment nieczynnej, rozebranej zabytkowej wąskotorowej
linii kolejowej Gliwice Trynek - Rudy - Racibórz Markowice (przewozy turystyczne odbywają się na
krótkim odcinku Rudy - Paproć, poza granicami miasta).
Nie przewiduje się rozbudowy układu kolejowego miasta (z wyjątkiem odcinków linii transportu
wewnątrzzakładowego oraz planowanego przedłużenia linii wąskotorowej z Paproci do Stodół i jej
wykorzystania do okazjonalnych przewozów turystycznych). Możliwa jest dobudowa drugiego toru na
linii nr 140 na odcinku Rybnik Towarowy - Rydułtowy. Przewiduje się budowę węzła przeładunkowego
(terminal) w rejonie stacji Rybnik Towarowy. Na liniach kolejowych przebiegających przez Rybnik
realizowane są zadania modernizacyjne – projekt modernizacji linii pod nazwą "Prace na liniach
kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze"
(planowane zakończenie robót - 2018), co w powiązaniu z modernizacją linii nr 140 i 158 na odcinku
Rybnik - Chałupki ("polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego
linii kolejowych nr 140, 158 i 173 na kierunku do Chałupek, Żor i Nędzy") powinno poprawić stan
infrastruktury kolejowej w rejonie Rybnika (jednak istotne zmniejszenie funkcjonalności linii kolejowej
nr 140 powoduje jednotorowy odcinek pomiędzy Leszczynami a Katowicami Piotrowicami). Projekt
modernizacji (rewitalizacji) obejmuje również linię nr 149 na odcinku Leszczyny - Zabrze Makoszowy.
W opracowaniu "Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce", PKP PLK S.A. Centrum
Kolei Dużych Prędkości, 2011 r., założono budowę nowej linii z Katowic do Republiki Czeskiej
(Bohumin) - w rejonie Rybnika wzdłuż autostrady A1 z nową stacją regionalną Rybnik ("linia CMK
Warszawa - Kraków / Katowice - Ostrawa: budowa nowej linii z Katowic do granicy z Republiką
Czeską (na odcinku Katowice-Ligota – poprzez rejon Rybnika w korytarzu autostrady A1"
[do Ostrawy]) ze stacją regionalną Rybnik. Na obecnym studialnym etapie prac nad rozwojem kolei
dużych prędkości nie jest możliwe bliższe określenie przebiegu tej linii, ani ustalenie lokalizacji stacji
Rybnik (prawdopodobnie w rejonie węzła Rowień). W planie zagospodarowania przestrzennego woj.
śląskiego z 2004 r. przewiduje się również inny przebieg linii – na znacznym odcinku wykorzystujący
istniejące linie nr 148 i 140 ("budowa szybkiej kolei wzdłuż autostrady A1 jako regionalnej linii
kolejowej AGC").
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Rys. I-28. System kolejowy
objaśnienia:
1 - 5 linie kolejowe PKP PLK SA: 1 - linie kolejowe o znaczeniu państwowym, stanowiące jednocześnie linie
międzynarodowe C-E 65, 2 - pozostałe linie o znaczeniu państwowym, 3 - linie kolejowe o znaczeniu miejscowym
(linia kolejowa nr 140 na odcinku Rybnik Towarowy - Sumina, o znaczeniu miejscowym, stanowi odcinek linii
kolejowej o znaczeniu międzynarodowym C-E 65), 4 - linie kolejowe z ruchem pasażerskim i towarowym, 5 - linie
kolejowe towarowe, 6 - linie kolejowe towarowe innych zarządców infrastruktury kolejowej, 7 - bocznice kolejowe,
bocznice kolejowe zlikwidowane, 8 - zabytkowa wąskotorowa linia kolejowa Rudy - Racibórz, planowane
przedłużenie linii wąskotorowej do Stodół (według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
MPZP 11), 9 - główne stacje kolejowe: pasażersko-towarowa Rybnik, towarowa Rybnik Towarowy, 10 pozostałe
stacje kolejowe, przystanki kolejowe, 11 - numery linii kolejowych o znaczeniu państwowym i linii
międzynarodowych, 12 - numery linii kolejowych PKP PLK SA o znaczeniu miejscowym i linii kolejowych innych
zarządców infrastruktury kolejowej.
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I.9.6. LOTNISKO GOTARTOWICE
We wschodniej części miasta - w Gotartowicach, na południe od ul. Żorskiej i na wschód od linii
kolejowej nr 302, istnieje lotnisko sportowo-dyspozycyjne "Gotartowice k/Rybnika" 67. Lotnisko jest
wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego
(numer rejestracyjny: 11, kod ICAO: EPRG, rok wpisu 1969). Zarządzającym lotniskiem i głównym
użytkownikiem lotniska jest Aeroklub ROW [Rybnickiego Okręgu Węglowego] (ul. Żorska),
na gruntach stanowiących własność Miasta Rybnika.
Lotnisko pod względem dostępności dla użytkowników jest lotniskiem typu niepublicznego –
wyłącznego (wykorzystywane przez zarządzającego lotniskiem i innych użytkowników za zgodą
zarządzającego lotniskiem)68, czynne przez cały rok w porze dziennej, zaś ze względu na znaczenie –
należy do obiektów lokalnych, o funkcji sportowo-dyspozycyjnej, w tym jako baza przeciwpożarowa
(z uwagi na rolę w polityce rozwoju kraju wyróżnia się lotniska lokalne [gminne, powiatowe] oraz
ponadlokalne [regionalne i krajowe]). Wykonuje się do kilkunastu tysięcy operacji lotniczych rocznie,
wśród których dominują loty sportowe69.
Lotnisko zajmuje 36 ha (łączna powierzchnia działek znajdujących się w zasięgu granicy
władania lotniskiem), w tym powierzchnia części lotniczej lotniska (pola wzlotów) wynosi około 20 ha.
Lotnisko posiada nawierzchnię naturalną (darniową), o nośności do 5 700 kg. Część lotnicza (pole
wzlotów) ma kształt wieloboku, na którym wyznaczono dwie drogi startowe o długości 590 i 600 m.
Zabudowa lotniskowa obejmuje hangary, warsztat mechaniczny i budynek portu. Na części terenów
obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych oraz naturalnych,
określone w dokumentacji rejestracyjnej lotniska. Do czasu ewentualnej zmiany cech lotniska (w tym
zmiany przebiegu granic lotniska), wymagających zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,
należy zachować i uwzględniać istniejące granice lotniska.

I.9.7. TRANSPORT ZBIOROWY
Transport zbiorowy realizowany jest przez komunikację autobusową organizowaną przez Zarząd
Transportu Zbiorowego (ZTZ) w Rybniku 70, a także przez inne podmioty (komunikacja kolejowa
w zakresie powiązań wewnątrzmiejskich ma obecnie małe znaczenie). Przez Rybnik przebiegają
również linie autobusowe Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju, łączące
miasto z Ornontowicami, Leszczynami-Czerwionką, Szczygłowicami, Wodzisławiem Śl. i JastrzębiemZdrój, zaś przez Kamień prowadzi linia autobusowa KZK GOP w Katowicach relacji Leszczyny Gliwice. Istnieje także szereg innych połączeń autobusowych i mikrobusowych, zapewniających
dojazd do, m.in., Żor, Katowic, Gliwic, Cieszyna, Raciborza i Częstochowy.
Głównym węzłem linii autobusowych jest Dworzec Autobusowy ZTZ (ul. Budowlanych), znacznie
oddalony od dworca kolejowego. W planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
67

Lotnisko jest wydzielonym obszarem w całości lub w części przeznaczonym do wykonywania startów, lądowań i ruchu
statków powietrznych, wraz ze znajdującymi się w jego granicach obiektami i urządzeniami budowlanymi o charakterze trwałym
(ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze). Aktualnie brak jest lądowisk w Rybniku wpisanych do rejestru lądowisk Urzędu
Lotnictwa Cywilnego (w szczególności brak jest lądowiska Szpitala Wojewódzkiego nr 3 w Orzepowicach).
68

Z lotnisk użytku wyłącznego dopuszczalne jest wykonywanie przewozów czarterowych, wykonywanych wyłącznie
śmigłowcami oraz samolotami o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub o liczbie miejsc pasażerskich
poniżej 20, lotów lokalnych i innych, niebędących jednak lotami handlowymi.
69

W ubiegłych latach planowana była zmiana użytkowania lotniska i jego rozbudowa, w tym przystosowanie do lotów
czarterowych (przedłużenie pasa startowego i zmiana nawierzchni na betonowy [długość pasa startowego 900 m]). Zakładano,
że lotnisko będzie mogło obsłużyć do 150 tys. pasażerów rocznie, a liczba startów i lądowań będzie wynosić około 80 dziennie.
Plan zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego z 2004 r. przewidywał modernizację lotniska z wykorzystaniem dla
potrzeb lotów dyspozycyjnych, ratowniczych, sportowych i pasażerskich przewozów okazjonalnych (”taksówki powietrzne”).
70

Obszar działania Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku obejmuje również sąsiednie gminy - Jejkowice, Lyski, Gaszowice,
Rydułtowy, Pszów, Radlin, Marklowice, Świerklany, Żory, Czerwionkę-Leszczyny i Kuźnię Raciborską, obsługiwane na
podstawie porozumień z miastem Rybnik przez linie autobusowe organizowane przez ZTZ w Rybniku.
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zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024 (Uchwała Nr 664/XLIII/2014 Rady Miasta Rybnika
z dnia 26 lutego 2014 r.) założono budowę "zintegrowanego węzła przesiadkowego dla całego
subregionu w okolicach dworca kolejowego (wspólnie z PKP), którego dominującą funkcją powinna
być integracja różnych środków transportu zbiorowego - drogowego i kolejowego".
W mieście istnieją 174 inne przystanki. Średni czas dojścia do przystanku wynosi niespełna
5 min. – dłuższy jest jednak w Zebrzydowicach (ponad 8 min.) oraz w Kłokocinie, Meksyku,
Radziejowie, Ochojcu i Stodołach (ponad 6 min.) – mieszkańcy tych części miasta mają utrudniony
dostęp do przystanków komunikacji. W planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu
zbiorowego (...) wskazuje się, że w Boguszowicach-Osiedlu, Kłokocinie, Zebrzydowicach i Stodołach
należy rozważyć zwiększenie liczby przystanków. Gęstość przystanków w centrum miasta jest również
niedostateczna – ich rozmieszczenie nie odpowiada standardom komunikacji miejskiej, w której
odległość pomiędzy przystankami w tej części miasta nie powinna być większa niż 400 m.
Liczba kursów autobusów jest różna - w wymiarze dobowym i tygodniowym oraz w zależności
od okresu nauki szkolnej – i zasadniczo jest dostosowana do liczby mieszkańców poszczególnych
dzielnic (najwięcej kursów wykonywanych jest na liniach łączących Śródmieście z Nowinami,
Orzepowicami, Niedobczycami, Radlinem i z Boguszowicami-Osiedlem, znikomy jest natomiast udział
korzystających z transportu zbiorowego w Grabowni, Kłokocinie, Ochojcu, Radziejowie i Stodołach).
W dniach roboczych w pełnym wymiarze dobowym (od 4 - 6 rano do 22 i później) działa jedynie 6 linii
oferujących 36 i więcej kursów (Orzepowice - Radlin oraz linie łączące Śródmieście z BoguszowicamiOsiedlem i Żorami, a także ze Zwonowicami i Kłokocinem). Istnieją także trzy linie nocne (w soboty
i niedzielę oraz niektóre święta, po jednym kursie), łączące Śródmieście z głównymi dzielnicami.
Liczba kursów jest uzależniona także od innych czynników wpływających na potrzeby przewozowe
(struktura wiekowa, aktywność zawodowa i edukacyjna mieszkańców, rozmieszczenie obiektów
stanowiących punkt docelowy podróży) oraz od liczby zarejestrowanych samochodów osobowych.
Do realizacji rozkładu jazdy w dzień roboczy jest wykorzystywanych ponad 100 autobusów
wyposażonych w System Elektronicznej Karty Miejskiej. Większość (65%) taboru autobusowego jest
dostępna dla osób niepełnosprawnych (w tym pojazdy niskopodłogowe).
Standard usług oceniono w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego
(...) jako niedostateczny: niska częstotliwość kursowania, średni poziom obsługi dzielnic o dużym
potencjale demograficznym (Boguszowice-Osiedle, Niedobczyce). Wskazuje się na konieczność:
wydłużenia funkcjonowania linii zwykłych, zwiększenia częstotliwości kursowania wybranych linii
(głównych), wprowadzenia nowych połączeń, w tym bezpośrednich (głównie ze Śródmieściem),
uruchomienia linii nocnych w dni robocze, zwiększenia dostępności do transportu zbiorowego
w poszczególnych dzielnicach ("redukcja obszarów wykluczonych z obsługi transportem publicznym")
oraz wprowadzenia ułatwień dla autobusów (bus pasy, priorytet na skrzyżowaniach). Przewidywane
zmiany demograficzne (spadek liczby mieszkańców i starzenie się społeczeństwa) będą wywierać
różny wpływ na usługi transportu zbiorowego (zmniejszenie popytu na przewozy obligatoryjne [dom szkoła lub praca], wzrost zapotrzebowania na przewozy fakultatywne i incydentalne).
Liczba i kierunki kolejowych przewozów pasażerskich są zmienne w czasie. W ostatnim okresie
sytuacja uległa poprawie pod względem liczby i kierunków połączeń oraz czasu przejazdu. Dość
liczne są połączenia na podstawowej linii pasażerskiej (S7) - z Katowicami (18 par pociągów)
i Raciborzem (14 par). Przywrócono połączenia z Wodzisławiem Śl. i Chałupkami (9 par). Nieliczne są
jednak powiązania z Pszczyną i Bielskiem-Białą (4), a także z Wrocławiem i Krakowem. Istotnie
wzbogacił się kierunek i rodzaj stałych połączeń (Warszawa oraz Bohumin, Ostrava i Praga).
Istnieje kilka stacji i przystanków kolejowych obsługujących ruch pasażerski: dworzec w Rybniku
(ul. Dworcowa), Rybnik Towarowy, Niedobczyce, Niewiadom, Rymer, Piaski, Gotartowice,
Paruszowiec, a także stacja Leszczyny, położona na granicy z Kamieniem. Możliwe jest zagęszczenie
przystanków osobowych w ruchu miejskim i aglomeracyjnym. Zarządca linii PKP PLK S.A. zajął
pozytywne stanowisko (pismo z 2014 r.) w sprawie możliwości uruchomienia transportu zbiorowego
w formie kolei miejskiej z budową dodatkowych przystanków na poszczególnych liniach. Istotne
znaczenie miałoby uruchomienie komunikacji pasażerskiej na linii nr 173, przebiegającej w bliskim
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sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych (Smolna, Nowiny), a także bardziej efektywne
wykorzystanie linii nr 140 w centrum miasta.

Rys. I-29. Transport zbiorowy
objaśnienia:
1 - 2 linie autobusowe komunikacji autobusowej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego (ZTZ):
główne, pozostałe (stan na koniec 2015 r.), 3 - linie autobusowe innych przewoźników, 4 - 5 linie komunikacji
kolejowej (Koleje Śląskie): 4 - główna (linia nr S7), pozostałe (linie nr S71 i S72), 6 - dworce i przystanki
autobusowe: Dworzec Autobusowy ZTZ, przystanki - węzłowe, pozostałe, 7 - stacje i przystanki kolejowe: główny
dworzec kolejowy Rybnik, stacje i przystanki kolejowe: położone na linii S7, położone na linii S71 i S72, 8 - tereny
położone w odległości do 400 m od przystanków autobusowych i kolejowych.
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I.10. S Y S T E M Y I N F R A S T R U K T U R Y T E C H N I C Z N E J
I.10.1. ZAOPATRZENIE W WODĘ
Źródłami zaopatrzenia miasta w wodę pitną są wody powierzchniowe na Zbiorniku Goczałkowice
i Sole, dostarczane systemem wodociągowym Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.
w Katowicach (GPW S.A.) oraz wody głębinowe z ujęć EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku (Stodoły),
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku (Tęczowa [Śródmieście])
i Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. (Pilchowice).
Przeważająca część wody (około 70%) pochodzi z systemu wodociągowego Górnośląskiego
Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.: Rybnik jest zasilany w wodę systemem pierścieniowym z trzech
kierunków: ze stacji wodociągowych Goczałkowice i Strumień (ujęcie wód powierzchniowych
Goczałkowice [na Zbiorniku Goczałkowice]) oraz z układu zbiorników Mikołów - Pszów, korzystających
z wody również z Zakładu Uzdatniania Wody Dziećkowice (w tym z ujęć wody na Sole).
Woda jest dostarczana wodociągami magistralnymi Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów S.A. Ø 800 mm i 800/600/400 z Żor (woda ze Zbiornika Goczałkowickiego) oraz Ø 1000 /
1200 mm (relacji Mikołów - zbiorniki zapasowe w Pszowie, woda mieszana). Przez południową część
miasta (Popielów, wzdłuż ul. Niepodległości) prowadzi również magistrala GPW S.A. Ø 600 mm Żory Świerklany - Wodzisław Śl. Wodociągi magistralne przebiegające przez Rybnik są eksploatowane
prze Oddziały Sieci Magistralnej w Pszowie i Żorach. Z wodociągami magistralnymi GPW S.A. łączy
się sieć rozdzielcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku (działająca wraz
z hydroforniami w rejonie Maroka-Nowin i Smolnej [ul. Chabrowa i Kilińskiego] oraz w BoguszowicachStarych [ul. Sztolniowa], a także zbiorniki w Niewiadomiu - Beacie).
Sieć rozdzielcza Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku, o długości
około 573 km, mająca dominujący udział w bezpośrednim zaopatrzeniu miasta w wodę, jest wykonana
w przewadze w nowoczesnej technologii polietylenu (PE). Część Boguszowic-Starych i Osiedla jest
zaopatrywana w wodę z wodociągów GPW S.A. przez spółkę Hydroinstal Sp. z o.o.
W wodę z ujęć powierzchniowych GPW S.A. zaopatrywane są dzielnice w południowej
i środkowej części Rybnika. Północna część miasta (Grabownia, Golejów, Wielopole, Rybnicka
Kuźnia, Stodoły, Chwałęcice) oraz częściowo Rybnik-Północ i Śródmieście zasilane są z ujęcia
głębinowego EDF Polska S.A. w Stodołach ze Stacją Uzdatniania Wody, natomiast samo Śródmieście
- przede wszystkim ze studni głębinowej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rybniku przy ul. Tęczowej. Do Ochojca wodę z ujęcia głębinowego w Pilchowicach dostarczają
wodociągi Pilchowickiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.
Własne ujęcia wód (do celów przemysłowych i socjalno-bytowych) posiadają: EDF Polska S.A.
(studnie głębinowe) oraz Zakład Elektrociepłowni Kompanii Węglowej S.A. [od 05.2016 r. – PGG sp.
z o.o.] (ujęcie powierzchniowe z rzeki Ruda [staw Paruszowiec] do celów przemysłowych) i KWK
Jankowice (wody ze studni "Judasz", "Judasz II" i Judasz III", uzdatniane w stacji uzdatniania wody
i wody dołowe o parametrach wody pitnej z poziomu 250 m p.p.t.).
Zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Rybniku na lata 2016 - 2018 (zatwierdzonym Uchwałą Nr 250/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia
19 listopada 2015 r.), możliwości przesyłu i źródła zaopatrzenia w wodę sieci wodociągowej
przedsiębiorstwa, powiązanej z układem sieci magistralnej Górnośląskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów w Katowicach i posiadającego również własne źródła zaopatrzenia w wodę, w pełni
zaspokajają potrzeby miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę. Przedsiębiorstwo planuje realizację
przedsięwzięć rozwojowo - modernizacyjnych (wymiana sieci rozdzielczej wykonanej ze złych
jakościowo gatunków stali na sieć w technologii polietylenu i nowe inwestycje w zakresie sieci
wodociągowej), w tym budowę Stacji Uzdatniania Wody w Boguszowicach-Osiedlu przy ul. Rajskiej –
z trzech studni głębinowych, służących zaopatrzeniu w wodę części Boguszowic.
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Rys. I-30. Zaopatrzenie w wodę
objaśnienia:
1 - wodociągi magistralne Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., 2 - sieć wodociągowa rozdzielcza
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku i innych podmiotów, 3 - ujęcia wód
podziemnych, w tym ujęcie Tęczowa (Śródmieście), 4 - ujęcie wody powierzchniowej Zakładu Elektrociepłowni
Kompanii Węglowej S.A. [od 05.2016 r. - PGG sp. z o.o.] (staw Paruszowiec), 5 - stacje uzdatniania wody: SUW
Stodoły i SUW Boguszowice (Boguszowice-Osiedle, ul. Rajska [w budowie]), 6 - hydrofornie i zbiorniki wody.
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I.10.2. ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
System kanalizacji zbiorczej obejmuje sieć kanalizacyjną (przewody kanalizacyjne, którymi
odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego),
zakończoną oczyszczalnią ścieków lub końcowym punktem zrzutu ścieków.
Aglomeracja Rybnik (PLSL017)71, RLM – 150 093 ("duże miasto"), obejmuje zlewnie dwóch
oczyszczalni: "Orzepowice" (głównej) oraz "Boguszowice" (część Boguszowic-Starych i Osiedla oraz
Kłokocin). Ścieki z osiedla Wrębowa (Niedobczyce) odprowadzane są na oczyszczalnię ścieków
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wodzisławiu Śl. Wyłączono z eksploatacji
zbędne oczyszczalnie ścieków w Chwałowicach, Niedobczycach ("Górnośląska II" i "Paryż"),
Niewiadomiu, Ochojcu i Zamysłowie.
Aglomeracja Rybnik należy – według Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
2003 r. (aktualizacje z 2009 i 2010 r.) – do aglomeracji priorytetowych dla wypełnienia wymogów
Traktatu Akcesyjnego (dyrektywa 91/271/EWG) w odniesieniu do redukcji zanieczyszczeń
biodegradowalnych z oczyszczalni i redukcji związków azotu i fosforu. Według zweryfikowanej
propozycji planu aglomeracji Rybnik (zaopiniowanego pozytywnie przez Radę Miasta Rybnika
Uchwałą Nr 194/XII/2015 z dnia 17 września 2015 r. [dotychczas (05.2016) Sejmik Województwa
Śląskiego nie podjął uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Rybnik w związku ze zweryfikowaną
propozycją planu aglomeracji]), zmniejszeniu ulegnie wielkość aglomeracji pod względem
równoważnej liczby mieszkańców do 154 268 RLM oraz zasięgu obszaru, skorygowanego do granic
działek ewidencyjnych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy (z aglomeracji wyłączono
tereny niezabudowane i o zabudowie rozproszonej).
System kanalizacji zbiorczej, zbudowany w głównej mierze w okresie od 2000 r., obejmuje
niemal cały obszar miasta72, z wyjątkiem części północno-zachodniej – dzielnice Grabownia,
Chwałęcice i Stodoły nie są wyposażone w sieć kanalizacji sanitarnej ze względu na brak
uzasadnienia technicznego i ekonomicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej (wskaźniki koncentracji
liczby osób na km sieci kanalizacyjnej są niższe od wymaganych 90 osób/km sieci kanalizacyjnej 73).
Według planu aglomeracji, w tej części miasta zakłada się gromadzenie ścieków w zbiornikach
bezodpływowych oraz wywóz na oczyszczalnię ścieków lub stosowanie oczyszczalni przydomowych.
System kanalizacyjny składa się z sieci kanalizacyjnej sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej
(612 km) oraz ogólnospławnej (31 km) wraz z kilkudziesięcioma (68) przepompowniami ścieków.
Liczba budynków podłączonych do kanalizacji sanitarnej wynosi blisko 17 tys. W obrębie aglomeracji
istnieją 282 przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz zbiorniki bezodpływowe, które po zrealizowaniu
planowanej sieci kanalizacyjnej zostaną wyłączone z eksploatacji (liczba zbiorników bezodpływowych
zmniejszyła się z 3,5 tys. w 2010 r. do 876 w 2014 r.); na terenach znajdujących się w zasięgu
aglomeracji nie przewiduje się budowy nowych indywidualnych systemów oczyszczania ścieków.
71

Aglomeracja w rozumieniu ustawy Prawo wodne, oznacza "teren, na którym zaludnienie lub działalność gospodarcza są
wystarczająco skoncentrowane, aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków albo
do końcowego punktu zrzutu tych ścieków. Aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) powyżej 2000 powinny być
wyposażone w systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, zgodnie z ustaleniami krajowego programu
oczyszczania ścieków komunalnych.
Aglomeracja Rybnik z oczyszczalniami ścieków Orzepowice i Boguszowice została ustanowiona Rozporządzeniem Nr
46/08 Wojewody Śląskiego z dnia 17 lipca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 137, poz. 2659). Aglomeracja obejmowała, oprócz
Rybnika (z wyjątkiem części północno-zachodniej) oraz gmin Gaszowice (Gaszowice, Szczerbice i Piece) i Jejkowice, również
część Żor (os. Gwarek [Rój]). W 2013 r. w aglomeracji (łącznie z Gaszowicami i Jejkowicami), na ogólną liczbę 139 986
mieszkańców, z systemu kanalizacyjnego korzystało 133 984 osób (92,4%), tabor asenizacyjny obsługiwał 4 950 osób,
natomiast 1 052 osoby były obsługiwane przez systemy indywidualne (przydomowe oczyszczalnie ścieków).
72

Aglomeracja Rybnik, według zweryfikowanej propozycji planu aglomeracji, obejmuje następujące dzielnice: BoguszowiceOsiedle, Boguszowice-Stare, Chwałowice, Golejów, Gotartowice, Kamień, Kłokocin, Ligota - Ligocka Kuźnia, Maroko - Nowiny,
Meksyk, Niedobczyce, Niewiadom, Ochojec, Orzepowice, Paruszowiec - Piaski, Popielów, Radziejów, Rybnicka Kuźnia, Rybnik
Północ, Smolna, Śródmieście, Wielopole, Zamysłów i Zebrzydowice.
73

Zgodnie z przepisami, realizacja sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji powinna być uzasadniona finansowo
i technicznie, przy czym wskaźnik koncentracji (stosunek przewidywanej do obsługi przez planowaną sieć kanalizacyjną liczby
mieszkańców aglomeracji do długości tej sieci, doprowadzającej ścieki do oczyszczalni ścieków albo do końcowego punktu
zrzutu ścieków komunalnych, nie może być mniejszy niż 120 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej lub nie mniejszy niż 90
mieszkańców w przypadku obszaru objętego co najmniej jedną z form ochrony przyrody [m.in. park krajobrazowy]).
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Tabela I-67. Długość i rodzaj sieci kanalizacyjnej oraz liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej
w Rybniku (po dostosowaniu aglomeracji Rybnik do warunków określonych w Dyrektywie Rady 91/271 EWG
dotyczącej oczyszczania ścieków)
Kanalizacja
sanitarna
grawitacyjna
tłoczna
ogólnospławna grawitacyjna
razem

istniejąca

planowana

razem

długość (km)
612,29

6,15

618,44

573,49

6,01

579,5

38,80

0,14

38,94

31,15

0,00

31,15

643,44

6,15

649,59

Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej: stan istniejący - 134 483, w tym 1207 - osoby czasowo przebywające na
obszarze aglomeracji (liczba miejsc noclegowych w obiektach turystycznych i miejsc w budynkach zamieszkania zbiorowego),
stan docelowy - 135 374.
Źródło: Zweryfikowana propozycja planu aglomeracji Rybnik, załącznik do Uchwały Nr 194/XII/2015 Rady Miasta Rybnika
z dnia 17 września 2015 r.

Z oczyszczalni ścieków korzystało w 2014 r. 117,3 tys. osób, czyli 83,7% mieszkańców. Odsetek
osób korzystających z kanalizacji zbiorowej w Rybniku należy do najniższego wśród ośrodków
miejskich (w skali kraju w miastach odsetek ten wynosi 93,9%, w woj. śląskim - 89,6%; Rybnik plasuje
się pod tym względem na przedostatnim miejscu w grupie powiatów miejskich). Brak przyłączania
nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej powoduje zmniejszenie efektu ekologicznego
oczyszczania ścieków. W połowie 2015 r. liczba nowych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej wynosiła
blisko 9,7 tys. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rybniku zakłada,
że w następnych latach liczba nowych podłączeń do sieci kanalizacyjnej będzie wynosiła około 300
rocznie. Przedsiębiorstwo przewiduje w latach 2016 - 2018 modernizację sieci kanalizacyjnej
o długości 3,1 km i budowę nowych odcinków sieci (3,3 km).
Na obszarze aglomeracji w granicach Rybnika powstaje w ciągu doby około 21,6 tys. m 3 ścieków
komunalnych oraz około 1,44 tys. m3 ścieków przemysłowych (powstających w blisko 60 zakładach
przemysłowych i obiektach usługowych), odprowadzanych do sieci kanalizacyjnej. Większość ścieków
kierowanych jest do oczyszczalni ścieków w Orzepowicach (mechaniczno-biologiczna,
zmodernizowana w 2000 r., przepustowość średnia – 27,5 tys. m 3/d, maksymalna – 46,8 tys. m 3/d,
średnie obciążenie oczyszczalni – 18,65 tys. m 3/d, odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest Nacyna
[wody Nacyny wraz z oczyszczonymi ściekami są przepompowywane do Rudy, poniżej Zbiornika
Rybnickiego]). Oczyszczalnia obsługuje 55% korzystających z systemu kanalizacyjnego, a jej
przepustowość zapewnia możliwość przyjęcia ścieków również z gmin Gaszowice i Jejkowice.
Ścieki z części Boguszowic i z Kłokocina odprowadzane są do oczyszczalni "Boguszowice"
przedsiębiorstwa Best-Eko Sp. z o.o. (przepustowość średnia – 8 tys. m 3/d, przewidywane średnie
obciążenie po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej – 3,6 tys. m 3/d,
projektowana wydajność oczyszczalni – 27,8 tys. m3/d, odbiornik ścieków – Kłokocinka).
Działają ponadto oczyszczalnie przemysłowe w przedsiębiorstwach prowadzących własną
gospodarkę wodno-ściekową: Elektrownia Rybnik (EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku: oczyszczone
ścieki przemysłowe kierowane są do Zbiornika Rybnickiego, sanitarne – do oczyszczalni
"Orzepowice") i KWK Jankowice (ścieki ogólnospławne z zakładu głównego odprowadzane są
do oczyszczalni "Boguszowice", ścieki socjalno-bytowe – do osadników gnilnych). Wody dołowe
kopalń Jankowice i Chwałowice (zmieszane w osadniku wód dołowych w Boguszowicach-Starych)
odprowadzane są kolektorem "Olza" do Odry. Kopalnia Rydułtowy wprowadza oczyszczone wody
dołowe do Nacyny.
Długość kanalizacji deszczowej wynosi około 40,4 km. Wody deszczowe odprowadzane
są do systemu kanalizacji, do wód powierzchniowych lub gruntu. W rejonie zalewisk bezodpływowych,
na terenach wydobycia węgla kamiennego, funkcjonują pompownie odwadniające (melioracyjne).
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I.10.3. GOSPODAROWANIE ODPAD AMI
Zadania gminy (a także obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości
i porządku) oraz warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określają przepisy ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z nimi, gmina jest zobowiązana tworzyć
warunki do utrzymania czystości i porządku, m.in. poprzez budowę, utrzymanie i eksploatację
własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Gmina jest zobligowana do objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości systemem
gospodarowania odpadami komunalnymi (w Rybniku, pod koniec 2014 r. liczba ludności objęta
złożonymi deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosła
133 976) oraz do ustanowienia i utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
(w 2014 r., w związku z nowym systemem gospodarowania odpadami, zanotowano znaczny [o blisko
35%] wzrost ilości odebranych odpadów z sektora komunalnego w porównaniu z latami ubiegłymi).
W Rybniku funkcjonują zasadnicze elementy systemu gospodarki odpadami, w tym mające
status instalacji zastępczych: – składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z Punktem
Selektywnej Zbiórki Odpadów (Boguszowice-Stare, ul. Oskara Kolberga): kwatera III o pow. 2,27 ha,
pojemność – 402,1 tys. m3, ilość odpadów dopuszczonych do unieszkodliwiania – 32 800 Mg/rok,
prognozowany czas zapełnienia przy maksymalnym strumieniu odpadów – 2020 r. (przewiduje się,
że czas eksploatacji składowiska może ulec wydłużeniu o kilkanaście lat); – sortownia odpadów
zmieszanych i odpadów z selektywnego zbierania z instalacją stabilizacji tlenowej spółki Sego
Sp. z o.o. (zdolność przerobowa – 40 000 Mg/rok), zlokalizowana w sąsiedztwie składowiska
odpadów (ul. Oskara Kolberga 65); – Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych (teren Zarządu
Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem), w tym sortownia, kompostownia odpadów zielonych
i biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych (kompostowanie w pryzmach, wydajność –
3 000 Mg/rok) oraz – Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (teren Rybnickich Służb
Komunalnych, ul. Jankowicka), a także dodatkowe Punkty Odbioru Segregowanych Odpadów
Komunalnych (POSOK), przyjmujące bezpłatnie opady zbierane w sposób selektywny
od mieszkańców Rybnika (ul. Oskara Kolberga 65, Pod Lasem 70B i Przemysłowa 35).
Rozważa się budowę punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w poszczególnych
(czterech) sektorach miasta i podziemnych systemów kontenerowych do gromadzenia odpadów
(w szczególności przy obiektach handlowych w Śródmieściu).
Ponadto, przy oczyszczalni ścieków "Boguszowice" działa instalacja o statusie regionalnym –
kompostownia do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
spółki Best-Eko Sp. z o.o. (kompostowanie w pryzmach, zdolność przerobowa – 28 500 Mg/rok).
Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 (Uchwała
Nr IV/25/1/2012 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 24 sierpnia 2012 r.), Rybnik wchodzi w skład
regionu III gospodarki odpadami74, dla którego wyznaczono – jako instalacje regionalne
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz regionalne
składowiska inne niż niebezpieczne i obojętne – instalację i składowiska w Knurowie i JastrzębiuZdroju. Zmiana statusu instalacji zastępczych funkcjonujących w Rybniku na instalacje regionalne
będzie możliwa przy kolejnej aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (docelowo
gospodarka odpadami w woj. śląskim będzie prowadzona z wykorzystaniem instalacji regionalnych –
w każdym z regionów będzie funkcjonowała więcej niż jedna instalacja regionalna) 75.
Na terenie miasta deponowane są bardzo duże ilości odpadów wydobywczych z wydobywania
węgla kamiennego – wykorzystywane do zasypania terenów niekorzystnie przekształconych lub
74

Region III obejmuje, oprócz Rybnika, pow. cieszyński, raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój i Żory oraz część
pow. gliwickiego, mikołowskiego i pszczyńskiego (liczba ludności – 985 tys. osób).
75

W przypadku wystąpienia awarii regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, uniemożliwiającej odbieranie
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych lub pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania, odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionu, wskazanych w uchwale
w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
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stosowane do budowy budowli ziemnych (kopalnie nie prowadzą obiektów unieszkodliwiania odpadów
wydobywczych w rozumieniu ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych).

Rys. I-31. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków. Gospodarowanie odpadami
objaśnienia:
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 1 - sieć kanalizacyjna, 2 - kolektor przerzutowy oczyszczonych ścieków
z oczyszczalni Orzepowice do Rudy poniżej Zbiornika Rybnickiego, 3 - oczyszczalnie ścieków: Orzepowice,
Boguszowice, 4 - przepompownie ścieków, 5 - ważniejsze zakładowe oczyszczalnie ścieków, 6 - obszar
aglomeracji Rybnik, 7 - dzielnice położone poza zasięgiem aglomeracji;
gospodarowanie odpadami: 8 - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Boguszowice-Stare,
ul. Oskara Kolberga, 9 - sortownia odpadów zmieszanych i odpadów z selektywnego zbierania z instalacją
stabilizacji tlenowej (Sego Sp. z o.o., Boguszowice-Stare, ul. Oskara Kolberga), 10 - Miejska Kompostownia
Odpadów Roślinnych, Zarząd Zieleni Miejskiej, ul. Pod Lasem, 11 - Gminny Punkt Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych, Rybnickie Służby Komunalne, ul. Jankowicka, 12 - kompostownia do przetwarzania
selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Best-Eko Sp. z o.o., oczyszczalnia ścieków
Boguszowice).
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I.10.4. SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY
W Rybniku istnieją trzy konwencjonalne źródła wytwarzania energii elektrycznej: podstawowe –
Elektrownia Rybnik (obecnie EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku) – o mocy 1 775 MWe,
kondensacyjna i blokowa o znaczeniu systemowym, wytwarzająca energię elektryczną na potrzeby
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (8% zapotrzebowania krajowego systemu), a także
elektrociepłownie: Chwałowice (16,8 MW) i Jankowice (5 MW), pracujące na potrzeby Kompanii
Węglowej S.A. (od maja 2016 - PGG sp. z o.o.).
W Elektrowni Rybnik, w miejsce zaniechanej rozbudowy elektrowni 76, realizuje się projekt "Nowy
Rybnik", mający na celu utrzymanie obecnej mocy wytwórczej (modernizacja urządzeń [8 bloków]
przedłużająca ich żywotność do 2030 r.) i dostosowanie do norm środowiskowych w sprawie emisji
przemysłowych (budowa instalacji ekologicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń).
System elektroenergetyczny przesyłowy obejmuje sieci najwyższych (220 i 400 kV) i wysokich
(110 kV) napięć. Operatorem sieci najwyższych napięć (NN) są Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Operator S.A., sieci wysokich napięć (WN) i sieci dystrybucyjnych oraz związanych z nimi urządzeń –
Tauron Dystrybucja S.A. Sieci i urządzenia elektroenergetyczne posiadają również PKP Energetyka
S.A. i Zakład Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o.
System elektroenergetyczny miasta jest przyłączony do systemu krajowego w stacji GSE
Wielopole 400/220/110 kV, wyprowadzającej energię elektryczną z Elektrowni Rybnik. Elektrownia jest
połączona z GSE Wielopole szeregiem linii najwyższych i wysokich napięć: blok 7 i 8 – linią 400 kV,
blok 4, 5 i 6 – liniami 220 kV, blok 1, 2 i 3 – liniami 110 kV. Ze stacji Wielopole wyprowadzone są
dwutorowe linie najwyższych napięć 400 kV (kierunek Dobrzeń i Noszowice oraz Joachimów
i Rokitnica) oraz 220 kV (w kierunku Blachowni i Kędzierzyna oraz Kopaniny i Moszczenicy). Nie
przewiduje się obecnie rozbudowy stacji elektroenergetycznej.
Planuje się budowę linii 220 kV relacji GSE Wielopole - Farma Wiatrowa Silesia (woj. opolskie,
służącej wyprowadzeniu mocy z farmy wiatrowej) – w przybliżeniu w korytarzu istniejącej linii 400 kV
GSE Wielopole - Dobrzeń / Noszowice. Na skutek budowy tej linii zwiększy się szerokość pasów
technicznych linii najwyższych napięć, ograniczających m.in. możliwość zabudowy terenu 77.
Sieć wysokich napięć 110 kV obejmuje linie łączące Elektrownię Rybnik z GSE Wielopole
i Stacją Elektroenergetyczną "Rybnik Pośrednia" oraz linię kablową łączącą te stacje, a także szereg
linii rozdzielczych, zasilających Główne Punkty Zasilania (GPZ), przetwarzające wysokie napięcie na
średnie. Zasilanie odbiorców odbywa się ze stacji GPZ 110/20 lub /6 kV: Paruszowiec (ul. [1]Jerzego
Giedroycia), Nowiny (ul. Zebrzydowicka), Kłokocin (ul. Kłokocińska) – będących własnością Tauron
Dystrybucja S.A. oraz ze stacji stanowiących własność innych podmiotów: Huta Silesia, Chwałowice
(ul. Przewozowa), Rymer (ul. Rymera - przeznaczona do likwidacji), Strefa (ul. Podmiejska), a także
ze stacji KWK Jankowice Szyby Główne, Radlin, Rydułtowy i Leszczyny, położonych poza miastem.
System dystrybucji obejmuje sieci średniego napięcia (głównie 20 kV oraz 15, 6 i 3 kV), kablowe
i napowietrzne, rozdzielnie sieciowe 20 kV Sławików, Nacyna i Grzybowa oraz ponad 500 stacji
transformatorowych 20/04 kV. Sieć niskiego napięcia wykonana jest jako kablowa (na obszarach
intensywnej zabudowy) oraz jako napowietrzna – zawieszona na słupach (na pozostałych terenach).
Układ zasilania w energię elektryczną posiada znaczne rezerwy przesyłowe (na liniach
wysokiego i średniego napięcia, zaś obciążenie stacji GPZ wynosi około 50%). Stacje GPZ posiadają
możliwość dwustronnego zasilania w przypadkach awaryjnych (zamknięty układ sieci 110 kV).
76

Zaniechana rozbudowa elektrowni przewidywała budowę do 2018 r. nowego bloku o mocy 900 MW opartego na
współspalaniu węgla kamiennego z biomasą ("biomasowy blok energetyczny"), co miało pozwolić na zwiększenie o 10%
produkcji "energii zielonej" i zmniejszenie o jedną trzecią emisji dwutlenku węgla w porównaniu z tradycyjnymi blokami
węglowymi). Inwestycja została wstrzymana z powodu nieprzyznania Polsce przez Komisję Europejską przydziału emisji CO 2
dla planowanego bloku i zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii (cofnięcie wsparcia dla technologii współspalania
węgla i biomasy), a także z powodu kryzysu gospodarczego.
77

Spółka EKO Energia Polska Sp. z o.o. złożyła wniosek o wprowadzenie do studium planowanej trasy elektroenergetycznej
linii napowietrznej 220 kV GSE Wielopole - FW Silesia, w większości mającej przebiegać wzdłuż istniejącej linii
elektroenergetycznej 400 kV. W pasie technicznym linii o szerokości 30 m będzie występowało oddziaływanie akustyczne
i oddziaływanie pola elektromagnetycznego.
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W przypadku sieci średniego napięcia konieczne jest tworzenie pętlowych (zamkniętych)
układów sieci, zaś rozbudowy wymaga sieć niskiego napięcia (każdy wzrost mocy powyżej 40 kW
wymaga przeprowadzenia analizy sieci). Stan techniczny stacji i sieci wszystkich napięć, a także
oświetlenia w mieście jest dobry.

Rys. I-32. System elektroenergetyczny
objaśnienia:
1 - 2: linie elektroenergetyczne najwyższych napięć: 1 - 400 kV, 2 - 220 kV istniejące, planowana (linia koloru
zielonego), 3 - linie elektroenergetyczne wysokich napięć 110 kV (napowietrzne i kablowe) istniejące, 4 - linie
elektroenergetyczne średniego napięcia (napowietrzne i kablowe), 5 - sieć elektroenergetyczna niskiego napięcia
(kablowa), 6 - Elektrownia Rybnik (EDF Polska SA Oddział w Rybniku), 7 - główna stacja elektroenergetyczna
GSE Wielopole, 8 - stacje elektroenergetyczne, główne punkty zasilania (GPZ), 9 - rozdzielnie sieciowe, stacje
transformatorowe, 10 - elektrociepłownie pracujące na potrzeby Kompanii Węglowej S.A. (od 05.2016 r. - PGG
sp. z o.o.).
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I.10.5. SYSTEM GAZOWY
Rybnik jest zaopatrywany w paliwa gazowe z systemu sieci gazu ziemnego wysokometanowego.
System ten obejmuje sieci przesyłowe wysokiego ciśnienia i stacje redukcyjno-pomiarowe (SRP) I°
[stopnia] Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Świerklanach oraz sieci
dystrybucyjne średniego podwyższonego, średniego i niskiego ciśnienia ze stacjami redukcyjnopomiarowymi II° Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Zabrzu. Na terenie dawnej Huty
Silesia dystrybucję gazu (sieci niskiego ciśnienia i stacja redukcyjno-pomiarowa II°) prowadzi Zakład
Dostaw Nośników Energetycznych Sp. z o.o. w Rybniku.
Zasilanie w gaz jest dwustronne: z odgałęzienia gazociągu wysokiego ciśnienia DN 200 PN 2,5
MPa Oświęcim - Radlin (rok budowy – 1992) do SRP I° "Boguszowice" (Boguszowice-Osiedle,
ul. Patriotów, przepustowość 3 tys. m3/h) oraz z gazociągu średniego podwyższonego ciśnienia
DN 300 CN 1,6 MPa Szopienice - Przegędza (odgałęzienie DN 200 CN 1,6 MPa) do SRP I°
"Przegędza" (przepustowość 10 tys. m3/h). Możliwe jest również awaryjne zasilanie z SRP I° "Letnia"
w Wodzisławiu Śl. poprzez gazociąg średniego ciśnienia DN 400. Przez Rybnik prowadzi ponadto
tranzytowy gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia DN 500 CN 1,6 MPa Szobiszowice Świerklany, niewykorzystywany do zaopatrzenia miasta w gaz.
Sieć dystrybucyjną tworzą gazociągi średniego i niskiego ciśnienia oraz 14 stacji redukcyjnopomiarowych II° o łącznej przepustowości około 29 tys. m 3/h. System gazowniczy jest niedostatecznie
rozwinięty – obejmuje jedynie część obszaru Rybnika. Brak jest sieci gazowej w północnej
i zachodniej części miasta (Chwałęcice, Stodoły, Grabownia, Golejów, Ochojec, Wielopole, Kamień
oraz Zebrzydowice i Niewiadom).
Stan systemu zapewnia pełne pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na gaz
(znaczne rezerwy przepustowości [stacje redukcyjno-pomiarowe II° są wykorzystane jedynie w 20
-30%) oraz ciągłość dostaw gazu (zasilanie dwustronne z dodatkową możliwością uruchomienia
zasilania awaryjnego). Stan techniczny elementów systemu jest dobry, jednak dominują w nim
gazociągi stalowe, wymagające wymiany na sieci z PE oraz eksploatowane dłużej niż 20 lat
(co powoduje większą możliwość awarii sieci gazowej).

I.10.6. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO. SYSTEM CIEPŁOWNICZY
Zapotrzebowanie na ciepło w Rybniku jest zaspokajane w większości w sposób
zdecentralizowany, z wykorzystaniem kotłowni stosujących głównie paliwa węglowe – indywidualnych
i lokalnych, w tym około 95 kotłowni lokalnych o mocy powyżej 100 kW (wykorzystujących głównie gaz
ziemny i paliwa stałe) przy obiektach różnego rodzaju (przemysłowe, usługowe, handlowe, budynki
wielorodzinne). Sporadycznie stosuje się pompy ciepła, odpady drzewne, biogaz i gaz płynny.
Udział systemu ciepłowniczego (zdalaczynnego) w zapewnieniu dostaw ciepła wynosi nieco
ponad 30%. System ten składa się z miejskiej sieci ciepłowniczej, obejmującej środkową część
Rybnika (Śródmieście, Smolna, Maroko-Nowiny, Orzepowice [Wojewódzki Szpital Specjalistyczny])
oraz izolowanych układów lokalnych (Boguszowice-Osiedle, Kłokocin, Rybnicka Kuźnia, Niedobczyce
- Rymer i Osiedle Wrębowa, Niewiadom).
Głównym źródłem ciepła zdalaczynnego jest Elektrociepłownia Chwałowice (moc 66 MW),
zasilająca miejską sieć ciepłowniczą poprzez magistralę ciepłowniczą, rozgałęziającą się w rejonie
Ronda Chwałowickiego w kierunku Śródmieścia oraz Smolnej i Maroka-Nowin. Lokalne układy
ciepłownicze zaopatrywane są przez: Elektrociepłownię Jankowice (5 MW, brak rezerw), Ciepłownię
Rymer (23,2 MW) i Kotłownię Mościckiego (0,2 MW), a także Elektrownię Rybnik (moc około 9 MW),
zasilającą sieci ciepłownicze w Rybnickiej Kuźni. Elektrociepłownia Chwałowice i inne źródła ciepła
Kompanii Węglowej S.A. (od 05.2016 r. – PGG sp. z o.o.) wymagają w krótkiej perspektywie
gruntownej modernizacji urządzeń ochrony środowiska oraz "odbudowy potencjału wytwórczego".
Miejski system ciepłowniczy posiada rezerwy mocy i przepustowości. Sieci ciepłownicze
pochodzą głównie z lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Stan techniczny sieci jest zróżnicowany – dobry
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w przypadku miejskiej sieci ciepłowniczej (sieć ciepłownicza w Śródmieściu została modernizowana
i rozbudowana [ul. Tadeusza Kościuszki, Powstańców Śl., Jana III Sobieskiego i św. Jana],
modernizowana jest sieć prowadząca w kierunku Nowin) oraz sieci w Boguszowicach, dość dobry jest
stan sieci w Niedobczycach, zaś jedynie dostateczny lub zły jest stan sieci Kompanii Węglowej S.A.
(PGG sp. z o.o.).

Rys. I-33. System gazowy
objaśnienia:
1 - gazociąg wysokiego ciśnienia DN 200 PN 2,5 MPa Oświęcim - Radlin, 2 - gazociąg średniego podwyższonego
ciśnienia DN 300 CN 1,6 MPa Szopienice - Przegędza, 3 - gazociąg średniego podwyższonego ciśnienia DN 500
CN 1,6 MPa Szobiszowice - Świerklany, 4 - gazociągi średniego ciśnienia, 5 - gazociągi niskiego ciśnienia, 6 stacje redukcyjno-pomiarowe (SRP) I° (stopnia) 7 - stacje redukcyjno-pomiarowe II°.
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W przyjętej przez Radę Miasta aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika" (Uchwała Nr 630/XLI/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.)
stwierdza się, że "obecnie plany rozwoju przedsiębiorstw energetycznych nie dają gwarancji
bezpieczeństwa energetycznego w perspektywie strategicznej". Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
(PEC) S.A. Jastrzębie-Zdrój podpisało umowę z Kompanią Węglową S.A. na dostawę ciepła
z EC Chwałowice do końca 2022 r. (moc zamówiona – 70 MW), odstąpiono natomiast od realizacji
zadania „Budowa magistrali ciepłowniczej z Elektrowni Rybnik” (w której istnieją bardzo duże rezerwy
ciepła odpadowego towarzyszącego produkcji energii elektrycznej). W cyt. "Założeniach" pokazano
możliwy przebieg sieci łączącej Elektrownię Rybnik z siecią PEC w rejonie Szpitala Wojewódzkiego
w Orzepowicach. Aktualnie rozważa się możliwość budowy nowej elektrociepłowni kogeneracyjnej
w pobliżu EC Chwałowice w związku z niepewną sytuacją prawno-ekonomiczną tego źródła ciepła.
System ciepłowniczy, o ograniczonym zasięgu, jest niespójny, o zróżnicowanej sytuacji
organizacyjnej i własnościowej (sieci ciepłownicze posiadają wielu właścicieli – właścicielem miejskiej
sieci ciepłowniczej i części sieci w układach lokalnych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
Jastrzębie-Zdrój, sieci lokalne należą do Budwex Sp. z o.o., Oddział Elektrociepłownie Kompanii
Węglowej S.A. [PGG sp. z o.o.] i Spółdzielni Mieszkaniowej Elektrownia Rybnik), zaś działanie
systemu może być silnie uzależnione od kondycji finansowej biorących w nim udział przedsiębiorstw,
co nie daje dostatecznej gwarancji bezpieczeństwa zaopatrzenia miasta w ciepło w dłuższym
horyzoncie.
W "Założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło (...)" stwierdza się, że należy podjąć wiążące
decyzje co do kierunków zaopatrzenia w ciepło miejskiej sieci ciepłowniczej. Ponadto, wskazuje się na
konieczność likwidacji lokalnych i indywidualnych źródeł korzystających z węgla kamiennego i ich
zamiany na rzecz systemu ciepłowniczego (wymagającego rozbudowy), źródeł niskoemisyjnych lub
odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, biomasa).

I.10.7. ODN AWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
Możliwość stosowania odnawialnych źródeł energii (OZE) na obszarze Rybnika jest silnie
ograniczona (potencjał odnawialnych źródeł energii w skali całego woj. śląskiego oceniany jest
w specjalistycznych opracowaniach jako niski; wskazuje się jedynie na możliwość stosowania na
większą skalę biogazu).
Zasoby i cechy środowiska Rybnika nie sprzyjają rozwojowi odnawialnych źródeł energii. Niska
jest prędkość wiatru – miasto jest położone w strefie mało korzystnej pod względem potencjalnego
wykorzystania energii wiatru, w której prędkość wiatru wynosi 3-4 m/s, podczas gdy wymagana jest
stałe występowanie wiatru o prędkości od 5 do 25 m/s, ponadto lokalizacja turbin wiatrowych jest
wykluczona także ze względu na bliskie sąsiedztwo zabudowy mieszkaniowej oraz wymogi dotyczące
ochrony radaru meteorologicznego Ramża (Czerwionka-Leszczyny). Niewielkie są zasoby wód
geotermalnych – potencjał mocy termicznej zbiornika tych wód w rejonie Rybnika ma znikome
znaczenie, głównie ze względu na bardzo słabą wydajność wód termalnych; możliwe jest jedynie
wykorzystanie energii geotermalnej w przypadku odzysku energii z wypompowywanych wód dołowych
i powietrza wentylującego podziemne wyrobiska górnicze.
Dość znaczne są natomiast zasoby energii hydrotermalnej, zwłaszcza Zbiornika Rybnickiego
(spiętrzone wody Rudy poniżej zapory zbiornika) oraz niektórych innych odcinków Rudy i Nacyny
(możliwa jest budowa małych elektrowni wodnych).
Pomimo niewielkich zasobów energii promieniowania słonecznego (Rybnik jest położony
w najgorzej nasłonecznionej części kraju, w której promieniowanie jest mniejsze od średniej krajowej
o około 10%); większe znaczenie mogą mieć kolektory słoneczne stosowane do wspomagania
instalacji grzewczych (instalacje te znajdują uzasadnienie ekonomiczne oraz ekologiczne), a także
pompy ciepła i kolektory gruntowe. Wytwarzanie energii cieplnej z wykorzystaniem kolektorów
słonecznych stosuje się z reguły w indywidualnych gospodarstwach domowych.
Większe instalacje (powyżej 100 kW) istnieją obecnie w obiektach miejskich (pływalnia,
Boguszowice-Osiedle, ul. Jastrzębska – 167 kW, Miejski Dom Pomocy Społecznej, ul. Żużlowa –
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136 kW, Kąpielisko Ruda – 110 kW z plażą solarną – 1300 kW).
Niskotemperaturowa energia geotermalna (z gruntu, warstw skalnych i płytkich poziomów
wodonośnych) z wykorzystaniem pomp ciepła jest stosowana głównie w niewielkich instalacjach
o mocy 6-12 kW do ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Większe instalacje
znajdują się w kilku obiektach usługowych (Miejski Dom Pomocy Społecznej – 205 kW, hotel Olimpia
w Kamieniu – 64 kW). Pozyskiwanie energii z biomasy stosuje się na skalę przemysłową w Elektrowni
Rybnik (współspalanie biomasy z węglem), wykorzystywane jest także w PTS Transgór S.A.
i w indywidualnych systemach grzewczych.

Rys. I-34. Zaopatrzenie w ciepło. System ciepłowniczy
objaśnienia:
1 - magistrala ciepłownicza z Elektrociepłowni Chwałowice, 2 - ciepłociągi rozdzielcze, 3 - Elektrociepłownia
Chwałowice (główne źródło ciepła zdalaczynnego), 4 - inne źródła ciepła zdalaczynnego (Elektrownia Rybnik
[EDF Polska S.A. Oddział w Rybniku], Elektrociepłownia Jankowice, Ciepłownia Rymer), 5 - kotłownie lokalne:
Kotłownia Mościckiego, kotłownie o mocy powyżej 100 kW, 6 - większe instalacje wytwarzające energię

ze źródeł odnawialnych.
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W oczyszczalni "Orzepowice" produkuje się biomasę z osadów ściekowych, przeznaczoną
do spalania w celach energetycznych, natomiast biogaz jest wykorzystywany jako nośnik energii
poprzez skojarzoną produkcję ciepła i energii elektrycznej. Możliwa jest również eksploatacja instalacji
wytwarzającej energię (elektryczną lub cieplną) w oczyszczalni "Boguszowice". Potencjalnym źródłem
biogazu jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz kompostownia
w Boguszowicach-Starych (obecnie biogaz nie jest wykorzystywany energetycznie).

I.10.8. TELEKOMUNIKACJ A
System telekomunikacyjny obejmuje sieci i urządzenia telefonii stacjonarnej – napowietrzne
i kablowe oraz kilkadziesiąt stacji bazowych telefonii mobilnej (komórkowej) różnych operatorów,
a także m.in. samorządowe punkty dostępu do sieci Internet (hotspoty), zainstalowane lub planowane
do zainstalowania w miejscach publicznych, bez pobierania opłat za dostęp do Internetu.
Sieć Publicznych Punktów Dostępu do Internetu, zapewniających możliwość korzystania
z wybranych stron internetowych (bezprzewodowe punkty dostępu do Internetu) i miejskich usług
elektronicznych, obejmuje Infokioski (samoobsługowe komputery multimedialne) zlokalizowane
w budynkach Urzędu Miasta, na placu Wolności i w hotelu Olimpia w Kamieniu oraz Telecentra –
w domach kultury i klubach młodzieżowych (Boguszowice-Osiedle, Chwałowice, Niedobczyce,
Niewiadom, Ligota-Ligocka Kuźnia, Maroko-Nowiny).
Funkcjonuje Miejska Sieć Szerokopasmowa (zbudowana w latach 2013-14), obejmująca swym
zasięgiem wszystkie dzielnice – poprawia jakość infrastruktury teleinformatycznej i zapewnia
szerokopasmowy dostęp do sieci Internet. Sieć teletechniczna (ciągi główne i odnogi) została
poprowadzona z centrum miasta (węzły rdzeniowe sieci z pierścieniem światłowodowym) –
promieniście wzdłuż głównych ulic (nitki Chwałowicka, Wodzisławska, Gliwicka, Żorska, Rudzka oraz
obszary Grabownia - Ochojec i Zebrzydowice).
Stacje bazowe telefonii komórkowej różnych operatorów (instalacje radiokomunikacyjne, których
moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne
o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz) pracują w technologii (standardzie i częstotliwości) GSM
900 i 1800, UMTS 900 i 2100, a także LTE 1800 i CDMA 450. Stacje bazowe zamontowane są na
masztach (własnych, pylonach reklamowych, masztach oświetleniowych), kominach, wieżach
kościołów oraz dachach budynków usługowych, w tym oświatowych i mieszkalnych).
W zakresie telekomunikacji stacjonarnej, dostawy Internetu, telewizji analogowej i cyfrowej oraz
radia działają różni operatorzy. Nadajniki naziemnej i mobilnej telewizji cyfrowej oraz nadajnik radiowy
zainstalowane są aktualnie na kominach Elektrowni Rybnik (ul. Podmiejska) i elektrociepłowni
w Chwałowicach.
Zgodnie z ustaloną (Decyzja Wojewody Śląskiego nr 7/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.) lokalizacją
regionalnej sieci szerokopasmowej dla inwestycji pn. "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja:
Wodzisław Śląski - Rybnik; Łączna długość relacji: 22,3 km" (pasywna sieć optotelekomunikacyjna
Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej z węzłami szkieletowymi i szkieletowo-dostępowymi z
infrastrukturą towarzyszącą), sieć ta przebiega w obrębie pasów drogowych różnej kategorii dróg
i ulic (działki w obrębach Niewiadom Górny, Niewiadom Dolny, Niedobczyce, Zebrzydowice i Smolna).
Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, decyzja
w sprawie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej jest wiążąca przy sporządzaniu studium oraz
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
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Rys. I-35. Telekomunikacja
objaśnienia:
1 - sieć telekomunikacyjna (kablowa), 2 - regionalna sieć szerokopasmowa (Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa:
Relacja: Wodzisław Śląski - Rybnik), 3 - stacje bazowe telefonii komórkowej, 4 - samorządowe punkty dostępu
do sieci Internet w miejscach publicznych (hotspoty) - istniejące i planowane .
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I.11. ZADANIA SŁUŻĄCE REALIZACJI PONADLOKALNYCH
I LOKALNYCH CELÓW PUBLICZNYCH
Inwestycja celu publicznego oznacza, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, "działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym
(powiatowym, wojewódzkim i krajowym), a także krajowym (obejmującym również inwestycje
międzynarodowe i ponadregionalne) – bez względu na status podmiotu podejmującego te działania
oraz źródła ich finansowania, stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy
o gospodarce nieruchomościami". W studium uwzględnia się w szczególności zadania służące
realizacji ponadlokalnych celów publicznych oraz określa się obszary, na których będą rozmieszczone
inwestycje celu publicznego, również o znaczeniu lokalnym (rozmieszczenie tych inwestycji następuje
w planie miejscowym). W odniesieniu do inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym dotyczy to tylko tych
działań, które zawarto w planie zagospodarowania przestrzennego województwa (określającym
rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, które zostały ustalone
w dokumentach przyjętych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Radę Ministrów, właściwego
ministra lub sejmik województwa). [1](skreślono)
[1]

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego Plan 2020+, na
obszarze Rybnika zlokalizowane są następujące zadania o znaczeniu ponadlokalnym: (1) zadania
samorządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego, ustalonych w dokumentach przyjętych
przez Sejmik Województwa Śląskiego: "Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 935" oraz „Budowa
i przebudowa dróg wojewódzkich (m.in. DW 925 i 929); (2) inwestycje celu publicznego postulowane
przez samorząd województwa, ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejmik Województwa
Śląskiego: „Budowa Szybkiej Kolei Regionalnej Katowice - Rybnik - Racibórz/Wodzisław Śl. Chałupki”, „Modernizacja linii kolejowych (przebudowa, odbudowa i remont linii kolejowych, m.in.
Jastrzębie Zdrój - Rybnik - [Katowice])” i „Przebudowa i remont lotnisk lokalnych i lądowisk do celów
biznesowych i turystycznych” oraz (potencjalnie lub bez sprecyzowanej lokalizacji): budowa kolei
dużych prędkości (Warszawa - Katowice - Ostrawa), budowa sieci dróg/tras rowerowych i budowa
centrów przesiadkowych; (3) inwestycje celu publicznego zależne od podmiotów innych niż samorząd
województwa, ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego
ministra lub sejmik województwa: „Modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych: prace na liniach
kolejowych nr 140, 148, 157, 159, 173, 689, 691 na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza / Turze;
polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140,
158 (Rybnik - Chałupki); rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota - Nędza na odc. Rybnik
Towarowy – Sumina”78. Nie występują zadania wynikające z inwestycji celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym pn. "Budowle regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty. Naprawa
i modernizacja wałów w dorzeczu Odry wraz z Wartą" (w ramach programu rządowego "Program dla
Odry 2016")79.
Realizacja inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym (w rozumieniu art. 10 ust. 2
pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) nie wymaga wprowadzenia istotnych
zmian w dotychczasowych kierunkach zagospodarowania przestrzennego. Budowa i przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 935 polega na realizacji inwestycji "Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna", wymagającej jedynie korekty ustaleń planów miejscowych, natomiast inwestycje kolejowe
obejmują przedsięwzięcia realizowane na już istniejących liniach kolejowych [1](skreślono).
Katalog zadań publicznych o znaczeniu ponadlokalnym jest znacznie szerszy niż wykaz zadań,
o których mowa (wprost lub pośrednio) w planie zagospodarowania przestrzennego województwa
78 [1]

(skreślono)

79

Zgodnie z informacją Wydziału Programu dla Odry 2006 Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, przyjęty plan
i harmonogram realizacji zadań Programu dla Odry-2006 w latach 2012-2016 nie przewiduje żadnych zadań wynikających
z inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym na obszarze Rybnika (ponadto, ustawa o ustanowieniu programu
wieloletniego "Program dla Odry – 2006" została uchylona ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. [Dz. U. z 2014 r. poz. 1856]).
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śląskiego lub w innych dokumentach. Do inwestycji związanych z realizacją celów publicznych,
o których mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, o znaczeniu ponadlokalnym, należą m.in.
planowana inwestycja pn. "Elektroenergetyczna linia napowietrzna 220 kV SE Wielopole - FW Silesia"
(nie ujęta w planie zagospodarowania przestrzennego województwa), a także poszukiwanie,
rozpoznawanie i wydobywanie kopalin objętych własnością górniczą (w warunkach Rybnika – węgla
kamiennego i metanu).
Do inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym można w szczególności zaliczyć, biorąc
pod uwagę uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego Rybnika, zadania związane z budową
i utrzymywaniem obiektów, urządzeń i przewodów, dotyczące: (1) infrastruktury komunikacyjnej (drogi
publiczne i rowerowe, linie kolejowe, lotnisko, transport i łączność publiczna); (2) infrastruktury
technicznej (ciągi drenażowe, płyny, para, gazy i energia elektryczna, zaopatrzenie w wodę, ścieki,
odpady, a także usługi poczty); (3) infrastruktury publicznej (m.in. administracja, sądy i prokuratura,
szkoły, ochrona zdrowia, opieka społeczna, obiekty sportowe, a także obronność państwa
i bezpieczeństwo publiczne), a ponadto – inwestycje związane z: (4) ochroną środowiska i ochroną
przed powodzią, (5) zakładaniem i utrzymywaniem cmentarzy, (6) ochroną: zabytków, miejsc pamięci
narodowej, zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt oraz siedlisk przyrody.
W najbliższym okresie, oprócz zadań celu publicznego obejmujących budowę i remonty dróg
publicznych, przewiduje się, między innymi, budowę przedszkola w Boguszowicach-Starych oraz
rozbudowę przedszkola w Chwałęcicach, w ramach polityki senioralnej i działań rewitalizacyjnych –
adaptację kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera, rozwój
infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy, a także zadania w zakresie
jakości powietrza (w tym poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej) oraz
modernizacji i rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.

I.12. T E R E N Y Z A M K N I Ę T E
Tereny zamknięte (o charakterze zastrzeżonym ze względu na obronność i bezpieczeństwo
państwa, określone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych) ustalane są na
podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
W Rybniku zlokalizowana jest nieruchomość gruntowa, obejmująca działkę nr 571/24 (Wojskowa
Komenda Uzupełnień, ul. Józefa Piłsudskiego), stanowiąca teren zamknięty w resorcie obrony
narodowej, zgodnie z Decyzją Nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r.
w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Ministra Obrony
Narodowej z 2014 r. poz. 321). Teren nie posiada strefy ochronnej. Zgodnie z ustawą o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenów zamkniętych, z wyłączeniem terenów zamkniętych
ustalanych przez ministra właściwego do spraw transportu, nie sporządza się miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (w planie miejscowym określa się jedynie granice terenów
zamkniętych i granice stref ochronnych, jeżeli zostały ustalone).
Występują ponadto tereny uznane za zamknięte, ustanowione przez ministra właściwego
do spraw transportu – tereny, przez które przebiegają linie kolejowe (zarządzane przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.), określone aktualnie dla Rybnika Decyzją Nr 3 Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako
terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r. poz. 25), uchylającą Decyzję
nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r.), zmienioną Decyzją Nr 22 Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2014 r. (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 r.
poz. 63). Tereny zamknięte, przez które przebiegają linie kolejowe, obejmują w Rybniku 820 działek
ewidencyjnych o łącznej pow. około 177 ha. Tereny te nie posiadają stref ochronnych i nie dotyczą ich
ograniczenia w zakresie sporządzania planów miejscowych.
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I.13. P O T R Z E B Y I M O Ż L I W O Ś C I R O Z W O J U M I A S T A
Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, potrzeby
i możliwości rozwoju miasta określa się biorąc pod uwagę w szczególności: analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne, możliwości budżetu miasta (w szczególności
możliwości finansowania wykonania sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej i społecznej,
służących realizacji zadań własnych gminy) oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, określający potrzeby (możliwości) rozwoju
przestrzennego zabudowy na obszarze miasta, wymaga sformułowania w przyjętej perspektywie
czasowej maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę i porównania tego zapotrzebowania
z możliwościami lokalizacji tej zabudowy na obszarach dotychczas przeznaczonych pod zabudowę
oraz z możliwościami finansowymi miasta w zakresie potrzeb inwestycyjnych (obejmujących sieć
komunikacyjną oraz infrastrukturę techniczną i społeczną) związanych z lokalizacją nowej zabudowy.

I.13.1. WIELOASPEKTOWA OCENA SYTUACJI MIASTA
POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA WYNIKAJĄCE Z POZYCJI I RANGI
MIASTA, ANALIZ EKONOMICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I SPOŁECZNYCH,
PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH I MOŻLIWOŚCI FINANSOWYCH BUDŻETU MIASTA
ORAZ STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Na potrzeby i możliwości rozwoju Rybnika wpływają wielorakie uwarunkowania, wynikające
z sytuacji zewnętrznej (pozycja i ranga miasta w otoczeniu subregionalnym i regionalnym, w tym pod
względem zewnętrznych funkcji i szeroko rozumianej atrakcyjności miasta) oraz z sytuacji
wewnętrznej miasta.
Na sytuację wewnętrzną, warunkującą potrzeby i możliwości rozwoju Rybnika, składa się wiele
czynników, w tym społecznych, demograficznych, środowiskowych, ekonomicznych i finansowych
oraz związanych z istniejącym i planowanym zagospodarowaniem obszaru miasta, a także ze stanem
wyposażenia miasta w sieci komunikacyjne oraz infrastrukturę techniczną i społeczną. Wnioski
wynikające z analiz80, w tym ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz z prognoz
demograficznych i możliwości finansowych miasta, wskazują na szereg potrzeb rozwojowych miasta,
warunkowanych istotnie zróżnicowanymi możliwościami tego rozwoju, wynikającymi z różnorodnych
uwarunkowań, w tym środowiskowych i finansowych.
POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WYNIKAJĄCE Z POZYCJI I RANGI MIASTA (RELACJI
ZEWNĘTRZNYCH)
Podstawowe uwarunkowania wskazujące na konieczność (potrzeby) rozwoju miasta oraz na
możliwości tego rozwoju wynikające z pozycji i rangi miasta, głównie w otoczeniu sub- i regionalnym:
ranga miasta (w wymiarze strategicznym i planistycznym):
▪

wysoka ranga miasta w wymiarze strategicznym: ośrodek regionalny w krajowej hierarchii
miast (po ośrodkach metropolitalnych i innych miastach wojewódzkich), jeden z głównych
składników systemu osadniczego kraju i podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych
miast; główny ośrodek zachodniego obszaru polityki w woj. śląskim (Subregionu Zachodniego)
i Aglomeracji Rybnickiej;

▪

element silnego wierzchołkowego układu osadniczego powiązanego z Ostrawą; położenie
w bliskim sąsiedztwie granicy państwowej z Czechami;

80

Syntetyczna wersja analiz ekonomicznych, w tym możliwości finansowania przez miasto wykonania inwestycji, służących
realizacji zadań własnych, środowiskowe i społeczne oraz prognozy demograficzne, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 7
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawarta jest w poszczególnych rozdziałach tekstu określającego
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, dotyczących określonej tematyki.
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▪

znaczący potencjał terytorialny i ludnościowy w skali kraju: 14 miejsce wśród miast pod
względem wielkości obszaru, 25 miejsce pod względem liczby ludności, należy do miast
średniej wielkości, liczących od 100 tys. do 200 tys. mieszkańców (8 miejsce wśród 22 miast
średniej wielkości w kraju);

zewnętrzne funkcje miasta, położenie w układzie osadniczym i transportowym:
▪

funkcje administracyjne (znaczące – powiat miejski [Rybnik należy do grupy 66 miast –
powiatów miejskich w kraju] i jednocześnie siedziba władz powiatu ziemskiego [należy
do grupy 42 takich ośrodków w kraju]); subregionalna ranga funkcji handlowo-usługowych
i oświaty (szkolnictwa ponadgimnazjalnego); ograniczone znaczenie funkcji nauki i kultury
wyższej, słaby rozwój funkcji wyższego rzędu;

▪

ograniczony przestrzenny zasięg oddziaływania miasta (Subregion Zachodni), silne wzajemne
powiązania z ośrodkami Aglomeracji Rybnickiej; ścisłe związki z bezpośrednim otoczeniem
(z gminami sąsiednimi) w wymiarze osadniczym i infrastrukturalnym;

▪

zróżnicowane znaczenie położenia w sąsiedztwie większych ośrodków miejskich (w "cieniu"
Metropolii Górnośląskiej) – niekorzystne z uwagi na ograniczenie zasięgu strefy wpływów
Rybnika (zagrożenie marginalizacją, ograniczona możliwość rozwoju funkcji wielkomiejskich]),
– korzystne ze względu na możliwość współpracy i korzystania przez mieszkańców Rybnika
z rozwiniętych usług wyższego rzędu, oferowanych przez większe ośrodki;

▪

położenie w układzie transportowym: dogodne w układzie autostrad (jeden z nielicznych
ośrodków w kraju leżący w bliskim sąsiedztwie krzyżujących się autostrad i licznych węzłów);
przeciętne – w układzie linii kolejowych (położenie poza głównymi trasami komunikacji
pasażerskiej); dogodne pod względem dostępności do międzynarodowych portów lotniczych
(Katowice, Ostrawa, Kraków).

Rybnik zajmuje wysoką pozycję w hierarchii miast w krajowych i wojewódzkich dokumentach
planistycznych i strategicznych. Należy do nielicznej grupy "ośrodków regionalnych" i "głównych
składników systemu osadniczego kraju – podstawowych węzłów sieci powiązań funkcjonalnych miast"
(obok Częstochowy, Radomia, Bielska-Białej, Płocka, Elbląga, Wałbrzycha, Włocławka, Tarnowa,
Kalisza [z Ostrowem Wlkp.], Koszalina, Legnicy, Słupska i Grudziądza). W woj. śląskim jest jednym
z czterech głównych ośrodków obszarów funkcjonalnych (obok Katowic, Bielska-Białej
i Częstochowy). Występuje jako podmiot na arenie krajowej w innych wymiarach (w podziałach
stosowanych do celów statystycznych i politycznych [okręgi wyborcze] oraz w opracowaniach
dotyczących sytuacji ekonomicznej i społecznej).
Z wysoką pozycją strategiczną nie idzie jednak w parze wyposażenie Rybnika w usługi
wyższego rzędu i wielkomiejskie cechy przestrzeni miasta. Utrzymywanie takiego stanu może
prowadzić do marginalizacji znaczenia miasta. Rybnik znajduje się w trudnej sytuacji strategicznej
w porównaniu z większością innych ośrodków regionalnych w kraju. Charakteryzuje się ograniczoną
przestrzennie strefą wpływów, nieadekwatnym do regionalnego statusu poziomem wyposażenia
w usługi wyższego rzędu, o charakterze metropolitalnym (m.in. administracyjne i sądownicze, kultury
wyższej, nauki, ochrony zdrowia) i cechami urbanistyczno-architektonicznym, w niewielkim stopniu
odpowiadającymi prestiżowi miasta. Decyduje o tym położenie w bliskim sąsiedztwie ośrodków
metropolitalnych (w "cieniu" głównych ośrodków Metropolii Górnośląskiej) – Rybnik cechuje się
spośród wszystkich ośrodków regionalnych najmniejszą odległością od miasta wojewódzkiego
(Katowice) i innego większego miasta (Gliwice). Nie pozwala to na ukształtowanie odpowiednio dużej
strefy wpływów (oddziaływania) miasta, mającej znaczenie dla możliwości jego szeroko rozumianego
rozwoju. Po wtóre, istotne znaczenie ma przeszłość Rybnika, stanowiącego przez długi okres
(w perspektywie historycznej) niewielki ośrodek miejski, o małym znaczeniu i ograniczonym potencjale
rozwojowym oraz niska ranga administracyjna w latach 1975-1998. Wszystkie ośrodki regionalne,
z wyjątkiem Rybnika (i jeszcze tylko Grudziądza), stanowiły wówczas miasta wojewódzkie. Miało to
decydujący wpływ na znaczny w tamtym okresie rozwój w tych miastach funkcji usługowych
(centrotwórczych), czego skutkiem jest utrzymujące się nadal ich większe wyposażenie w usługi
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wyższego rzędu, zachowane mimo utraty statusu ośrodków wojewódzkich (m.in. usługi administracji –
delegatury urzędów wojewódzkich, wymiaru sprawiedliwości – sądy i prokuratury okręgowe, a także
kultury wyższej – instytucje kultury prowadzone przez samorząd województwa). [1]Od początku 2020 r.
Rybnik jest siedzibą Sądu Okręgowego (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października
2019 roku w sprawie utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku [Dz. U. 2019 poz. 1938]).
Sprostanie strategicznej randze miasta i przeciwdziałanie wpływom silnych ośrodków miejskich,
mogącym prowadzić do marginalizacji Rybnika, wymaga rozwoju funkcji (usług) wyższego rzędu oraz
kształtowania wielkomiejskich akcentów, w tym urbanistycznych – w szczególności poprzez
określenie kierunków rozwoju centrum, zapewniających przestrzenne możliwości rozwoju tych funkcji.
Pomimo prognozowanego umiarkowanego spadku liczby mieszkańców, centrum miasta powinno być
dostosowane do obsługi nadal znaczącej liczby ludności, wynoszącej w dłuższym horyzoncie
co najmniej 200 tys. osób (przy wzięciu pod uwagę tylko liczby ludności miasta i powiatu ziemskiego).
POTRZEBY I MOZLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA WYNIKAJĄCE Z ANALIZ
SPOŁECZNEJ I EKONOMICZNEJ ORAZ Z PROGNOZ DEMOGRAFICZNYCH

SYTUACJI

sytuacja społeczna:
▪

wewnętrzna niespójność miasta ze względu na jakość życia; występują dzielnice lub ich części
o cechach obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji (obszary wykluczenia
społecznego), w tym znaczące pod względem powierzchni obszaru i liczby ludności;

▪

nierównomierny rozwój dzielnicowych i lokalnych ośrodków usługowych (utrata pierwotnych
funkcji w niektórych częściach dzielnic);

▪

zasoby i warunki mieszkaniowe odbiegające standardem od średniej krajowej i poziomu
europejskiego pod względem liczby mieszkań i powierzchni użytkowej mieszkań oraz
wyposażenia w niektóre instalacje techniczne (ogrzewanie zdalaczynne, sieć gazowa);

▪

ograniczona dostępność do służby zdrowia na obszarze miasta, rekompensowana bliskim
sąsiedztwem placówek klinicznych i szpitali specjalistycznych w Metropolii Górnośląskiej;

▪

zróżnicowana dostępność do placówek oświaty, zwłaszcza przedszkoli i szkół gimnazjalnych
(znaczna odległość niektórych dzielnic do szkół gimnazjalnych);

▪

brak parku (parków) o znaczącej powierzchni (rangi miejskiej), dogodnie usytuowanego
w przestrzeni miasta, w tym w sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych (Nowiny, Smolna);
konieczne zapewnienie możliwości rekreacji i różnych form wypoczynku z wykorzystaniem
rejonu Zbiornika Rybnickiego, w tym zagwarantowanie możliwości w tym rejonie
ukształtowania parków lub ośrodków rekreacyjnych (wypoczynkowych) ogólnodostępnych;

▪

brak wystarczającej powierzchni cmentarzy i możliwości ich rozbudowy; uwarunkowania
funkcjonalno-przestrzenne i cechy środowiska silnie ograniczające możliwość wyboru terenu
pod urządzenie nowego cmentarza komunalnego;

sytuacja ekonomiczna:
występowanie obszarów wymagających przekształceń (zmian funkcjonalnych) lub rehabilitacji
(zmian jakościowych) w centrum miasta i w szeregu dzielnicach;
▪

występowanie obszarów wymagających przekształceń (zmian funkcjonalnych) lub rehabilitacji
(zmian jakościowych) w centrum miasta i w szeregu dzielnicach;

▪

ośrodek gospodarczy o dominacji sektora paliwowo-energetycznego, niezbędne utrzymanie
znaczenia i możliwości jego funkcjonowania w gospodarce miasta;

▪

konieczność zróżnicowania i wzmocnienia bazy gospodarczej miasta, w tym rozwoju
przemysłu nowoczesnych technologii i funkcji naukowo-badawczych;

▪

konieczność tworzenia warunków przestrzennych dla możliwości rozwoju gałęzi gospodarki
wymagających terenów o większej powierzchni – zwiększenie zasobu terenów możliwych
do przeznaczenia pod zabudowę produkcyjno-usługową, dogodnych pod względem
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inwestycyjnym, w tym pod względem warunków gruntowo-budowlanych;
procesy i prognozy demograficzne:
▪

znaczący potencjał ludnościowy miasta (140 tys. mieszkańców), stosunkowo niewielki spadek
liczby ludności od 2000 r. (o 2,2%), w znacznej części na skutek migracji mieszkańców
do gmin sąsiednich w bezpośredniej bliskości miasta;

▪

wewnętrzna suburbanizacja – zmniejszanie się liczby ludności w środkowej części miasta
i w dzielnicach z zabudową wielorodzinną, wzrost – w dzielnicach o charakterze podmiejskim,
z dominacją zabudowy jednorodzinnej; adekwatne zmiany w strukturze wiekowej dzielnic;

▪

prognozowany spadek liczby ludności – o umiarkowanej, znacznie mniejszej skali niż
w większości miast (różnej wielkości): relatywne wzmocnienie pozycji i znaczenia Rybnika
w systemie osadniczym w grupie miast średniej wielkości w kraju i w stosunku do otoczenia
subregionalnego (Rybnik pozostanie jedynym większym ośrodkiem w Aglomeracji Rybnickiej);
niewielkie zmniejszenie łącznego potencjału ludnościowego Rybnika i powiatu rybnickiego;

▪

prognozowane zmiany struktury wiekowej (duży wzrost liczby osób w wieku ponad 65 lat
i starszym) mogą doprowadzić do zapaści demograficznej w centrum miasta (ze względu na
już istniejącą niekorzystną strukturę w tej części miasta); niezbędne są działania, również
w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego, warunkujące możliwość zmiany
niekorzystnej struktury wiekowej w centrum miasta.

MOŻLIWOŚCI ROZWOJU MIASTA WYNIKAJĄCE ZE STANU ŚRODOWISKA
Podstawowe uwarunkowania określające możliwości rozwoju miasta, wynikające z analiz stanu
środowiska:
▪

konieczność uwzględnienia potrzeb ochrony przyrody: występowanie na znacznej części
obszaru miasta [40%] parku krajobrazowego, użytków ekologicznych i kompleksów leśnych;
oraz regionalnych korytarzy ekologicznych z fragmentami newralgicznymi dla zachowania ich
ciągłości;

▪

zła jakość powietrza ze względu na przekroczenie standardów jakości środowiska w zakresie
jakości powietrza – miasto należy do aglomeracji rybnicko-jastrzębskiej, w której poziomy
stężeń przekraczają wartość dopuszczalną powiększoną o margines tolerancji);

▪

ograniczone zagrożenie powodziowe (fragmenty doliny Rudy i dolnej Nacyny), głównie
w rejonie Ligockiej Kuźni; konieczność rozwoju infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym
budowy suchych zbiorników retencyjnych;

▪

istotne, lecz ograniczone przestrzennie zasoby wód podziemnych, cechujące się niską
jakością i wysokim stopniem zagrożenia przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu;

▪

występowanie na przeważającej części obszaru miasta (blisko 88%) udokumentowanych złóż
kopalin, w tym występowanie pod większością obszaru miasta złóż węgla kamiennego,
pozwalających na potencjalnie długi okres ich eksploatacji – bogata baza surowcowa mogąca
pozytywnie wpływać na gospodarcze znaczenie miasta i dochody budżetu;

▪

istniejące i prognozowane negatywne skutki wydobycia węgla kamiennego (na co najmniej
20% obszaru miasta) – wyłączenie z możliwości innego, użytkowego przeznaczenia terenów
o dużej powierzchni, objętych znaczącymi skutkami wydobycia (w tym na skutek deponowania
odpadów wydobywczych), straty materialne i niematerialne w środowisku;

▪

zróżnicowane warunki gruntowo-budowlane, w tym na skutek dotychczasowej, wieloletniej
działalności górniczej.

Rybnik cechuje się znaczącym terytorium, jednak do dyspozycji inwestycyjnej (szeroko pojętej)
oraz możliwości zaspokojenia niektórych potrzeb wspólnoty samorządowej pozostaje obszar znacznie
mniejszy. Cechy środowiska, wymogi ochrony przyrody, zwarte kompleksy leśne, tereny narażone na
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negatywne skutki wydobycia węgla kamiennego wykluczają znaczną część obszaru miasta
z możliwości inwestycyjnych. Miasto nie dysponuje znaczącym zasobem gruntów pozwalających na
realizację większych inwestycji. Grunty miejskie (gminne) o większych powierzchniach nie nadają się
pod zabudowę ze względu na wymagania ochrony przyrody (użytki ekologiczne, lasy, doliny cieków),
izolowane, peryferyjne położenie, istniejące zainwestowanie i pełnione funkcje (tereny zieleni
urządzonej, sportowo-rekreacyjne, ogrody działkowe, lotnisko). Brak jest terenów porolnych,
cechujących się korzystnymi warunkami budowlanymi. Należy w maksymalnym stopniu wykorzystać
tereny poprzemysłowe (powrót do ich pierwotnej funkcji).
POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU WYNIKAJĄCE ZE STANU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
ORAZ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
systemy komunikacji i transportu publicznego:
▪

niedostatecznie ukształtowany i rozbudowany układ drogowy, brak pełnej, zamkniętej
obwodnicy środkowej części miasta, konieczność realizacji Regionalnej Drogi Racibórz –
Pszczyna [1](Drogę Regionalną na odcinku granica miasta z Żorami - ul. Wodzisławska [węzeł
„Wodzisławska”] wraz z Drogą Śródmiejską oddano do użytkowania w marcu 2020 r.);

▪

zagrożenie zwiększenia ruchu na drodze krajowej nr 78 i wojewódzkiej 925 w przypadku
wprowadzenia odpłatności na autostradzie A1;

▪

obniżone parametry większości odcinków dróg podstawowego układu drogowego (z wyjątkiem
dróg zmodernizowanych), obniżone parametry przejazdów pod liniami kolejowymi, liczne
skrzyżowania z liniami kolejowymi w poziomie szyny;

▪

weryfikacji wymagają przebiegi niektórych dotychczas planowanych dróg i rezerw terenowych
przeznaczonych pod węzły lub skrzyżowania pod kątem zasadności funkcjonalnoprzestrzennej i w świetle prognozowanego natężenia ruchu oraz technicznej i finansowej
realności budowy tych dróg; należy dążyć do ograniczenia rozbudowy dróg wyższych klas
w centrum i śródmieściu na rzecz rozwoju tras rowerowych i pieszych oraz tworzenia
warunków dla komunikacji zbiorowej;

▪

należy uwzględnić możliwość budowy linii kolejowej Katowice - Bohumin wzdłuż autostrady A1
ze stacją regionalną Rybnik oraz możliwość rozbudowy węzła przeładunkowego i bardziej
intensywne wykorzystanie terenów kolejowych w rejonie stacji Rybnik Towarowy
(z możliwością przeniesienia części infrastruktury kolejowej z rejonu stacji Rybnik);

▪

brak węzła (centrum) przesiadkowego – możliwość budowy węzła w rejonie dworca
kolejowego Rybnik oraz zagęszczenia przystanków osobowych na liniach kolejowych nr 140
i 173 w związku z możliwością wykorzystania tych linii do uruchomienia przewozów o zasięgu
miejskim lub aglomeracyjnym;

▪

brak realnej (technicznej i ekonomicznej) możliwości i zasadności ruchowej wykorzystania linii
towarowych do przewozów pasażerskich;

systemy infrastruktury technicznej:
▪

występują wszystkie, zasadnicze systemy (rodzaje) infrastruktury technicznej, jednak o różnym
stopniu rozwoju i zasięgu przestrzennym;

▪

systemy infrastruktury są uporządkowane, zapewniają właściwą obsługę i nie stanowią bariery
rozwojowej; stan techniczny sieci i urządzeń jest dobry, istnieją znaczne rezerwy mocy lub
przepustowości instalacji tworzących poszczególne systemy – z wyjątkiem niedostatecznego
rozwoju systemu zaopatrzenia w ciepło oraz systemu zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków w północno-zachodniej części miasta;

▪

działania modernizacyjne (na poziomie sieci niższych parametrów) i polegające na
zwiększeniu zasięgu działania, zwłaszcza systemu gazowego, warunkowane głównie
czynnikami ekonomicznymi, nie wymagają określania zmian w kierunkach zagospodarowania
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przestrzennego, z wyjątkiem wymagającej uwzględnienia planowanej linii elektroenergetycznej
220 kV relacji FW Silesia - SE Wielopole;
▪

niewłaściwy stan systemu zaopatrzenia w ciepło zdalaczynne – ze względów organizacyjnoekonomicznych (system nadmiernie zdecentralizowany pod względem własnościowym,
niespójny i niedostatecznie rozbudowany, wymaga uporządkowania, rozbudowy [w zakresie
dostępności sieci ciepłowniczej] oraz modernizacji źródeł ciepła, a także wykorzystania
wszystkich możliwych źródeł zasilania miasta w energię cieplną); potencjalne kierunki rozwoju
systemu ciepłowniczego nie wymagają ustalenia szczególnych kierunków zagospodarowania
przestrzennego, z wyjątkiem stworzenia możliwości przestrzennych dla lokalizacji budowy
nowego źródła ciepła (elektrociepłowni kogeneracyjnej) w sąsiedztwie EC Chwałowice;

▪

system zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków nie obejmuje ze względów
technicznych i ekonomicznych, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, północno-zachodniej części miasta (Chwałęcice, Stodoły, Grabownia), uzależniających
realizację sieci kanalizacyjnej od ekonomicznej opłacalności inwestycji; brak systemu
kanalizacyjnego może powodować negatywny wpływ na stan wód podziemnych w dolinie
Rudy w rejonie istniejących ujęć wód oraz wpływać negatywnie na warunki i jakość życia; nie
można wykluczyć realizacji systemu zbiorowego odprowadzania ścieków dla co najmniej
części tego rejonu miasta

▪

ograniczone możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze względu na
uwarunkowania środowiskowe; w miarę korzystne warunki jedynie w zakresie promieniowania
słonecznego i geotermii płytkiej, a potencjalnie także biogazu i energii hydrotermalnej (Zbiornik
Rybnicki) – jako źródeł uzupełniających lub wspomagających inne źródła energii.

UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z SYTUACJI PLANISTYCZNEJ
Wpływ na potrzeby i możliwości rozwoju Rybnika wywiera również sytuacja planistyczna,
cechująca się pełnym pokryciem obszaru miasta miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego, sporządzonymi w różnych uwarunkowaniach prawnych. Ze względu na istniejące
prawo miejscowe na obszarze całego miasta, kształtujące sposób wykonywania prawa własności
nieruchomości (określające przeznaczenie nieruchomości, w tym prawo ich zabudowy), istnieje
ograniczona możliwość znaczących zmian w przeznaczeniu i warunkach zagospodarowania terenów.
Prawdopodobne konsekwencje prawno-finansowe (roszczenia związane z utratą wartości
nieruchomości), wynikające z regulacji art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, powodują silne ograniczenie możliwości kształtowania innych niż dotychczasowych
kierunków zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza polegających na innym przeznaczeniu
terenów możliwych obecnie do zabudowy, a także zmian ustaleń planów w zakresie rodzaju
zabudowy oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych.
Kształtowanie polityki przestrzennej musi uwzględniać w związku z tym konieczność wyważenia
nie tylko pomiędzy interesem publicznym (uwzględniającym zobiektywizowane potrzeby ogółu
społeczności miasta oraz wymagania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju) a interesem
indywidualnym właścicieli lub władających gruntami (prawem własności i ekonomiczną wartością
nieruchomości), lecz również pomiędzy różnymi wymiarami samego interesu ogólnego. Należy mieć
na uwadze konieczność wyważenia pomiędzy pożądanymi zmianami w przeznaczeniu terenów,
wynikającymi z zasad kształtowania ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju a skutkami
finansowymi, jakie mogą w związku z tym obciążać budżet miasta, a w konsekwencji – w sposób
nieuzasadniony – ograniczać ze względów finansowych możliwości jego rozwoju, w tym zaspokojenia
potrzeb wspólnoty samorządowej.
POTRZEBY ROZWOJU WYNIKAJĄCE Z WNIOSKÓW O ZMIANĘ PRZEZNACZENIA TERENU
Potrzeby i zamierzenia rozwoju (w tym polegające na zamiarze wykorzystania walorów
ekonomicznych gruntów) przejawiają się we wnioskach właścicieli lub władających gruntami
składanych do Urzędu Miasta o zmianę przeznaczenia terenów na cele budowlane. W okresie
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od 2008 r. do maja 2014 r. złożono ponad 1,2 tys. wniosków dotyczących spraw zagospodarowania
przestrzennego (w latach 2009-2013 w ciągu roku składano od 140 do 197 wniosków [około 25%
z nich zostało uwzględnionych w sporządzanych wówczas planach miejscowych]). W ramach
procedury sporządzania studium wpłynęło około 1000 wniosków, w tym 403 wnioski dotyczące
rozszerzenia terenów budowlanych.
W zdecydowanej większości potrzeby inwestycyjne polegają na zamiarze realizacji zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, rzadziej innej (zabudowy wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej,
usługowej, produkcyjnej lub rekreacyjno-wypoczynkowej, w tym letniskowej). Do pojedynczych spraw
należą wnioski dotyczące innych zjawisk lub potrzeb (miejsca parkingowe, tereny zieleni urządzonej,
cmentarze [rozszerzenie lub założenie cmentarzy wyznaniowych]).
Większość wniosków o rozszerzenie możliwości inwestycyjnych dotyczy terenów pełniących
różne funkcje przyrodnicze (zieleń nieurządzona, grunty leśne lub rolne, doliny cieków). Grunty te leżą
w sąsiedztwie terenów zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych,
w tym na terenach "zieleni przydomowej" albo są położone w dolinach cieków lub na terenach
leśnych, wykluczonych w dotychczasowych dokumentach planistycznych z możliwości zabudowy.
Tereny, których dotyczą wnioski są położone w każdej z dzielnic, z wyjątkiem ParuszowcaPiasków i Rybnickiej Kuźni, a jedynie w niewielkim stopniu odnoszą się do Chwałowic, Grabowni,
Rybnika-Północ, Smolnej i Śródmieścia. Największa liczba wniosków dotyczy gruntów
w Chwałęcicach, Kamieniu i Ochojcu, a także w Ligocie - Ligockiej Kuźni, Orzepowicach,
i Zebrzydowicach. Dzielnice te można uznać za najbardziej atrakcyjne dla inwestycji mieszkaniowych
(bądź jako tak postrzegane przez właścicieli lub władających gruntami).
[1]

Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu, uzasadniające przystąpienie do zmiany studium,
wynikają z różnych potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych. Wnioski dotyczą: - rozszerzenia terenów
budowlanych w celu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (lub mieszkaniowo-usługowej)
na działkach stanowiących własność osób fizycznych (zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych
właścicieli gruntów) [obszary zmiany studium nr 2 {Grabownia}, 3 {Orzepowice} i 5 {Chwałowice}];
- rozszerzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę w celu realizacji funkcji usługowych, sportoworekreacyjnych i mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej na terenach obecnie nieefektywnie
wykorzystanych i opuszczonych (kompleksowe zmiany w zagospodarowaniu tych terenów) [obszary
nr 1 i 6 {Stodoły}] oraz - zmian w planowanym układzie drogowym (odstąpienie od planowania drogi
zbiorczej na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania terenów na cele produkcyjno-usługowe)
[obszar nr 4 {Ligota – Ligocka Kuźnia}].
Bliższe informacje na temat wniosków, których dotyczy zmiana studium, zawarto w części IA.
Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych zmianą studium (rozdz.
IA.10. Potrzeby i możliwości rozwoju gminy).

I.13.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ROZWOJU MIASTA
STRATEGIA ZINTEGROWANEGO ROZWOJU MIASTA RYBNIKA DO ROKU 2020
W studium, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwzględnia się
(szczególnie w zakresie celów polityki przestrzennej) ustalenia strategii rozwoju gminy. Obecnie
obowiązuje Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 (Rybnik 2020+), przyjęta
przez Radę Miasta Uchwałą Nr 140/XI/2015 w dniu 18 czerwca 2015 r.
W strategii identyfikuje się dziesięć pozytywnych wyróżników miasta, w tym "centralny", jakim jest
pełnienie przez Rybnik funkcji centrum administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego Subregionu
Zachodniego (woj. śląskiego). Określono cele rozwoju Rybnika – główny w wymiarze wewnętrznym:
"Rybnik miastem dostarczającym mieszkańcom, przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym
najlepszych warunków dla rozwoju, realizacji aspiracji i planów oraz wykorzystywania i pomnażania
posiadanych zdolności i kompetencji oraz w wymiarze zewnętrznym: "Rybnik głównym ośrodkiem
rozwoju Subregionu Zachodniego, koncentrującym funkcje o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym,
przyciągającym nowych mieszkańców, firmy i instytucje, inicjującym kreatywne projekty wyznaczające
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nowe standardy zarządzania rozwojem lokalnym, a także będącym nową przestrzenią intensywnego
rozwoju między Aglomeracją Górnośląską a aglomeracjami w Republice Czeskiej.
Cele rozwoju zostały skonkretyzowane przez cztery cele strategiczne i szczegółowe:
CS1. Rybnik regionalnym liderem rozwoju gospodarczego dzięki wykorzystywaniu innowacyjnego
i kreatywnego potencjału miasta, Subregionu Zachodniego i sąsiednich aglomeracji (C1.1. Atrakcyjność
biznesowa Rybnika opierająca się na dostępności dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych, dogodnym
skomunikowaniu miasta, wysokich kwalifikacjach kadr i korzystnym klimacie dla firm lokalnych i inwestorów
zewnętrznych; C1.2. Wysoka konkurencyjność rybnickich firm wzmacniana dzięki ich funkcjonowaniu
w wewnętrznych i zewnętrznych sieciach współpracy oraz partnerstwie z podmiotami nauki, badań i kultury; C1.3.
Rozwijające się przedsiębiorstwa nowej gospodarki kreujące i wykorzystujące rozwiązania innowacyjne; C1.4.
Wysoka zdolność rybnickich firm do tworzenia miejsc pracy o wysokiej jakości oraz wykorzystywania lokalnego
i regionalnego kapitału ludzkiego).
CS2. Wysoka jakość życia w Rybniku gwarantująca rozwój kapitału ludzkiego i stabilizację demograficzną
miasta (C2.1. Dostępność usług edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych, zdrowotnych i opiekuńczych
umożliwiających rozwój mieszkańców oraz wspierających rozwój rodziny; C2.2. Atrakcyjne przestrzenie publiczne
z dostępem do usług handlowych i usług czasu wolnego; C2.3. Dogodne warunki dla zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych przez młodych mieszkańców Rybnika; C2.4. Wysoka jakość środowiska przyrodniczego
wyróżniająca Rybnik wśród innych dużych miast regionu; C2.5. Silne więzi łączące mieszkańców miasta
i wzmacnianie ich poczucia bezpieczeństwa).
CS3. Silny i atrakcyjny wizerunek Rybnika umożliwiający przyciąganie i zatrzymywanie podmiotów
decydujących o rozwoju lokalnym oraz pełne wykorzystywanie atutów miasta (C3.1. Oferta wydarzeń
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych tworząca wyróżniający wizerunek Rybnika; C3.2. Rybnik miastem
ważnych wydarzeń biznesowych i naukowych; C3.3. Wizerunek Rybnika jako miasta młodego i pełnego energii
dzięki rozwojowi funkcji akademickich i życia studenckiego; C3.4. Miejsca i symbole Rybnika tworzące wyróżniki
miasta i przyciągające odwiedzających).
CS4. Rybnik krajowym liderem we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania rozwojem
lokalnym (C4.1. Szeroki udział mieszkańców w procesach decyzyjnych w mieście; C4.2. Wysoka skuteczność
miasta w aktywizacji potencjałów wewnętrznych oraz pozyskiwaniu potencjałów zewnętrznych na rzecz rozwoju
lokalnego; [...] C4.4. Rybnik inicjatorem innowacyjnych projektów realizowanych w partnerstwie z innymi gminami
oraz projektów transgranicznych).

W ramach tych celów sformułowano programy wdrażające cele strategii rozwoju miasta ("zbiory
uporządkowanych merytorycznie przedsięwzięć przyporządkowanych do celów strategicznych i celów
szczegółowych – stanowią wstępną listę przedsięwzięć, która będzie sukcesywnie uzupełniana
i rozbudowywana o kolejne pomysły, adekwatnie do zmieniającej się sytuacji miasta i jego otoczenia").
"Programy i przedsięwzięcia wdrażające cele strategii", w tym niżej wymienione "przedsięwzięcia
infrastrukturalno-przestrzenne", mające znaczenie dla spraw związanych z planowaniem
i zagospodarowaniem przestrzennym:
Programy wdrażające Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika (wybór)
CS1. Program 1. Innowacyjny Rybnik

P1

Rybnicki Klaster Nowoczesnych Technologii Proekologicznych - przestrzenne i infrastrukturalne
udogodnienia wspierające skupienie podmiotów biznesowych, naukowych i badawczo-rozwojowych
sektora nowoczesnych technologii proekologicznych, rozwój infrastruktury wspierającej podmioty
badawczo-rozwojowe.

P3

Rybnicki Kampus Wiedzy i Innowacji - rozwój Kampusu przy ul. Rudzkiej (m.in. Kampus strefą rekreacji
i kultury oraz życia młodzieżowego [zieleń, infrastruktura czasu wolnego, wydarzenia]).

CS1. Program 2. Rybnik - Strefa Inwestycji
P4

System terenów inwestycyjnych - podniesienie jakości istniejących terenów inwestycyjnych, tworzenie
nowych terenów inwestycyjnych, systemowe łączenie terenów inwestycyjnych [infrastruktura]), miernik m.in. powierzchnia zagospodarowanych terenów przygotowanych pod inwestycje.

P5

Działania na rzecz rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, miernik - m.in. powierzchnia
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terenów zainwestowanych w Strefie.
CS1. Program 3. Przedsiębiorczy Rybniczanin
P8

Lokalne innowacje - system wsparcia dla młodych przedsiębiorców (m.in. miejsca dla biznesu), rozwój
usług podnoszących jakość życia i jakość środowiska biznesu.

P9

Galeria Śródmieście - wzmocnienie Śródmieścia jako strefy zamieszkania, spędzania czasu wolnego
i spotkań mieszkańców (budowa systemu parkingów, rewitalizacja, rozwój infrastruktury czasu wolnego
[podmioty kultury, edukacji, usług - administracja, rekreacja, gastronomia, tereny zielone i rekreacji,
miejsca parkingowe [przy zachowaniu powierzchni terenów ważnych dla jakości przestrzeni]: tereny
zielone, pasaże dla pieszych, tereny spędzania czasu wolnego, tereny dla przedsiębiorców).

CS2. Program 5. Rewitalizacja miasta - nowa energia rybnickiej tradycji
P15

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów osiedli mieszkaniowych, w tym w szczególności
zabytkowych osiedli patronackich.

P16

Rewitalizacja Śródmieścia ze szczególnym uwzględnieniem: rewitalizacji obszaru Rynku oraz
przyległych ulic, w tym m.in. ul. Powstańców Śl. i Jana III Sobieskiego, zagospodarowania terenów,
które utraciły pierwotne funkcje, w tym terenów przy ul. 3 Maja / Miejskiej oraz przy ul. Gen. Józefa
Hallera (o tymczasowej funkcji parkingu), rewitalizacja zespołu budynków d. Szpitala Miejskiego
im. Juliusza Rogera pomiędzy ul. 3 Maja i Klasztorną; rewitalizacja zespołu zabudowy Państwowego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych przy ul. Gliwickiej; prace restauratorskie i konserwatorskie
przy obiektach zabytkowych w Rybniku.

P17

Rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych, w tym terenu Zabytkowej Kopalni Węgla
Kamiennego "Ignacy".

P18

Rewitalizacja społeczna na obszarach rewitalizowanych (wzmacnianie potencjału społecznego,
zawodowego i gospodarczego mieszkańców obszarów rewitalizowanych [m.in. wskaźniki
odzwierciedlające poziom nasilenia dysfunkcji społecznych w mieście]).

P19

Rozwój infrastruktury usług społecznych na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
wraz z rozwojem mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego.

P20

Likwidacja barier architektonicznych w przestrzeni i budynkach publicznych, w tym na obszarach
rewitalizowanych.

CS2. Program 6. Przyjazna przestrzeń Rybnika
P21

Program rozwoju i utrzymania terenów parków miejskich oraz terenów zielonych miasta.

P22

Rozbudowa infrastruktury rekreacyjnej ogólnodostępnej skierowanej do różnych grup wiekowych
w poszczególnych obszarach miasta.

P23

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej: wokół kąpieliska "Ruda" i stadionu
miejskiego, w Kamieniu, w otoczeniu istniejących terenów rekreacyjnych położonych wzdłuż Rudy
od Ligoty - Ligockiej Kuźni do ujścia do Zalewu Rybnickiego (Błonia, zbiorniki wodne wzdłuż Rudy,
obszary leśne po obu stronach ul. Wielopolskiej, pomiędzy ul. Mikołowską a ul. Gliwicką, pole golfowe).

P24

Rozwój funkcji wypoczynkowo-rekreacyjnego w otoczeniu Zalewu Rybnickiego i Parku Krajobrazowego
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich" przy współpracy z powiatem rybnickim
i sąsiadującymi gminami, w tym m.in. poprzez budowę odnogi kolejki wąskotorowej w kierunku Stodół
i zagospodarowanie terenów wokół Zalewu Rybnickiego.

P25

Kreowanie przestrzeni aktywności społecznej i kulturalnej Rybniczan: miejsca dla realizacji plenerowych
amatorskich aktywności kulturalnych, miejsca wydarzeń kulturalnych i społecznych integrujących
mieszkańców miasta i dzielnic, szlaki tematyczne łączące atrakcje miasta (miejsca o wartości sakralnej,
obiekty inżynierskie i poprzemysłowe, świadectwa historii miasta).

P26

Rozwój obiektów infrastruktury kultury przyczyniający się do zwiększenia atrakcyjności i dostępności
usług kulturalnych.

P27

Rozwój infrastruktury oraz usług zdrowotnych i opiekuńczych.

P29

Rozbudowa i modernizacja systemu rekreacyjnych ścieżek rowerowych.

CS2. Program 7. Rybnik - środowisko szans, środowisko rozwoju
P30

Wzmacnianie potencjału edukacyjnego Rybnika - wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3, programy rozwoju placówek przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych, inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i wychowania przedszkolnego.
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P31

Projekty wspierające mieszkańców miasta w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych: tworzenie terenów
pod budownictwo mieszkaniowe realizowane indywidualnie lub przez deweloperów, poszerzanie
miejskiego zasobu mieszkaniowego, podejmowanie działań mających na celu zapobieganie wyludniania
się centrum miasta (m.in. liczba wydanych pozwoleń na budowę w budownictwie mieszkaniowym jednoi wielorodzinnym, liczba mieszkańców centrum miasta).

CS2. Program 8. Zrównoważony transport i środowisko naturalne Rybnika
P32

Poprawa dostępności komunikacyjnej Rybnika dzięki realizacji inwestycji budowa Regionalnej Drogi
Pszczyna - Racibórz (Południowa Obwodnica Rybnika); rozbudowa i modernizacja dróg stanowiących
podstawowy szkielet układu drogowego Rybnika.

P33

Węzeł komunikacji publicznej Subregionu Zachodniego - budowa centrów przesiadkowych, rozwój
połączeń komunikacji publicznej, rozbudowa i modernizacja systemu dróg rowerowych, podejmowanie
działań na rzecz budowy szybkich połączeń szynowych w ramach Subregionu Zachodniego.

P34

Budowa Inteligentnego Systemu Transportowego w Rybniku

P35

Działania na rzecz ograniczenia niskiej emisji, wdrażania innowacyjnych technologii niskoemisyjnych
oraz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, w tym budowa infrastruktury służącej
do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zakup nowoczesnych
niskoemisyjnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej, budowa lub modernizacja źródeł
kogeneracyjnych, tworzenie warunków do rozwoju sieci gazowej i ciepłowniczej.

P37

Poprawa jakości wody rzeki Nacyna wraz z poprawą zagospodarowania nabrzeży i terenów
przylegających oraz z udostępnieniem ich do celów rekreacyjnych.

P38

Działania zwiększające skuteczność ochrony przed klęskami żywiołowymi wywołanymi zmianami
klimatu (m.in. ochrona przeciwpowodziowa).

P39

Rozbudowa Systemu Kompleksowej Gospodarki Odpadami.

P40

Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

CS3. Program 9. Rybnickie magnesy - emblematyczne miejsca i wydarzenia
P43

Kreowanie w Śródmieściu miejsc i wydarzeń animowanych przez aktywność osób młodych z Rybnika
i regionu oraz przyciągających studentów, osoby młode oraz innych odbiorców.

P44.

Rozwój bazy sportowej, w tym umożliwiającej rozwój sportu młodzieżowego oraz realizację zawodów
krajowych i międzynarodowych na najwyższym poziomie; budowa / rozbudowa stadionu oraz hali
sportowo-rekreacyjnej.

P48

Rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej

CS4. Pogram 11. Kreatywność i otwartość władz miasta
P56

Wspólne gospodarowanie terenami w strefach stykowych z sąsiednimi gminami: analizy i planowanie,
ochrona terenów o wartościach przyrodniczych lub kulturowych, realizacja wspólnych inwestycji.

P59

Rozwój funkcji metropolitalnych Rybnika.

[1]

POLITYKA MIESZKANIOWA MIASTA RYBNIKA

W 2017 r. przyjęto Politykę Mieszkaniową Miasta Rybnika 2023+ (uchwała Nr 516/XXXIII/2017
Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2017 r.). Dokument przedstawia wizję, misję i długoterminowe
cele Miasta w zakresie kształtowania mieszkalnictwa.
Analiza SWOT w zakresie rozwoju mieszkalnictwa w Rybniku wskazuje na następujące mocne
strony i szanse rozwojowe (m.in.): „strategia Rybnika formułująca wizję miasta jako miejsca dobrego
do zamieszkania, pracy i wypoczynku; postrzeganie Rybnika jako miasta nowoczesnego
i przyjaznego; plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar całego miasta; dość stabilna
gospodarka miasta; potencjał terenów pod zabudowę mieszkaniową; wysoki odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym; zainteresowanie inwestorów terenami miasta, napływ firm deweloperskich; duży
regionalny rynek pracy i dobre skomunikowanie z aglomeracją śląską oraz ostrawską”.
Do słabych stron i zagrożeń rozwojowych zaliczono m.in.: „deficyt mieszkań w stosunku do liczby
gospodarstw domowych; wzrost zapotrzebowania na mieszkania komunalne i socjalne oraz niskie
możliwości zaspokojenia tych potrzeb; wysokie ceny gruntów pod budownictwo mieszkaniowe; odpływ
ludzi młodych; słaba siła nabywcza pieniądza – dochody mieszkańców są zróżnicowane, ale
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większość zarabia poniżej średniej wyliczonej dla województwa śląskiego; zanieczyszczenie powietrza
i utrata atrakcyjności ze względu na klimat; niskie tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego
w stosunku do wzrastających potrzeb (…), niskie ceny nieruchomości w gminach ościennych i odpływ
ludzi na wieś; starzenie się społeczeństwa”.
Dokument określa misję Rybnika w zakresie polityki mieszkaniowej jako: „poprawa warunków
mieszkaniowych rybniczan poprzez stworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju budownictwa
mieszkaniowego i działalności remontowo - modernizacyjnej. Określono trzy pola strategiczne
kierunków rozwoju: „Rybnik nowoczesnym, atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia i rozwoju”;
„Wysoki potencjał rozwojowy Miasta pod względem mieszkalnictwa” oraz „Miasto o wysokim stopniu
integracji przestrzennej i społecznej”. Dla realizacji misji Miasta w zakresie polityki mieszkaniowej
przyjęto pięć celów strategicznych, w tym cel 1: „stworzenie warunków dla przyrostu nowych zasobów
mieszkaniowych”, poprzez m.in. „stworzenie korzystnych warunków do inwestowania w Rybniku”.
Realizacja celu obejmuje następujące działania:
(a) opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; racjonalne
wykorzystanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne i wielorodzinne
z jednoczesnym przygotowaniem terenu pod drogi i uzbrojenia; wyposażenie terenów w podstawowe
urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej;
(b) stworzenie systemu monitorowania i udostępniania nieruchomości: stworzenie oferty gruntów
gminnych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne; dotarcie z ofertą „przygotowanych”
nieruchomości do potencjalnych inwestorów.
Dokument określa cztery zasadnicze projekty w zakresie polityki mieszkaniowej, w tym „Projekt
wsparcia mieszkalnictwa” (wsparcie rozwoju budownictwa mieszkaniowego [mieszkania komunalne,
socjalne i wspomagane]), zakładający budowę mieszkań o relatywnie wysokim standardzie, dla osób /
rodzin o niskich i średnich dochodach, na terenach (działkach inwestycyjnych) przeznaczonych
w planie miejscowym pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne („wskazanie terenów pod
budownictwo mieszkaniowe i ich uzbrojenie”).
Ponadto, w 2019 r. przyjęto „Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz
zasobem tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023” (uchwała Nr 219/XV/2019 Rady
Miasta Rybnika z dnia 24 października 2019 r.). W programie stwierdza się, że budynki w gminnym
zasobie należą do najstarszych na terenie Miasta, niezadowalający stan techniczny budynków
powoduje konieczność poniesienia nakładów na ich remonty (20% zasobów znajduje się
w nieodpowiednim i złym stanie technicznym, a 51% - w stanie średnim); przewiduje się w celu
powiększenia zasobu m.in. realizację budownictwa mieszkaniowego na terenach Gminy (w tym
budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami komunalnymi) i realizację inwestycji
mieszkaniowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

I.13.3. AN ALIZY I OCENY ZWIĄZ ANE
PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

Z

BILANSEM

TERENÓW

Przez potrzeby i możliwości rozwoju miasta rozumie się w szczególności, w myśl przepisów
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, potrzeby i możliwości rozwoju obszarów
zurbanizowanych (zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę) – rozwoju jakościowego
i przestrzennego tych obszarów, związanego z zapotrzebowaniem na nową zabudowę o różnych
funkcjach, wynikającym ze splotu różnorodnych uwarunkowań.
Należą do nich uwarunkowania społeczne (warunki i jakość życia, wyposażenie w infrastrukturę
społeczną), demograficzne (w tym prognozy demograficzne), ekonomiczne (gospodarka miasta)
i finansowe (możliwości budżetu miasta) oraz środowiskowe (warunki gruntowo-budowlane,
ograniczenia związane z potrzebami ochrony przyrody, jakość środowiska), a także z uwarunkowań
wynikających z ponadlokalnej rangi miasta (zewnętrzne funkcje miasta), stopnia rozwoju sieci
komunikacyjnych i infrastruktury technicznej, a także z przyjętych w strategii rozwoju miasta ogólnych
priorytetów i celów rozwoju Rybnika.
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Jednym z zasadniczych uwarunkowań, wpływających na potrzeby i możliwości rozwoju
przestrzennego obszarów zurbanizowanych, jest stan zagospodarowania obszarów dotychczas
przeznaczonych pod zabudowę (przez co rozumie się zarówno tereny w znacznym stopniu już
zabudowane, jak i tereny przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę, dotychczas
w większości niezabudowane), określający możliwość lokalizacji w ich obrębie nowej zabudowy
(zasób "rezerw terenów przeznaczonych pod zabudowę"). Potrzeby rozwoju przestrzennego miasta
wyrażają się również w zapotrzebowaniu na jakościowy i przestrzenny rozwój funkcji pośrednio
związanych ze ścisłym rozumieniem pojęcia "zabudowy" – terenów zieleni urządzonej, sportoworekreacyjnych, komunikacyjnych i związanych z infrastrukturą techniczną, służących obsłudze
zabudowy, w zależności od jej funkcji.
W celu określenia konieczności (możliwości) dokonania zmian w bilansie terenów dotychczas
przeznaczonych pod zabudowę, wskazujących na uzasadnioną potrzebę wyznaczenia nowych
obszarów przeznaczonych pod zabudowę, określa się, zgodnie z przepisami: (1) maksymalne
zapotrzebowanie na nową zabudowę, przy wzięciu pod uwagę wniosków wynikających z sytuacji
miasta, w tym z analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz prognoz demograficznych
i możliwości finansowych miasta; (2) możliwości lokalizacji nowej zabudowy na obszarach dotychczas
przeznaczonych pod zabudowę (chłonność obszarów) oraz (3) możliwości finansowania przez miasto
potrzeb inwestycyjnych związanych z rozwojem zabudowy – porównując maksymalne
zapotrzebowanie na nową zabudowę z możliwościami jej zlokalizowania na dotychczas
przeznaczonych obszarach pod zabudowę oraz z możliwościami finansowymi miasta.
Zgodnie z przepisami, dopuszcza się wyznaczenie nowych obszarów pod zabudowę tylko
wówczas, gdy nowa zabudowa, wynikająca z zapotrzebowania, nie znajduje pokrycia
w możliwościach jej usytuowania na obszarach dotychczas przeznaczonych pod zabudowę oraz pod
warunkiem, że realizacja niezbędnych inwestycji związanych z rozwojem zabudowy mieści się
w ramach możliwości finansowych gminy.

I.13.3.1. ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ
ZAŁ O ŻE NIA . Zgodnie z wymaganiami ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, określa się
maksymalne w skali miasta zapotrzebowanie na nową zabudowę – biorąc pod uwagę dopuszczalną
perspektywę 30 lat (okres do 2045) oraz możliwość zwiększenia tego zapotrzebowania, w stosunku
do wyników analiz, o 30% ze względu na niepewność procesów rozwojowych w przyjętym horyzoncie
czasowym. Maksymalne w skali miasta zapotrzebowanie na nową zabudowę wyraża się, zgodnie
z przepisami, w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy.
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę określono w podziale na następujące,
podstawowe funkcje zabudowy: zabudowa mieszkaniowa, zabudowa usługowa, zabudowa
przemysłowo-magazynowa, kierując się ogólnym charakterem studium, mając również na względzie
klasyfikację obiektów budowlanych (PKOB)81 w podziale na działy i grupy obiektów, także ze względu
na dostępne dane z zakresu statystyki działalności budowlanej.
Przy formułowaniu maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę dla poszczególnych
funkcji zabudowy kierowano się odrębnymi uwarunkowaniami, wynikającymi z analiz ekonomicznych,
środowiskowych i społecznych, determinującymi różny stopień potrzeb i możliwości rozwoju zabudowy
o określonej funkcji. Dane statystyczne, użyte przy określaniu zapotrzebowania na nową zabudowę
odnoszą się do stanu z 2014 r. lub również do okresu wcześniejszego, w zależności od zakresu
niezbędnych założeń przy formułowaniu zapotrzebowania na nową zabudowę.
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę określono, odpowiednio do jej funkcji, na
podstawie potrzeb rozwoju zabudowy wynikających z odniesienia sytuacji cechującej miasto
w zakresie zasobów (ilościowych i jakościowych) zabudowy o określonej funkcji do sytuacji w różnych
jednostkach terytorialnych oraz innych uwarunkowań, a także na podstawie możliwości rozwoju
81

Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych [PKOB], Dz. U. z 1999 r. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.). Klasyfikacja obiektów
budowlanych jest stosowana m.in. w statystyce działalności budowlanej przez Główny Urząd Statystyczny.
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zabudowy, wynikających w szczególności z analiz ekonomicznych i środowiskowych, w tym
z dotychczasowych tendencji rozwoju zabudowy o określonej funkcji oraz ograniczeń środowiskowych
dla lokalizowania nowej zabudowy.
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę, zwłaszcza o funkcji mieszkaniowej,
w przyjętym horyzoncie czasowym określono z uwzględnieniem prognozowanych zmian
demograficznych, kierując się przewidywaną liczbą mieszkańców miasta według prognozy
demograficznej GUS z 2014 r. oraz prognozy demograficznej sporządzonej na potrzeby studium.
Jak wynika z długoterminowych prognoz demograficznych GUS i prognozy sporządzonej dla
miasta Rybnika (rozdz. I.6.2.), liczba ludności w przyjętej perspektywie czasowej 30 lat (w 2045 r.)
będzie wynosić około 115,7 tys. - 127,8 tys. osób. Do analiz, związanych z zapotrzebowaniem na
nową zabudowę, przyjmuje się, kierując się zasadą ostrożności oraz niepewnością procesów
rozwojowych i demograficznych w długim okresie, średnią z różnicy pomiędzy prognozowaną liczbą
ludności w 2045 r. według prognozy GUS (pomigracyjnej, zakładającej jednak nie przystające
do warunków rybnickich współczynniki demograficzne) i prognozy sporządzonej dla miasta Rybnika
w wariancie biologicznym (prognoza "BRR") = 122 tys. osób w 2045 r.
1. MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ
Przyjmuje się, że wielkość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową
powinna zapewnić osiągnięcie w 30. letniej perspektywie czasowej odpowiedniej jakości życia
mieszkańców w zakresie warunków mieszkaniowych – na poziomie co najmniej zbliżonym lub równym
obecnym standardom europejskim. Założenie to jest spójne z celem Strategii Zintegrowanego
Rozwoju Rybnika – CS2. Wysoka jakość życia w Rybniku gwarantująca rozwój kapitału ludzkiego
i stabilizację demograficzną (C2.3. dogodne warunki dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych
program 7.30. Projekty wspierające mieszkańców miasta w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych,
tworzenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe [...], poszerzanie miejskiego zasobu
mieszkaniowego).
Jak wynika z analiz społecznych (rozdz. I.7.2), zasób mieszkaniowy i warunki mieszkaniowe
w Rybniku nie odpowiadają standardom nie tylko europejskim, lecz także krajowym.
Wskaźniki mieszkaniowe: liczba mieszkań na 1000 mieszkańców oraz przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na osobę niekorzystnie odbiegają poziomem od średniej wielkości tych
wskaźników w województwie i kraju, a w przypadku przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań –
również od większości gmin sąsiednich i innych porównywalnych ośrodków. Możliwość osiągnięcia
standardów europejskich w zakresie wskaźników mieszkaniowych wymaga znaczącego zwiększenia
zasobów mieszkaniowych, możliwego do osiągnięcia dopiero w co najmniej 30. letnim okresie.
Przez standard europejski rozumie się następującą wielkość wskaźników mieszkaniowych,
opisujących jakość warunków mieszkaniowych: przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na
osobę – 40 m2 oraz liczba mieszkań na 1000 mieszkańców – 500. Założona odpowiednio długa
perspektywa czasowa osiągnięcia standardu mieszkaniowego na obecnym europejskim poziomie daje
podstawy do twierdzenia o realnej możliwości osiągnięcia tego celu, a co najmniej – do istotnego
zbliżenia się do średniej europejskiej, jednak przy niezbędnej większej dynamice ruchu budowlanego.
Zapotrzebowanie na nową zabudowę wynika również, jednak w ograniczonym w skali miasta
zakresie, z prawdopodobnych ubytków w zasobach mieszkaniowych związanych z przewidywanymi
lub możliwymi zmianami funkcji niektórych terenów zabudowy mieszkaniowej, w tym z uwagi na
standardy jakości środowiska oraz z planowanymi przedsięwzięciami w zakresie infrastruktury
drogowej, wiążącymi się z koniecznością zmiany funkcji lub likwidacji istniejącej zabudowy, a także
związanymi z procesem degradacji technicznej części zasobów mieszkaniowych. Zapotrzebowanie na
nową zabudowę wynikające z tych przesłanek będzie lub może być w pewnym stopniu równoważone
poprzez przekształcenia lub rozbudowę istniejącej zabudowy.
1. 1. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę wynikające z wielkości zasobu
mieszkaniowego w Rybniku, wyrażonej liczbą mieszkań na 1000 mieszkańców
Deficyt mieszkań w Rybniku, określony na podstawie liczby mieszkań przypadających na 1000
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mieszkańców miasta, wyraźnie mniejszej od tego wskaźnika dla różnych jednostek terytorialnych,
wynosi obecnie od 3,7 tys. do 22,9 tys. mieszkań – w zależności od jednostki odniesienia. W tab. I-68
podano: w kol. 2, w odpowiednich wierszach – liczbę mieszkań w Rybniku: faktyczną (2014 r.) oraz
teoretyczną, odpowiadającą poziomowi wskaźnika liczby mieszkań na 1000 mieszkańców w innych
jednostkach terytorialnych (teoretyczna liczba mieszkań = wskaźnik dla określonej jednostki
terytorialnej x liczba mieszkańców Rybnika w 2014 r. w tys. osób), w kol. 3 – obecny deficyt mieszkań
w Rybniku, wynikający z różnicy pomiędzy teoretyczną a faktyczną liczbą mieszkań w Rybniku.
Tabela I-68. Deficyt liczby mieszkań w Rybniku w 2014 r. wynikający z nieodpowiedniej wielkości zasobu
mieszkaniowego
ROK 2014
Liczba mieszkań w Rybniku
odpowiadająca
wskaźnikom w kol. 1

Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
1

Deficyt liczby mieszkań
w Rybniku

2

3

336,7 (wskaźnik dla Rybnika)

47 149

x

363,4 (wskaźnik dla Polski)

50 895

3 746

377,5 (wskaźnik dla woj. śląskiego)

52 870

5 721

463,7 (wskaźnik dla Katowic)

64 942

17 793

500 (wskaźnik na poziomie europejskim)

70 026

22 877

518,6 (wskaźnik dla Warszawy)

72 631

25 482

Niedobór liczby mieszkań w Rybniku w stosunku do liczby mieszkań na 1000 mieszkańców na
poziomie wskaźnika dla woj. śląskiego wynosi obecnie 5,7 tys., w porównaniu do Katowic – 17,8 tys.,
natomiast w stosunku do poziomu europejskiego – 22,9 tys. mieszkań (deficyt mieszkań w stosunku
do warunków cechujących Warszawę jest większy – ponad 25 tys. mieszkań).
Deficyt liczby mieszkań w horyzoncie 30 lat, z uwzględnieniem prognoz demograficznych
Pożądana liczba mieszkań na 1000 mieszkańców, niezbędna do osiągnięcia pod tym względem
poziomu europejskiego, będzie maleć wraz z prognozowanym spadkiem liczby ludności w mieście.
W perspektywie 30 lat, przy przewidywanej w 2045 r. liczbie mieszkańców miasta = 122 tys. osób, tak
określona wielkość zasobu mieszkaniowego powinna wynosić 61 tys. mieszkań, a więc o 13,9 tys.
mieszkań więcej niż obecnie.
Tabela I-69. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w perspektywie 30 lat
(2045 r.), wynikające z wielkości zasobu mieszkaniowego
Wyszczególnienie

Rok
2015

2045

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

339

500

liczba mieszkańców (tys. osób)

140

122

47 468

61 000

liczba mieszkań

Zapotrzebowanie na nową zabudowę
mieszkaniową do 2045 r.
(wynikające z wielkości zasobu
mieszkaniowego)
liczba mieszkań a

ilość powierzchni użytkowej
a
b
- po zaokrągleniu do pełnych setek, - po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy

b

13 500
1 390 000 m2

Biorąc pod uwagę spodziewaną liczbę mieszkań w 2015 r. = 47 468 (przyjmując wzrost liczby
mieszkań jak w 2014 r.), różnica pomiędzy pożądaną liczbą mieszkań w 2045 r. (61 tys.) a liczbą
mieszkań w 2015 r. wynosi w 30. letniej perspektywie nieco ponad 13,5 tys. mieszkań. Oznacza to,
że w każdym roku w tym okresie zasób mieszkaniowy powinien zwiększać się o 451 mieszkań, a więc
o 28% więcej niż średnio w ciągu roku w ubiegłej pięciolatce. Uwzględniając dotychczasowe tendencje
rozwoju zabudowy mieszkaniowej w Rybniku, wyrażające się przewagą mieszkań oddawanych do
użytkowania w budynkach jednorodzinnych (66%) oraz biorąc pod uwagę średnią powierzchnię
mieszkań w zabudowie jedno- i wielorodzinnej (125 m 2 / 60 m2), ilość łącznej powierzchni użytkowej
nowej zabudowy mieszkaniowej wynosi 1 392 435 m 2.
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1. 2. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę wynikające z warunków
mieszkaniowych w Rybniku, wyrażonych przeciętną powierzchnią użytkową mieszkania na
osobę
Deficyt ilości powierzchni użytkowej mieszkań w Rybniku, określony na podstawie przeciętnej
powierzchni użytkowej mieszkania na osobę, mniejszej od wskaźników w różnych jednostkach
terytorialnych, wynosi obecnie od 83,3 tys. m 2 do ponad 2 mln m2. W tab. I-70 podano w kol. 2,
w odpowiednich wierszach – powierzchnię użytkową mieszkań w Rybniku: faktyczną (2014 r.) oraz
teoretyczną, odpowiadającą poziomowi wskaźnika przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na
osobę w innych jednostkach terytorialnych (teoretyczna powierzchnia użytkowa mieszkań = wskaźnik
dla określonej jednostki terytorialnej x liczba mieszkańców Rybnika w 2014 r.), w kol. 3 – obecny
deficyt ilości powierzchni użytkowej mieszkań w Rybniku, wynikający z różnicy pomiędzy teoretyczną
a faktyczną powierzchnią użytkową mieszkań w Rybniku.
Tabela I-70. Deficyt powierzchni użytkowej mieszkań w Rybniku w 2014 r. wynikający z nieodpowiednich
warunków mieszkaniowych
ROK 2014

m2

Powierzchnia użytkowa
mieszkań w Rybniku
odpowiadająca
wskaźnikom w kol. 1
m2

1

2

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
na osobę

Deficyt powierzchni
użytkowej mieszkań
w Rybniku
m2
3

25,3 (wskaźnik dla Rybnika)

3 544 047

25,9 (wskaźnik dla subregionu zachodniego)

3 627 347

x
83 300

26,5 (wskaźnik dla woj. śląskiego)

3 711 378

167 331

26,7 (wskaźnik dla Polski)

3 739 388

195 341

27,3 (wskaźnik dla pow. rybnickiego)

3 823 420

279 373

27,8 (wskaźnik dla Katowic)

3 893 446

349 399

30,5 (wskaźnik dla Warszawy)

4 271 586

727 539

32,9 (wskaźnik dla Wrocławia)

4 607 711

1 063 664

40,0 (wskaźnik na poziomie europejskim)

5 602 080

2 058 033

Dla porównania: poziomowi wskaźnika dla Warszawy odpowiada wskaźnik m.in. w Świerklanach (30,3 m 2),
wskaźnik na poziomie europejskim lub wyższym cechuje m.in. Ustroń (40,6 m2) i Wisłę (45,4 m2).

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę w Rybniku jest mniejsza od wskaźnika
na poziomie powiatu rybnickiego, subregionu zachodniego, woj. śląskiego i Polski, znacznie
odbiegając wielkością nie tylko od gmin wiejskich pow. rybnickiego (m.in. Świerklany), lecz także
od miast (Katowic, a zwłaszcza Warszawy i Wrocławia). W stosunku do średniego standardu
europejskiego, przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę w Rybniku jest mniejsza
aż o 14,7 m2. Deficyt powierzchni użytkowej mieszkań w stosunku do teoretycznej ilości powierzchni
użytkowej spełniającej standardy europejskie wynosi obecnie blisko 2,1 mln m 2.
Deficyt pow. użytkowej w horyzoncie 30 lat, z uwzględnieniem prognoz demograficznych
Pożądana łączna ilość powierzchni użytkowej mieszkań, niezbędna do osiągnięcia obecnego
poziomu europejskiego pod względem przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na osobę,
będzie maleć wraz z prognozowanym spadkiem liczby mieszkańców. W perspektywie 30. lat, łączna
powierzchnia użytkowa mieszkań, gwarantująca osiągnięcie standardu europejskiego pod względem
przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na osobę, powinna wynosić 4,880 tys. m 2, a więc
o ponad 1,3 mln m2 więcej niż obecnie.
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Tabela I-71. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w perspektywie 30 lat
(2045 r.), wynikające z warunków mieszkaniowych
Wyszczególnienie

Lata
2015

przeciętna pow. użytkowa mieszkania
liczba mieszkańców (osoby)
powierzchnia użytkowa mieszkań

2045

25,6

40

139 759

122 000

3 576 000

4 880 000

Zapotrzebowanie na nową zabudowę
mieszkaniową do 2045 r.
(wynikające z jakości warunków
mieszkaniowych)
ilość pow. użyt.

1 304 000 m2

ilość powierzchni użytkowej z uwzględnieniem ubytków pow. użytkowej (5%) a, b
1 380 000 m2
b
- po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy,
jak wynika z danych statystycznych, wzrost łącznej
powierzchni użytkowej w ciągu roku jest mniejszy o około 5% od powierzchni użytkowej mieszkań oddawanych
do użytku.
a

Dotychczasowe niewielkie, w porównaniu z innymi ośrodkami, tempo zmian (poprawy)
w zakresie przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na osobę w Rybniku, powinno zwiększyć się
do poziomu co najmniej 0,4 m 2 w ciągu roku (co w perspektywie 30 lat daje wzrost wskaźnika
do 37,6 m2 na osobę – biorąc pod uwagę prognozowaną liczbę mieszkańców w 2045 r.). Oznacza
to, że prawdopodobnie najkrótszym okresem, w którym możliwe będzie osiągnięcie wskaźnika na
poziomie europejskim (przy większej dynamice zmian w zakresie powierzchni użytkowej mieszkań)
lub na poziomie zbliżonym do standardu europejskiego jest 30 lat.
Wnioski. Zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, niezależnie od czynników
wpływających na to zapotrzebowanie (niedostateczna liczba mieszkań, niska jakość warunków
mieszkaniowych) jest na zbliżonym poziomie (w przeliczeniu na powierzchnię użytkową): 1,38 mln 1,39 mln m2. Przyjmując wartość średnią, określa się maksymalne zapotrzebowanie na nową
zabudowę, wyrażone w ilości powierzchni użytkowej nowej zabudowy na poziomie 1 385 000 m 2 –
pozwalającym na osiągnięcie w ciągu 30. lat obecnych europejskich warunków mieszkaniowych.
Zapotrzebowanie to zwiększa się o 30% w związku z niepewnością procesów rozwojowych
(1% rocznie w 30. letniej perspektywie), w tym z niepewności co do tendencji demograficznych.
Niepewność ta wynika również z prawdopodobnego niewykorzystania pod zabudowę niektórych
terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych (w związku z czym, teoretyczna
chłonność terenów przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych w rzeczywistości będzie
mniejsza [chłonność – możliwość lokalizacji w ich obrębie zabudowy mieszkaniowej – jest jednak,
zgodnie z przepisami, uwzględniona w bilansie terenów]).
Tabela I-72. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w perspektywie 30 lat
wynikające z analiz oraz po zwiększeniu zapotrzebowania o 30% w związku z niepewnością procesów
rozwojowych
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w perspektywie 30 lat
Maksymalne zapotrzebowanie wynikające z analiz

powierzchnia
użytkowa
1 385 000 m2

po zwiększeniu o 30%
MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ
a

a

1 800 000 m2

po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy.

2. MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ
Wielkość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę o funkcji usługowej, w tym
handlowej, określa się przy wzięciu pod uwagę dotychczasowych tendencji w zakresie rozwoju
budownictwa tego rodzaju w ubiegłym dziesięcioleciu oraz z uwzględnieniem innych uwarunkowań,
wpływających na prawdopodobne zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową w perspektywie
30 lat. W latach 2005 - 2014 ilość nowej powierzchni użytkowej budynków usługowych wyniosła
261 tys. m2, w tym budynków handlowo-usługowych - 220 tys. m 2, biurowych - 27 tys. m 2, natomiast
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hoteli i budynków usług publicznych - 12 tys. m 2, nie odbiegając istotnie w tym zakresie od tej sytuacji
w innych ośrodkach. Zakładając utrzymanie się tego trendu w perspektywie 30 lat, nowa powierzchnia
zabudowy usługowej wyniesie w tym okresie łącznie 783 tys. m 2.
Ze względu na dość intensywny rozwój usług handlu w ubiegłych latach, zapotrzebowanie na
nową zabudowę o funkcji handlowej będzie się stopniowo zmniejszać, choć – jak wynika
z branżowych analiz – nasycenie powierzchnią handlową, w tym nowoczesną, jest w Rybniku nadal
na dość niskim poziomie w porównaniu z innymi miastami średniej wielkości w Polsce i istnieją
w związku z tym potencjalne szanse na tworzenie nowych powierzchni sprzedaży.
Powinno jednak wzrosnąć zapotrzebowanie na powierzchnię użytkową w budynkach innego
rodzaju usług, w tym o funkcji usługowo-produkcyjnej i usługowo-magazynowej, a w pewnym stopniu
także na powierzchnię biurową i hoteli.
Zapotrzebowanie na nową powierzchnię użytkową zabudowy usługowej będzie związane
również z potrzebami inwestycyjnymi w zakresie usług publicznych (m.in. obiekty sportu i kultury,
a także oświaty), w tym również w wyniku realizacji niektórych celów Strategii Zintegrowanego
Rozwoju Miasta Rybnika (CS1.1. Innowacyjny Rybnik, CS1.3. Przedsiębiorczy Rybniczanin, CS2.5.
Rewitalizacja miasta [m.in. rozwój usług społecznych], CS2.6. Przyjazna przestrzeń Rybnika
[rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, obiektów kultury, usług zdrowotnych i opiekuńczych,
infrastruktura edukacyjna i wychowania przedszkolnego], CS3.9. Rybnickie magnesy [rozwój bazy
sportowej - budowa lub rozbudowa stadionu, budowa hali sportowo-rekreacyjnej, rozwój bazy
noclegowej i gastronomicznej]).
Przyjmuje się w związku z powyższym, zakładając utrzymanie dotychczasowego trendu
w zakresie rozwoju zabudowy usługowej (pod względem łącznej ilości powierzchni użytkowej tej
zabudowy) w okresie 30 lat – jako maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową
różnego rodzaju o łącznej powierzchni użytkowej w ilości 783 tys. m 2.
Po zwiększeniu zapotrzebowania o 2,5% w związku z niepewnością procesów rozwojowych,
przyjmuje się do dalszych analiz maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę o funkcji
usługowej w ilości powierzchni użytkowej = 800 tys. m 2 w perspektywie 30 lat. Skalę
dopuszczalnego zwiększenia zapotrzebowania obniżono do jedynie 2,5%, mając na uwadze,
że wpływ na ilość powierzchni użytkowej zabudowy handlowo-usługowej w minionym dziesięcioleciu
miały duże inwestycje w tym zakresie. Na wielkość zapotrzebowania nie wpłyną istotnie procesy
demograficzne. W Rybniku, lecz także w powiecie rybnickim, dla którego miasto stanowi główny
ośrodek usługowy, nie przewiduje się (prognoza GUS) radykalnych zmian w liczbie ludności
(w Rybniku znaczna część działalności usługowych ma znaczenie ponadlokalne).
3. MAKSYMALNE
MAGAZYNOWĄ

ZAPOTRZEBOWANIE

NA

NOWĄ

ZABUDOWĘ

PRODUKCYJNO-

Wielkość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę produkcyjną i magazynową
(budynki przemysłowe, zbiorniki, silosy i budynki magazynowe) określa się, biorąc pod uwagę:
sytuację ekonomiczną miasta, w tym niepewność co do przyszłości sektora paliwowo-energetycznego
oraz konieczność zróżnicowania bazy ekonomicznej, w tym rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców,
wzrostu dochodów budżetu miasta, a także – sprostania konkurencji miast w otoczeniu subi regionalnym jako ośrodków miejsc pracy.
Konieczność rozwoju gospodarczego miasta jest jednym z głównych celów określonych
w Strategii Zintegrowanego Rozwoju Rybnika (CS1. Rybnik regionalnym liderem rozwoju
gospodarczego, program 2. Rybnik – strefa inwestycji [P4 System terenów inwestycyjnych podniesienie jakości istniejących terenów inwestycyjnych, tworzenie nowych terenów inwestycyjnych,
P5. Działania na rzecz rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej], program 3.
Przedsiębiorczy Rybniczanin, także CS2.P8 Zrównoważony transport i środowisko naturalne Rybnika
P35. budowa lub modernizacja źródeł kogeneracyjnych).
Rybnik stanowi ośrodek gospodarczy w znacznym stopniu uzależniony od sytuacji w górnictwie.
Największymi pracodawcami są kopalnie, a w otoczeniu górnictwa działa szereg podmiotów
gospodarczych. Niepewność sytuacji ekonomicznej górnictwa wymaga rozwoju innych gałęzi
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gospodarki, z czym wiąże się budowa nowych obiektów przemysłowych i magazynowych.
Zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjno-magazynową wynika również z konieczności
aktywizacji i zróżnicowania bazy ekonomicznej miasta, stworzenia możliwości rozwoju miejsc pracy
w mieście – dla mieszkańców, znajdujących obecnie zatrudnienie w innych konkurencyjnych
ośrodkach w otoczeniu sub- i regionalnym. Rozwój bazy gospodarczej jest również niezbędny
ze względów finansowych (wzrost wpływów do budżetu miasta z różnego typu podatków związanych
z działalnością gospodarczą, w tym związanych z zabudową [dochodowe, od nieruchomości]).
Pobudzenie rynku pracy w mieście w sposób oczywisty wiązać się będzie ze zwiększonym
zapotrzebowaniem na nową zabudowę produkcyjno-magazynową.
Dotychczas, jak wynika z analiz dotyczących ruchu budowlanego w Rybniku i w ośrodkach
w otoczeniu sub- i regionalnym w ubiegłym 10-leciu, liczba i powierzchnia użytkowa budynków
przemysłowych i magazynowych (oddanych do użytkowania i rozbudowanych) była zdecydowanie
mniejsza w porównaniu z tymi ośrodkami (z wyjątkiem Jastrzębia-Zdroju, również zdominowanego
przez sektor górniczy), w tym wielokrotnie mniejsza od rozwoju zabudowy przemysłowej
i magazynowej w Gliwicach i Tychach (różnica pomiędzy powierzchnią użytkową nowych
i rozbudowanych budynków przemysłowych i magazynowych w Rybniku a tymi ośrodkami wynosi
od 390 tys. m2 do blisko 495 tys. m2), zaś w porównaniu z Żorami – blisko dwukrotnie mniejsza.
Tabela I-73. Nowa powierzchnia użytkowa budynków przemysłowych i magazynowych oddanych
do użytkowania i rozbudowanych w Rybniku i w wybranych ośrodkach w okresie 2005-2014

Miasto

1

Nowa powierzchnia
Różnica pomiędzy nową
użytkowa (pu) budynków
pu budynków przemysł.
przemysłowych
i magazynowych w Rybniku
a
i magazynowych
i w innych miastach
w latach 2005-2014
m2
m2
2

3

Dynamika wzrostu
nowej pow. użytkowej
(Rybnik = 100)
m2
4

Rybnik

90 975

x

100

Gliwice

480 564

- 389 589

528

Katowice

201 386

- 110 411

221

Tychy

584 513

- 493 538

642

Żory

171 050

- 80 075

188

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. a budynki oddane do użytkowania i rozbudowywane .

Znacznie niższy wzrost powierzchni użytkowej zabudowy przemysłowo-usługowej w Rybniku
w okresie od 2005 r., niż w większości porównywanych ośrodków, wynika z jednej strony z dominacji
sektora paliwowo-energetycznego w Rybniku, z drugiej – z gorszych warunków terenowych
(gruntowo-budowlanych) i warunków ekonomicznych dla rozwoju zabudowy przemysłowej
i magazynowej. Przyjmuje się w związku z powyższym, że maksymalne zapotrzebowanie na nową
zabudowę produkcyjno-magazynową (usługową), wyrażone w powierzchni użytkowej tej zabudowy,
powinno odpowiadać, w pewnej proporcji (wynikającej z obiektywnie mniej dogodnych warunków
terenowych), skali rozwoju obiektów produkcyjnych i magazynowych (nowych i rozbudowywanych)
w innych ośrodkach w otoczeniu sub- i regionalnym w ubiegłym 10. leciu.
Powierzchnia użytkowa nowych i rozbudowywanych budynków przemysłowo-magazynowych
w Rybniku stanowiła jedynie 1,6% powierzchni użytkowej tych budynków w skali województwa. Przy
utrzymaniu się niewielkiego rozwoju zabudowy przemysłowej i magazynowej z ubiegłego 10-lecia
w dłuższej, 30. letniej perspektywie, przyrost powierzchni użytkowej zabudowy przemysłowomagazynowej wyniósłby jedynie około 273 tys. m 2. Niezbędne zwiększenie dynamiki rozwoju
działalności gospodarczych wymagać będzie większych inwestycji budowlanych w zakresie budynków
przemysłowych i magazynowych.
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Tabela I-74. Udział nowej powierzchni użytkowej budynków w Rybniku w nowej powierzchni użytkowej
wszystkich budynków w województwie w podziale na rodzaje budynków niemieszkalnych
Udział nowej powierzchni użytkowej budynków a w okresie 2010-2014 w Rybniku
w nowej powierzchni użytkowej tych budynków w województwie śląskim
budynków
ogółem (wszystkie
przemysłowohandlowo-usługowych
rodzaje budynków)
magazynowych
i biurowych
niemieszkalnych b
3,1

3,2

1,6

5,6

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS. a Powierzchnia użytkowa nowych budynków oddanych
do użytkowania w okresie 2010-2014 oraz budynków rozbudowywanych w tym okresie. b Budynki niemieszkalne obejmują
również budynki zbiorowego zamieszkania.

Biorąc powyższe pod uwagę, zapotrzebowanie na nową zabudowę o funkcji przemysłowej
i magazynowej określono wariantowo: w wariancie 1 – na podstawie porównania dynamiki rozwoju
w ośrodkach w otoczeniu subregionalnym i regionalnym, cechujących się lepszymi warunkami dla
lokalizacji zabudowy przemysłowej, w tym w których istnieją w znacznym stopniu zagospodarowane
tereny inwestycyjne specjalnej strefy ekonomicznej (przyjmując odpowiednie proporcje, wynikające
z ograniczonych możliwości lokalizacyjnych w Rybniku, a zarazem z konieczności zmniejszenia
rosnącej przewagi tych miast jako ośrodków miejsc pracy oraz wzrostu dochodów budżetu miasta),
w wariancie 2 – na podstawie udziału nowej powierzchni użytkowej budynków przemysłowomagazynowej w Rybniku w tych inwestycjach w województwie śląskim.
Tabela I-75. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę o funkcji produkcyjno-magazynowej
w perspektywie 30 lat według wariantowych analiz oraz po zwiększeniu zapotrzebowania w związku
z niepewnością procesów rozwojowych
powierzchnia użytkowa (m2)
w dziesięcioleciu w perspektywie 30 lat
w okresie 2005-2014

91 000

wariant 1 a

wariant 2 b

wariant 3 c

182 000

155 000

169 000

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę w ciągu 30 lat

507 000

po zwiększeniu o 10%
MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ
PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWĄ d

560 000

a

wariant 1 - przy 3,2% udziale nowej powierzchni użytkowej zabudowy w Rybniku w nowej powierzchni użytkowej
tej zabudowy w województwie, b wariant 2 - na podstawie średniej ilości sumy nowej powierzchni użytkowej
zabudowy w Rybniku i wybranych ośrodkach w okresie 2005-2014, c wariant 3 - średnia z ilości powierzchni
użytkowej w wariancie 1 i 2, d po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy w dół.

Przyjmuje się do dalszych analiz maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę
o funkcji produkcyjno-magazynowej w ilości powierzchni użytkowej = 560 tys. m 2
w perspektywie 30 lat. Zapotrzebowanie na nową zabudowę produkcyjno-magazynową (dające się
zrealizować) w perspektywie 30 lat, zwiększono o 10% (mając na uwadze ograniczone możliwości
lokalizacyjne) w związku z niepewnością procesów rozwojowych.
Zapotrzebowanie na nową zabudowę wiąże się również z realizacją budynków o innych
funkcjach (głównie garaży). W ubiegłym 10-leciu powierzchnia użytkowa garaży wyniosła 13,4 tys. m 2,
przyjmując, że w okresie 30 lat zapotrzebowanie na garaże będzie na podobnym poziomie, ilość
powierzchni użytkowej garaży w tym okresie wyniesie 40 tys. m 2.
4. MAKSYMALNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ - PODSUMOWANIE
W Rybniku, w dziesięcioleciu 2005-2014, powierzchnia użytkowa zabudowy (w nowych
budynkach oddanych do użytkowania i rozbudowanych) wyniosła 700 tys. m 2. Przyjmując taką skalę
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rozwoju zabudowy w perspektywie 30 lat, zapotrzebowanie na zabudowę, bez względu na jej funkcje,
wyniosłoby 2 100 tys. m2 – jednak tylko w przypadku braku działań w zakresie rozwoju gospodarczospołecznego miasta oraz bez poprawy zasobów i warunków mieszkaniowych. Mając to na uwadze,
określa się maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę w ilości powierzchni użytkowej
zabudowy wynikającej z analiz = 2 675 tys. m 2, a więc o (realne do osiągnięcia) 27% więcej
od rzeczywistej skali rozwoju zabudowy w okresie 2005 - 2014.
Po zwiększeniu zapotrzebowania ze względu na niepewność procesów rozwojowych w 30-letniej
perspektywie (o 2,5% w przypadku zabudowy usługowej, 10% dla zabudowy produkcyjnomagazynowej i 30% dla zabudowy mieszkaniowej [o niespełna 15% w odniesieniu do zabudowy, bez
podziału na jej funkcje]), maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę, bez względu na jej
funkcje, określa się w ilości powierzchni użytkowej = 3 160 tys. m 2.
Tabela I-76. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę w perspektywie 30 lat
wynikające z analiz
Maksymalne zapotrzebowanie na nową
zabudowę w perspektywie 30 lat

zabudowa mieszkaniowa

powierzchnia
użytkowa (m2)

zwiększeni
e
zapotrzebowania
(%)

po zwiększeniu
zapotrzebowania
powierzchnia
użytkowa (m2)

1 385 000

30%

1 800 000

zabudowa usługowa

783 000

2,5%

800 000

zabudowa produkcyjno-magazynowa

507 000

10%

560 000

RAZEM
[1]

2 675 000

x

3 160 000

5 . AKTUALIZACJA MAKSYMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ

Aktualizację maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową (wynikającego
z niedostatecznej wielkości zasobu mieszkaniowego) przeprowadzono na podstawie dostępnych
danych statystycznych GUS dotyczących liczby mieszkańców oraz liczby mieszkań i wskaźników
mieszkaniowych za rok 2018, a także tendencji rozwoju zabudowy mieszkaniowej w Rybniku w latach
2015 - 2019.
Ludność. Nie wystąpiły istotne zjawiska wskazujące na konieczność zmiany prognozowanej liczby
ludności w perspektywie 2045 r., przyjętej do analiz związanych z zapotrzebowaniem na nową
zabudowę (122 tys. osób). Dane demograficzne z lat 2015 – 2019 potwierdzają przyjęcie dla Rybnika
w prognozie GUS zaniżonych współczynników demograficznych - pomimo niekorzystnych tendencji
demograficznych, liczba ludności Rybnika w latach 2015 - 2019 [według danych GUS] jest nadal
wyższa od przewidywanego w prognozie GUS poziomu zaludnienia miasta w tym okresie [w latach
2018 r. i 2019 r. o blisko 1000 osób]).
W latach 2015 - 2019 liczba ludności Rybnika systematycznie malała – do poziomu 138,1 tys.
osób (zaludnienie miasta zmniejszyło się o blisko 1,5 tys. osób). Od 2018 r. zaznacza się większa
skala ubytku ludności, o 500 - 600 osób rocznie. Jest to spowodowane, oprócz stale ujemnego salda
migracji (przede wszystkim w ruchu wewnętrznym [w latach 2015 – 2019 z Rybnika wyjechało 2 tys.
osób więcej, niż przybyło do miasta w tym czasie]), również ujemnym przyrostem naturalnym.
W omawianym okresie w Rybniku zanotowano ponad 7,1 tys. urodzeń i 6,8 tys. zgonów. Jednak stały,
do 2017 r., dodatni przyrost naturalny, w 2019 r. był już wyraźnie ujemny (-225). Obserwuje się proces
starzenia się społeczności miasta. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym (w wieku 65 lat i więcej)
w ogólnej liczbie ludności wzrósł o blisko 3 pp., odsetek osób w wieku przedprodukcyjnym wzrósł tylko
o 0,4 pp. Zwiększa się średni wiek (mediana) mieszkańców Rybnika, w 2019 r. wynosił 41,4 lata.

185

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 198

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
I. UW ARUNKOW ANIA ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO

Tabl. I-77. Wybrane dane demograficzne za lata 2015 - 2019
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018

2019

Zmiana /
razem
(2015-19)

Liczba ludności

139 595

139 252

139 129

138 696

138 098

-1 497

prognoza GUS

139 288

138 790

138 262

137 717

137 147

-2 141

74

204

216

2

-225

271

-396

-305

-417

-436

-452

-2 006

Przyrost naturalny
Saldo migracji wewnętrznych

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności
w wieku przedprodukcyjnym

17,9

18,0

18,1

18,3

18,3

0,4

w wieku produkcyjnym

63,2

62,4

61,6

60,7

60,0

-3,2

w wieku poprodukcyjnym

18,9

19,6

20,3

21,0

21,7

2,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Zasoby i warunki mieszkaniowe. W Rybniku istnieje, wg stanu w 2018 r., ponad 20 tys. budynków
mieszkalnych i blisko 48,5 tys. mieszkań o 3,7 mln m² powierzchni użytkowej. W latach 2015 - 2018
zasoby mieszkaniowe zwiększyły się o 589 budynków i około 1 000 mieszkań o 101 tys. m ²
powierzchni użytkowej. O blisko 10 pp. wzrosła liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców
(do 349,5); pozostałe wskaźniki w zakresie zasobów i warunków mieszkaniowych również poprawiły
się, lecz nieznacznie: przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania zwiększyła się do 75,8 m²,
a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę - do 26,5 m².
Tabl. I-78. Zasoby mieszkaniowe miasta w okresie 2015 - 2018
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018

Zmiana
(2015-18)

budynki mieszkalne

19 579

19 760

19 959

20 168

+589

mieszkania

47 447

47 794

48 189

48 474

+1 027

3 574 432

3 609 985

3 645 526

3 675 801

+101 369

przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania

75,3

75,5

75,7

75,8

+0,3

przeciętna pow. użytkowa mieszkania na osobę

25,6

25,9

26,2

26,5

+0,9

339,9

343,2

346,4

349,5

+9,6

2,94

2,91

2,89

2,86

-0,08

powierzchnia użytkowa mieszkań
Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki

mieszkania na 1000 mieszkańców
przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie

Wg dostępnych danych GUS, w 2019 r. w Rybniku było 20 601 budynków mieszkalnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W latach 2015 – 2019 w Rybniku oddano do użytkowania 1 250 budynków z ponad 1,8 tys.
mieszkań o pow. użytkowej 179 tys. m², z tego 95% nowych budynków stanowiły domy jednorodzinne
(także o dwóch mieszkaniach) z 1 250 mieszkaniami o pow. użytkowej 147 tys. m² (co stanowi 68%
wszystkich mieszkań i 82% łącznej pow. użytkowej mieszkań w nowych budynkach). W tym okresie
oddano do użytkowania jedynie 69 budynków wielorodzinnych z 574 mieszkaniami o pow. użytkowej
32 tys. m². Średnia pow. użytkowa mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła w tym okresie
118 m², a w budynkach wielorodzinnych była ponad dwukrotnie mniejsza (55 m²).
Łączna liczba nowych mieszkań w latach 2015 - 2019 wyniosła 1 952 (wraz ze 133 mieszkaniami
[7% liczby nowych mieszkań] w budynkach niemieszkalnych oraz uzyskanymi w wyniku rozbudowy
i przebudowy budynków istniejących) o pow. użytkowej blisko 189 tys. m²; średnio w ciągu roku
przybywało 390 mieszkań. Większość (60%) stanowiły mieszkania indywidualne, pozostałe - to
mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem i sześć mieszkań komunalnych.
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Tabl. I-79. Budynki mieszkalne i mieszkania oddane do użytkowania w latach 2015 - 2019
Mieszkania

Pow. użytkowa
mieszkań (m²)

1 250

1 819

179 067

1 181

1 245

147 343

69

574

31 724

budynki niemieszkalne oraz zbiorowego zamieszkania

x

7

452

rozbudowa budynków

x

117

8 499

przebudowa (adaptacja) budynków

x

9

690

mieszkania

x

1 952

188 708

indywidualne

x

1 174

138 311

przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

x

772

50 074

komunalne

x

6

323

Wyszczególnienie
budynki mieszkalne nowe
jednorodzinne (w tym o dwóch mieszkaniach)

Budynki

wielorodzinne (o trzech i więcej mieszkaniach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W 2019 r., wg danych GUS, rozpoczęto budowę 426 mieszkań (w tym 196 indywidualnych).
W latach 2015 – 2019 wydano decyzje o pozwoleniu na budowę (i przyjęto zgłoszenia budowy) 1 424
budynków z ponad 2,2 tys. mieszkań o pow. użytkowej 250 tys. m² (93% ogółu budynków stanowią
budynki jednorodzinne [łącznie z budynkami o dwóch mieszkaniach]).
Tabl. I-80. Pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych i mieszkań w latach 2015 - 2019
Mieszkania

Pow. użytkowa
mieszkań (m²)

1 424

2 272

250 393

1 246

1 246

178 844

73

146

12 641

105

829

55 646

rozbudowa budynków mieszkalnych

x

3

313

przebudowa (adaptacja) budynków

x

48

2 949

Wyszczególnienie
budynki mieszkalne nowe
jednorodzinne (jednomieszkaniowe)
o dwóch mieszkaniach
wielorodzinne (o trzech i więcej mieszkaniach)

Budynki

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Warunki mieszkaniowe w Rybniku (liczba mieszkań na 1000 mieszkańców oraz przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę wciąż pozostają na nieodpowiednim poziomie, niższym
od średniej wielkości tych wskaźników w województwie i kraju, a w przypadku przeciętnej powierzchni
użytkowej mieszkań – również od większości gmin sąsiednich i innych porównywalnych ośrodków.
W Rybniku na 1000 mieszkańców przypada 349,5 mieszkań (2018 r.), podczas gdy średnia
krajowa wynosi 380,5, a dla woj. śląskiego - 391,2 mieszkań. Zdecydowanie większa jest liczba
mieszkań na 1000 mieszkańców w Katowicach (492,6) i w Warszawie (548,8). W 2018 r., porównaniu
z 2014 r., zwiększył się niedobór liczby mieszkań w Rybniku w stosunku do liczby mieszkań na 1000
mieszkańców na poziomie wskaźnika dla woj. śląskiego (do blisko 5,8 tys. mieszkań) i Katowic
(do 19,8 tys.). Deficyt w stosunku do wskaźnika na poziomie europejskim (500 mieszkań na 1000
mieszkańców) wynosi 20,9 tys. mieszkań (zmniejszył się w porównaniu z 2014 r. o 2 tys. mieszkań).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę zwiększyła się w Rybniku w okresie
2015 - 2018 z 25,6 do 26,5 m². Nadal jednak wskaźnik ten jest mniejszy od wskaźnika
charakteryzującego różne porównywane jednostki terytorialne (średnia krajowa wynosi 28,2 m², a dla
woj. śląskiego - 27,9 m²). W porównaniu z 2014 r., zwiększył się dystans między warunkami
mieszkaniowymi (wyrażonymi tym wskaźnikiem) w Rybniku, a warunkami w dużych ośrodkach
w kraju, w których przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę wynosi około 30 m²
i więcej (Katowice [29,6 m²], Warszawa [32,4 m²], Wrocław [35,6 m²]).
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Deficyt powierzchni użytkowej mieszkań w Rybniku w stosunku do ilości powierzchni użytkowej,
zapewniającej osiągnięcie europejskich standardów w zakresie pow. użytkowej mieszkania na osobę
wynosi, wg danych z 2018 r., około 1,87 mln m² (zmniejszył się w porównaniu z 2014 r. o 186 tys. m²).
Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, wynikające
z wielkości zasobu mieszkaniowego
Zaktualizowane (na podstawie danych z 2018 r.) maksymalne zapotrzebowanie na nową
zabudowę mieszkaniową, wynikające z niedostatecznej wielkości zasobu mieszkaniowego w mieście
wynosi 12 530 mieszkań w perspektywie 2045 r. (różnica pomiędzy liczbą mieszkań w 2018 r.
[48,5 tys.] a zakładaną wielkością zasobu w 2045 r. [61 tys.], gwarantującą osiągnięcie poziomu
europejskiego w tej perspektywie [przy uwzględnieniu prognozowanego spadku liczby ludności]).
Ilość powierzchni użytkowej nowej zabudowy mieszkaniowej określono na podstawie tendencji
rozwoju zabudowy mieszkaniowej w Rybniku w latach 2012 - 2019, wyrażających się większym
(w stosunku do lat 2012 - 2014) udziałem mieszkań oddawanych do użytkowania w budynkach
jednorodzinnych w ogólnej liczbie mieszkań (68%) oraz mniejszą średnią powierzchnią mieszkań
w zabudowie jedno- i wielorodzinnej (123 m² / 58 m²). Ilość tak określonej pow. użytkowej nowej
zabudowy mieszkaniowej wynosi w zaokrągleniu 1,3 mln m² (o 90 tys. m² mniej, niż szacowano to
w warunkach z lat 2012 - 2014).
Tabela I-81. Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową do 2045 r.,
wynikające z wielkości zasobu mieszkaniowego i liczby mieszkańców Rybnika w 2018 r.
Rok

Wyszczególnienie

2018

2045

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

349,5

500

liczba mieszkańców (tys. osób)

138,7

122

48 474

61 000

liczba mieszkań

Zapotrzebowanie na nową zabudowę
mieszkaniową do 2045 r.
(wynikające z wielkości zasobu
mieszkaniowego)
liczba mieszkań a
b

a

ilość powierzchni użytkowej
- po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek, - po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy

12 530
1 300 000 m2

b

Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, wynikające
z warunków mieszkaniowych, wyrażonych przeciętną pow. użytkową mieszkania na osobę
Zaktualizowane (na podstawie danych z 2018 r.) maksymalne zapotrzebowanie na nową
zabudowę w perspektywie 2045 r., wynikające z konieczności poprawy warunków mieszkaniowych
(zwiększenia przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania) wynosi 1,27 mln m² powierzchni
użytkowej (różnica pomiędzy ilością powierzchni użytkowej mieszkań w 2018 r. [3,68 mln m²] a ilością
powierzchni użytkowej mieszkań, gwarantującą osiągnięcie standardu europejskiego [4,88 mln m²]).
Zaktualizowane zapotrzebowanie jest mniejsze o 110 tys. m² pow. użytkowej w porównaniu
z potrzebami określonymi w sytuacji 2014 r.
Tabela I-82. Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową
w perspektywie 2045 r., wynikające z warunków mieszkaniowych i liczby mieszkańców Rybnika w 2018 r.
Lata

Wyszczególnienie

2018

przeciętna pow. użytkowa mieszkania

26,5

40

138 696

122 000

3 675 801

4 880 000

liczba mieszkańców (osoby)
powierzchnia użytkowa mieszkań

2045

Zapotrzebowanie na nową zabudowę
mieszkaniową do 2045 r.
(wynikające z jakości warunków
mieszkaniowych)
ilość pow. użyt.

ilość powierzchni użytkowej z uwzględnieniem ubytków pow. użytkowej (5%)
a

a, b

1 204 200 m2
1 270 000 m2

b

- po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy, jak wynika z danych statystycznych, wzrost łącznej powierzchni użytkowej
w ciągu roku jest mniejszy o około 5% od powierzchni użytkowej mieszkań oddawanych do użytku.

Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową
Zaktualizowane zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową mieści się w przedziale
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1,27 mln m² - 1,30 mln m² pow. użytkowej. Przyjmując wartość średnią - określa się maksymalne
zapotrzebowanie na nową zabudowę w ilości 1 285 tys. m² powierzchni użytkowej.
Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową jest mniejsze
o 100 tys. m² pow. użytkowej od zapotrzebowania określonego w 2015 r. Wielkości tej odpowiada
wzrost pow. użytkowej mieszkań (o 101,4 tys. m²) w Rybniku w latach 2015 - 2018.
Po zwiększeniu zapotrzebowania wynikającego z analiz (1 285 tys. m²) o 30%, zaktualizowane
zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wynosi 1 670 tys. m² powierzchni użytkowej.
Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę o innych funkcjach.
W latach 2015 - 2019 nie uległy zmianie tendencje w zakresie rozwoju budownictwa usługowego
i produkcyjno-usługowego (przemysłowo-magazynowego) w Rybniku, nie zmieniła się również istotnie
skala potrzeb w zakresie nowej zabudowy usługowej i przemysłowo-magazynowej, wynikająca z rangi
Rybnika (ośrodek usługowy o znaczeniu regionalnym) oraz z jego sytuacji społeczno-gospodarczej,
wskazującej na konieczność aktywizacji i zróżnicowania bazy ekonomicznej miasta.
W okresie 2015 – 2019 w Rybniku oddano do użytkowania 124 nowe budynki usługowe
i przemysłowo - magazynowe oraz rozbudowano kolejnych 51 budynków o tych funkcjach; większość
z nich (77%) stanowiły obiekty usługowe, głównie budynki handlowo-usługowe. Powierzchnia
użytkowa budynków usługowych zwiększyła się w tych latach o 65 tys. m², a budynków przemysłowo magazynowych – o 28 tys. m². W omawianym okresie wydano decyzje o pozwoleniu na budowę (lub
przyjęto zgłoszenia z projektem) 88 budynków usługowych (56,5 tys. m² pow. użytkowej) oraz
23 budynków przemysłowo - magazynowych (9,1 tys. m² pow. użytkowej).
Tabl. I-83. Budynki usługowe i przemysłowo-magazynowe oddane do użytkowania w latach 2015 – 2019
Budynki
usługowe
przemysłowo - magazynowe

Razem

Pow. użyt.
(m²)

Nowe

Pow. użyt.
(m²)

Rozbudowane

Pow. użyt.
(m²)

135

64 595

96

59 339

39

5 256

40

28 153

28

23 162

12

4 991

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Biorąc pod uwagę ilość powierzchni użytkowej w nowych i rozbudowanych budynkach
usługowych i przemysłowo - magazynowych, oddanych do użytkowania w latach 2015 - 2019,
zmniejsza się odpowiednio maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę o tych funkcjach:
do 720 tys. m² pow. użytkowej zabudowy usługowej oraz do 530 tys. m² pow. użytkowej zabudowy
produkcyjno-usługowej.

I.13.3.2. MOŻLIWOŚĆ LOKALIZACJI NOWEJ ZABUDOW Y
1. ZASOBY TERENÓW DOTYCHCZAS PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
Łączna powierzchnia terenów, dla których oszacowano ich chłonność (możliwość lokalizacji
nowej zabudowy o różnych funkcjach) wynosi w skali całego miasta 1770 ha (w zaokrągleniu
do pełnego hektara), z uwzględnieniem części terenów sportu i rekreacji i terenów innego rodzaju.
Funkcje zabudowy możliwej do zlokalizowania na poszczególnych terenach przyjęto zgodnie
z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych (stan w 2015 r.). W jednostkowych przypadkach,
dla niektórych terenów przyjęto inne niż ustalone dotychczas przeznaczenie terenu (pod zabudowę
o innych funkcjach lub na cele niezwiązane z możliwością sytuowania zabudowy), w tym zgodnie
ze sporządzanymi aktualnie (2015 r.) zmianami niektórych planów miejscowych.
Przyjęto, że możliwość lokalizacji nowej zabudowy dotyczy terenów (działek) przeznaczonych
pod zabudowę, które według stanu z końca III kwartału 2015 r. nie są zabudowane lub nie są objęte
pozwoleniem na budowę, niezależnie od stanu jej realizacji. Uwzględniono ograniczenia w możliwości
zabudowy terenów cechujących się szczególnymi warunkami zagospodarowania lub ograniczeniami
w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią,
w sąsiedztwie cmentarzy lub obszarów kolejowych, a także uwarunkowania wynikające z aktualnego
stanu w zakresie podziałów na działki, w tym na drogi wewnętrzne – przyjmując do dalszych analiz
realny zasięg przestrzenny (powierzchnię) terenów możliwych do zabudowy o określonej funkcji.
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REZERWY TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ
W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wyznaczono tereny zabudowy
mieszkaniowej (różnego rodzaju) o łącznej pow. około 3 569 ha, z czego 35% stanowią tereny
dotychczas niezabudowane (pominięto teren o pow. 17,2 ha przy ul. Sportowej w Niewiadomiu,
przeznaczony w planie miejscowym z 2011 r. pod zabudowę wielorodzinną [teren 19.1MW], dla
którego przystąpiono do sporządzenia nowego planu w celu zmiany tego przeznaczenia na inną
funkcję [niemieszkalną]).
Tereny zabudowy mieszkaniowej wyznaczone w planach miejscowych największą powierzchnię
zajmują w Niedobczycach (336 ha), Zamysłowie (235 ha), Kamieniu (219 ha) i BoguszowicachStarych (216 ha), a także w Ligocie - Ligockiej Kuźni (192 ha). Istotne dla możliwości rozwoju
budownictwa mieszkaniowego są tereny dotychczas niezabudowane, zajmujące w skali miasta
1 219 ha, w zdecydowanej większości przeznaczone pod zabudowę jednorodzinną (jedynie 20 ha
stanowią wolne tereny zabudowy wielorodzinnej).
Tereny niezabudowane znajdują się we wszystkich dzielnicach, występują jednak między nimi
istotne różnice pod względem wielkości zasobów nowych terenów mieszkaniowych (od 6,8 ha
w Boguszowicach-Osiedlu do ponad 152 ha w Niedobczycach). W szeregu dzielnic rezerwa tych
terenów jest znaczna i wynosi co najmniej 40 ha (należą do nich, oprócz Niedobczyc, BoguszowiceStare, Golejów, Gotartowice, Kamień, Kłokocin, Ligota - Ligocka Kuźnia, Meksyk, Niewiadom,
Ochojec, Orzepowice, Popielów, Radziejów, Zamysłów i Zebrzydowice). W pozostałych dzielnicach
tereny niezabudowane zajmują 20 - 30 ha, z wyjątkiem wspomnianych już Boguszowic-Osiedla oraz
Śródmieścia i Rybnickiej Kuźni. Największe możliwości rozwoju zabudowy wielorodzinnej cechują
Śródmieście i Boguszowice-Stare.
REZERWY TERENÓW USŁUGOWYCH
Tereny usługowe zajmują, według ustaleń dokumentów planistycznych, ponad 750 ha. Tereny te
mieszczą się we wszystkich dzielnicach, z przewagą w Ligocie - Ligockiej Kuźni (blisko 79 ha),
Śródmieściu (63 ha), Niedobczycach (65 ha), Maroku-Nowinach (50 ha) i Rybniku Północ (42 ha).
Rezerwy terenów pod usługi wynoszą około 330 ha (44% łącznej pow. terenów usługowych
wyznaczonych w planach miejscowych). W podziale na dzielnice, znaczące rezerwy terenów
usługowych występują w Ligocie - Ligockiej Kuźni (43 ha), Niedobczycach (38,5 ha) i Popielowie
(24 ha), a także w Śródmieściu, Maroku-Nowinach, Zamysłowie, Meksyku, Niewiadomiu, Radziejowie,
Chwałowicach, Boguszowicach-Starych, Gotartowicach, Orzepowicach, Wielopolu, Golejowie
i Ochojcu (w granicach 10-20 ha). Ponadto, w kilku dzielnicach znajdują się wolne tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, w obrębie których możliwa jest realizacja usług (Śródmieście, Niedobczyce,
Zamysłów, Gotartowice, Smolna, Rybnik Północ).
Pod zabudowę usługową, w ograniczonym zakresie, może być również przeznaczona pewna
część terenów sportu i rekreacji. Tereny o tej funkcji zajmują łącznie 222 ha, z czego całkowita
rezerwa liczy 147 ha (57%). Największe możliwości rozwoju usług sportu i rekreacji (rezerwy terenów)
istnieją w Chwałęcicach (35 ha) i Stodołach (26 ha).
REZERWY TERENÓW ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ I PRODUKCYJNO-USŁUGOWEJ
Na rozwój gospodarczy w znacznej mierze wpływają możliwości wykorzystania na te cele
nowych terenów inwestycyjnych. W planach miejscowych tereny produkcyjne i produkcyjno-usługowe
zajmują około 635 ha (głównie tereny produkcyjne), w tym jako rezerwy (nowe tereny inwestycyjne)
można traktować tereny o pow. 207 ha (33% pow. wszystkich terenów produkcyjnych i produkcyjnousługowych). Część terenów uznanych za zagospodarowane cechuje się ekstensywnym sposobem
wykorzystania lub jest nieużytkowana. Nowe tereny inwestycyjne zgrupowane są w dwóch rejonach:
Rybnicka Kuźnia - Wielopole (103 ha, w tym 14,1 ha w obrębie Katowickiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej) i Gotartowice - Kłokocin - Boguszowice-Stare (58 ha).
Znaczna część terenów inwestycyjnych cechuje się różnego rodzaju ograniczeniami
w zagospodarowaniu. Tereny w rejonie Rybnickiej Kuźni i Wielopola znajdują się w zasięgu licznych
linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, natomiast część terenów w rejonie Boguszowic-
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Starych, Gotartowic i Kłokocina odznacza się urozmaiconą rzeźbą terenu, znacznym zadrzewieniem
lub ograniczeniami związanymi z lotniskiem Gotartowice, wymagają również budowy dróg i uzbrojenia.
Z kolei w rejonie Chwałowic i Meksyku występują i są prognozowane negatywne skutki wydobycia
węgla kamiennego.
Niekorzystna jest również struktura własnościowa większości terenów inwestycyjnych.
Większość terenów stanowi własność Skarbu Państwa, a także Kompanii Węglowej S.A. (PGG sp.
z o.o.), EDF Polska S.A. i spółdzielni rolniczej. Znaczną część (30%) stanowią grunty własności osób
fizycznych (73 ha), co przy rozdrobnionej strukturze własności (wielu różnych właścicieli) stwarza
poważne trudności w racjonalnym wykorzystaniu tych terenów. Grunty Miasta liczą jedynie 32 ha
(12,5% pow. terenów inwestycyjnych). Największy zwarty obszar gruntów gminnych o funkcji
produkcyjnej mieści się w rejonie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (9 ha). Na terenach
pogranicza Boguszowic-Starych, Gotartowic i Kłokocina grunty gminy zajmują jedynie 2,4 ha,
podobnie jak w przypadku innych terenów inwestycyjnych (Zamysłów / Niedobczyce, BoguszowiceOsiedle / Kłokocin, Meksyk).
2. CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
UWAGI WSTĘPNE
Zgodnie z wymaganiami przepisów, oszacowano chłonność obszarów "o w pełni wykształconej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej" oraz chłonność innych obszarów przeznaczonych
w planach miejscowych pod zabudowę, rozumianą jako możliwość lokalizowania na tych obszarach
nowej zabudowy. Chłonność obszarów wyraża się w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na
funkcje zabudowy.
Podział obszaru miasta na obszary "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej" oraz na "inne obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę".
W Rybniku, dla całego obszaru miasta obowiązują miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego. Z tego względu, niezależnie od stopnia ukształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej poszczególnych obszarów, możliwość lokalizowania na tych obszarach nowej
zabudowy określają plany miejscowe, w których ustalono określone przeznaczenie terenów. Nie
istnieje zatem niebezpieczeństwo pominięcia w szacowaniu chłonności możliwości lokalizacji nowej
zabudowy na jakiejś części obszaru o ukształtowanej, zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.
Ze względu na przeważający w obrębie miasta udział obszarów o zwartej zabudowie oraz
o wystarczającym, na minimalnym akceptowalnym poziomie, dostępie do infrastruktury społecznej
i technicznej (z wyjątkiem niektórych odległych skupisk zabudowy), w podziale na rodzaje obszarów
przyjęto kryteria bardziej restrykcyjne, uznając że "w pełni wykształcona struktura funkcjonalnoprzestrzenna" oznacza jednocześnie taką strukturę, gdzie infrastruktura drogowa i techniczna, a także
społeczna wymagają jedynie uzupełnienia w ograniczonej skali. Z tego względu, w przypadku, gdy
dany obszar, pomimo spełniania warunku zwartej zabudowy na minimalnym poziomie oraz
odpowiedniego dostępu do infrastruktury społecznej, cechuje się przeważającym udziałem zabudowy
aktualnie kształtującej się, z licznymi w ostatnim czasie nowymi inwestycjami budowlanymi oraz
formującym się dopiero układem drogowym i infrastruktury technicznej, wymagającym uzupełnienia
i realizacji różnych elementów tej infrastruktury, zaliczany był do kategorii "obszarów innych
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę".
Wymóg uwzględnienia obszarów "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej" w granicach jednostki osadniczej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych.
Ze względu na zróżnicowanie obszaru Rybnika, w tym pod względem środowiskowym
(warunków fizjograficznych) oraz z uwagi na wydzielenie na podstawie przywołanej ustawy również
w miastach "miejscowości" (jednostka osadnicza lub inny obszar zabudowany odróżniające się
od innych miejscowości odrębną nazwą) oraz ze względu na podział Rybnika na dzielnice (jednostki
pomocnicze), ocenę chłonności obszarów przeprowadzono w podziale na jednostki strukturalne
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(mogące odpowiadać pojęciu jednostki osadniczej), z uwzględnieniem granic dzielnic samorządowych
(z niezbędną na potrzeby analiz modyfikacją granic niektórych dzielnic oraz wydzieleniem w obrębie
niektórych z nich wyodrębniających się przestrzennie części).
Dla wyodrębnionych przestrzennie jednostek (dzielnice lub ich części) oszacowano możliwość
lokalizacji nowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy (mieszkaniowa, usługowa, przemysłowomagazynowa), odrębnie dla położonych w granicach tych jednostek "obszarów o w pełni
wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej" oraz "innych obszarów przeznaczonych
w planach miejscowych pod zabudowę" (ze względu na stopień ukształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej w obrębie tych jednostek). Niektóre jednostki zaliczono w całości do "obszarów
o ukształtowanej strukturze" (zwłaszcza w środkowej części miasta) lub do kategorii "innych obszarów
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę", część jednostek – cechuje się
zróżnicowanym stopniem ukształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej.
2.1. CHŁONNOŚĆ
MIESZKANIOWEJ

OBSZARÓW

-

MOŻLIWOŚĆ

LOKALIZACJI

NOWEJ

ZABUDOWY

Chłonność, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej, rozumianą
jako możliwość lokalizacji nowej zabudowy o tej funkcji, oszacowano dla terenów przeznaczonych
w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową na podstawie ustaleń obowiązujących
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (obejmujących obszar całego miasta),
wyznaczających tereny, na których możliwa jest lokalizacja zabudowy mieszkaniowej,
z uwzględnieniem podziału według planów miejscowych na tereny różnego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej (MN - jednorodzinna, MU - mieszkaniowo-usługowa, MW - wielorodzinna, MWU wielorodzinna z usługami, CUM - usługowo-mieszkaniowa w centrum miasta).
Przyjęto, że możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej istnieje na terenach
(działkach) dotychczas niezabudowanych i dla których nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowę
(do końca III kwartału 2015 r.), z uwzględnieniem ograniczeń w możliwości lokalizacji zabudowy
mieszkaniowej (w tym obszary szczególnego zagrożenia powodzią i pasy izolujące tereny cmentarzy
[strefy sanitarne]). Możliwość lokalizowania nowej zabudowy mieszkaniowej na obszarze miasta
dotyczy terenów o łącznej powierzchni 1219 ha, przeznaczonych w planach miejscowych pod
zabudowę mieszkaniową, dotychczas niezabudowanych. Tereny te cechują się różnymi warunkami,
w szczególności fizjograficznymi, wpływającymi na możliwość lokalizacji zabudowy i jej intensywność
oraz na wielkość (powierzchnię) wydzielanych działek budowlanych.
Chłonność terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i niskiej (z dopuszczalnym udziałem
małych domów wielorodzinnych) oszacowano na podstawie liczby istniejących (wydzielonych)
niezabudowanych działek budowlanych oraz liczby działek potencjalnych (możliwych do wydzielenia)
na terenach dotychczas niezabudowanych (liczbę potencjalnych działek budowlanych oszacowano na
podstawie przeciętnej powierzchni już istniejących działek budowlanych i powierzchni terenu
dotychczas niezabudowanego), odrębnie dla poszczególnych jednostek. W przypadku działek
o znacznej powierzchni, zabudowanych jedynie częściowo (prawie 1940 działek w skali całego
miasta), ze względu na niepewność co do ich podziału na kolejne działki budowlane, wzięto pod
uwagę część tych działek – w zależności od powierzchni części działki niezabudowanej w relacji
do przeciętnej powierzchni działki w danej jednostce. W przypadku terenów o przeznaczeniu pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową przyjęto, że pod zabudowę mieszkaniową będzie przeznaczone
50% powierzchni terenu (lub liczby działek).
Powierzchnię użytkową zabudowy mieszkaniowej (poza terenami zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej) oraz udział poszczególnych rodzajów budynków mieszkalnych (jednomieszkaniowe,
o dwóch mieszkaniach, budynki wielorodzinne o 3-6 mieszkaniach]) oszacowano na podstawie
dotychczasowych kierunków rozwoju zabudowy mieszkaniowej (z uwzględnieniem tendencji
do lokalizowania małych budynków wielorodzinnych [do 6 mieszkań] w niektórych dzielnicach) oraz na
podstawie dostępnych danych statystycznych (z lat 2012-14) dotyczących przeciętnej powierzchni
użytkowej różnego rodzaju budynków mieszkalnych oraz ich udziału w ogólnej liczbie nowych
budynków mieszkalnych. Dla pojedynczej działki budowlanej przyjęto następującą ilość powierzchni
użytkowej dla budynków: jednomieszkaniowych – 125 m 2, o dwóch mieszkaniach – 170 m2, o 3 - 6
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mieszkaniach – 470 m2. Udział poszczególnych rodzajów budynków w ogólnej liczbie zabudowy
w poszczególnych jednostkach określono na podstawie dotychczas obserwowanych zjawisk, w tym
w zakresie lokalizowania małych domów wielorodzinnych w niektórych dzielnicach.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o większej powierzchni chłonność
oszacowano z uwzględnieniem przeważającej w mieście tendencji w zakresie rozwoju zabudowy
wielorodzinnej. Powierzchnia terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i wielorodzinnej
z usługami (tereny dotychczas niezabudowane) wynosi 20 ha. Część z nich obejmuje jedynie
niewielkie, odrębne działki budowlane, dla których przyjęto zabudowę o powierzchni użytkowej –
470 m2 lub wielokrotność tej liczby – w zależności od powierzchni działki i jej lokalizacji w układzie
dzielnic. Dla terenów o większej powierzchni ich chłonność oszacowano indywidualnie, biorąc pod
uwagę różne uwarunkowania.
Chłonność terenów zabudowy mieszkaniowej oszacowano wariantowo, w zależności od przyjętej
ilości powierzchni użytkowej dominujących w Rybniku budynków jednorodzinnych (o jednym
mieszkaniu) oraz od wielkości powierzchni użytkowej większych terenów zabudowy wielorodzinnej.
Jak wynika z wcześniejszych analiz, w Rybniku średnia powierzchnia użytkowa budynków
jednorodzinnych (123 m2) jest mniejsza niż w skali województwa (150 m2), mniejsza jest również
powierzchni użytkowa budynków wielorodzinnych i skala rozwoju zabudowy tego rodzaju
w porównaniu z innymi ośrodkami i w odniesieniu do województwa.
Tabela [1]I-84. Chłonność obszarów "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej" oraz "innych obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę
mieszkaniową" w skali całego miasta (możliwość lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej, w tym w
podziale na zabudowę jedno- i wielorodzinną)
objaśnienia:
"A" - obszary "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej";
"B" - inne obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę;
warianty: W1 - powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego - 125 m2, powierzchnia użytkowa zabudowy
wielorodzinnej - na podstawie 30% lub 50% maksymalnej chłonności wynikającej z ustaleń planów miejscowych;
W2 - powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego - 150 m2, powierzchnia użytkowa zabudowy
wielorodzinnej - na podstawie tendencji rozwoju tej zabudowy w Rybniku, z uwzględnieniem miejscowych
uwarunkowań; W3 - powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego i zabudowy wielorodzinnej - średnia
z wariantów 1 i 2

Obszar

Powierzchnia użytkowa
m2

Rodzaj zabudowy
W1

A

B

W3

zabudowa jednorodzinna

566 720

673 630

620 175

zabudowa wielorodzinna

73 635

107 760

90 698

zabudowa mieszkaniowa razem

640 355

781 390

710 873

zabudowa jednorodzinna

785 640

932 650

859 145

zabudowa wielorodzinna

22 720

36 697

29 708

808 360

969 347

888 853

zabudowa jednorodzinna

1 352 360

1 606 280

1 479 320

zabudowa wielorodzinna

96 355

144 457

120 406

1 448 715

1 750 737

1 599 726

zabudowa mieszkaniowa razem

RAZEM

W2

zabudowa mieszkaniowa razem

CHŁONNOŚĆ po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy

1 600 000

Na podstawie tendencji rozwoju zabudowy mieszkaniowej w Rybniku, przyjmuje się, jako realny,
wariant średni (3), zakładający: umiarkowany wzrost średniej powierzchni użytkowej budynków
jednorodzinnych (do wartości średniej pomiędzy 125 a 150 m 2 powierzchni użytkowej) oraz średnią
powierzchnię użytkową budynków wielorodzinnych z uwzględnieniem tendencji rozwojowych
zabudowy tego rodzaju w Rybniku (dominacja zabudowy w formie małych budynków wielorodzinnych).
Dodatkowo, w ramach chłonności obszarów "o w pełni wykształconej zwartej strukturze
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funkcjonalno-przestrzennej" uwzględnia się możliwość uzyskania nowej zabudowy (mieszkań)
w wyniku przebudowy lub rozbudowy budynków istniejących, w tym w wyniku wymiany zabudowy
jednorodzinnej na wielorodzinną (w budynkach do 6 mieszkań). Jak wynika z analiz, w Rybniku
co dziesiąte mieszkanie oddane do użytkowania zostaje uzyskane w wyniku przebudowy i rozbudowy.
Zakłada się w związku z tym, biorąc pod uwagę perspektywę 30. lat oraz koncentrację takich zjawisk
w niektórych jednostkach, że w tym czasie powierzchnia użytkowa mieszkań może wzrosnąć
o 74 tys. m2 (średnio na rok pow. użytkowa mieszkań uzyskanych w wyniku rozbudowy budynków,
przebudowy lub adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych wynosiła w latach 2010-14 – 2455 m 2).
Uwzględnia się ponadto możliwość zamiany budynków mieszkalnych jednorodzinnych na
wielorodzinne (tendencja obserwowana w jednostkach śródmiejskich) – zakładając, że w przyjętej
perspektywie czasowej będzie to maksymalnie kilkadziesiąt takich inwestycji (60) oraz że jedna taka
inwestycja powoduje wzrost powierzchni użytkowej z 125 m 2 do 470 m2 – oznacza to wzrost
powierzchni użytkowej mieszkań o około 21 tys. m 2, a łącznie z mieszkaniami uzyskanymi w wyniku
przebudowy lub rozbudowy – dodatkowe 95 tys. m 2. Jednocześnie, założyć należy prawdopodobną
możliwość ubytków w powierzchni użytkowej mieszkań w wyniku różnych zjawisk i procesów
(konieczność wyburzenia budynków w związku z inwestycjami, zmiana funkcji zabudowy, degradacja
techniczna). Przyjmuje się w związku z tym, że wielkość nowej zabudowy w wyniku przekształceń
zabudowy istniejącej zmniejszy się o niespełna 50%, w tym również z uwagi na niepewność procesów
rozwojowych w tym zakresie – do 50 tys. m2 powierzchni użytkowej.
Tabela [1]I-85. Chłonność obszarów zabudowy mieszkaniowej

CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
możliwość lokalizowania nowej zabudowy na terenach niezabudowanych
możliwość lokalizowania nowej zabudowy w wyniku przekształceń zabudowy istniejącej
CHŁONNOŚĆ

powierzchnia
użytkowa (m2)
1 600 000
50 000
1 650 000

2.2. CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW - MOŻLIWOŚĆ LOKALIZACJI NOWEJ ZABUDOWY USŁUGOWEJ
Chłonność, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy o funkcji usługowej, w tym handlowousługowej, rozumianą jako możliwość lokalizacji nowej zabudowy o tej funkcji, oszacowano na
podstawie ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
wyznaczających tereny, na których możliwa jest lokalizacja zabudowy usługowej, z uwzględnieniem
terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Tereny zabudowy usługowej (usług) podzielono na grupy (klasy) ze względu na powierzchnię
terenu, położenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej, głównie ze względu na dostępność
do infrastruktury drogowej, prawdopodobny lub ustalony w planie miejscowym rodzaj usług na
poszczególnych terenach (w tym z uwzględnieniem usług publicznych i ich rangi – lokalnej lub
ogólnomiejskiej) oraz z uwagi na uwarunkowania (ograniczenia w zagospodarowaniu) wpływające na
możliwość lokalizacji zabudowy i jej intensywność (m.in. przebieg linii najwyższych napięć, brak
obsługi komunikacyjnej i możliwości realizacji dróg o odpowiedniej klasie technicznej, niekorzystne
warunki gruntowo-budowlane). Tereny zabudowy usługowej obejmują również ustalone w planach
miejscowych tereny rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, wpływające na możliwość intensywności
zabudowy na poszczególnych terenach, przyjęto następującą ilość powierzchni użytkowej
przypadającą na 1 hektar: tereny usług publicznych o znaczeniu lokalnym – 1500 m 2, tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 1250 m 2, tereny usług komercyjnych o randze lokalnej –
1750 m2, tereny zabudowy handlowo-usługowej i usługowo-magazynowej – 2000 m 2.
W przypadku terenów w rejonie śródmiejskim (Rybnik Północ, Maroko-Nowiny, Smolna) ilość
powierzchni użytkowej zwiększono o 25%, zaś dla terenów w Śródmieściu – o 50%; na terenach
o niekorzystnych warunkach inwestycyjnych – ilość powierzchni użytkowej zmniejszono o 50%. Dla
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej przyjęto możliwość przeznaczenia pod usługi 50%
powierzchni terenu. Zabudowa usługowa może być zlokalizowana również na pewnej, niewielkiej
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części terenów określonych w planach miejscowych jako tereny usług wypoczynku i rekreacji lub
sportu i rekreacji. Po wyeliminowaniu z możliwości lokalizacji zabudowy terenów, które z zasady nie
powinny być zabudowywane (m.in. doliny) oraz przyjmując odpowiednie proporcje w wykorzystaniu
terenów pod zabudowę oraz pod budowle sportowe (boiska itp.) i zieleń, szacuje się, że chłonność
terenów sportu i rekreacji (możliwość lokalizacji na tych terenach zabudowy usługowej) wynosi około
16,5 tys. m2 powierzchni użytkowej budynków.
Tabela [1]I-86. Chłonność obszarów "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej" oraz "innych obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę usługową"
w skali całego miasta (możliwość lokalizacji nowej zabudowy usługowej), w podziale na zabudowę
usługową i usługowo-magazynową lub usługowo-produkcyjną
objaśnienia:
"A" - obszary "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej";
"B" - inne obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę
Obszar

A

Powierzchnia
użytkowa (m2)

Rodzaj usług
zabudowa usługowa

151 672

zabudowa usługowo - magazynowa / produkcyjna

140 870

zabudowa usługowa (razem)

292 542

zabudowa usługowa
B

RAZEM

91 663

zabudowa usługowo - magazynowa / produkcyjna

257 390

zabudowa usługowa (razem)

349 053

zabudowa usługowa

243 335

zabudowa usługowo - magazynowa / produkcyjna

398 260

zabudowa usługowa (razem)

641 595

CHŁONNOŚĆ z uwzględnieniem terenów sportu i rekreacji oraz po zaokrągleniu
do pełnych dziesiątek tysięcy

2.3. CHŁONNOŚĆ
PRODUKCYJNEJ

OBSZARÓW

-

MOŻLIWOŚĆ

LOKALIZACJI

660 000

NOWEJ

ZABUDOWY

Chłonność, wyrażoną w powierzchni użytkowej zabudowy o funkcji produkcyjnej i magazynowej,
rozumianą jako możliwość lokalizacji nowej zabudowy o tej funkcji, oszacowano na podstawie ustaleń
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wyznaczających tereny, na których możliwa
jest lokalizacja zabudowy produkcyjnej i produkcyjno-usługowej.
Rezerwy terenów produkcyjno-usługowych i produkcyjnych wynoszą około 207 ha, w tym 73 ha
terenów produkcyjno-usługowych. Znaczna część niezabudowanych terenów inwestycyjnych cechuje
się różnego rodzaju ograniczeniami w zagospodarowaniu. Tereny w rejonie Rybnickiej Kuźni
i Wielopola znajdują się w zasięgu licznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, natomiast
część terenów w rejonie Boguszowic-Starych, Gotartowic i Kłokocina odznacza się urozmaiconą
rzeźbą terenu, znacznym zadrzewieniem lub ograniczeniami związanymi z lotniskiem Gotartowice,
tereny te wymagają również budowy dróg i uzbrojenia. Z kolei w rejonie Chwałowic i Meksyku
występują i są prognozowane negatywne skutki wydobycia węgla kamiennego.
Tereny, na których możliwa jest lokalizacja nowej zabudowy produkcyjnej i magazynowej
sklasyfikowano ze względu na skalę ograniczeń w sytuowaniu tej zabudowy i wpływających na
możliwość intensywności zabudowy. Dla terenów bez istotnych ograniczeń przyjęto na 1 hektar terenu
– zabudowę o powierzchni użytkowej 2000 m 2, dla terenów o ograniczonych możliwościach zabudowy
(m.in. z uwagi na trasy linii elektroenergetycznych najwyższych napięć, brak przestrzennych możliwości
dla realizacji dróg dojazdowych o odpowiednich parametrach technicznych) - 1000 m 2 powierzchni
użytkowej / hektar, dla terenów o znacznych ograniczeniach, głównie z uwagi na niekorzystne i bardzo
niekorzystne warunki fizjograficzne - 500 m 2 / hektar. Ilość powierzchni użytkowej zabudowy uwzględnia
również drogi dojazdowe, parkingi i budynki towarzyszące zabudowie przemysłowej i magazynowej.
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Tabela [1]I-87. Chłonność obszarów "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalnoprzestrzennej" oraz "innych obszarów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę
produkcyjną i produkcyjno-usługową" w skali całego miasta (możliwość lokalizacji nowej zabudowy
produkcyjnej i magazynowej), w podziale na zabudowę produkcyjno-usługową i zabudowę produkcyjną
objaśnienia:
"A" - obszary "o w pełni wykształcona zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej";
"B" - inne obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę
Obszar

Powierzchnia
użytkowa (m2)

Rodzaj zabudowy
zabudowa produkcyjno - usługowa

A

B

5 220

zabudowa produkcyjna

56 570

zabudowa produkcyjna (razem)

61 790

zabudowa produkcyjno - usługowa

74 935

zabudowa produkcyjna

122 430

zabudowa produkcyjna (razem)

197 365

zabudowa produkcyjno - usługowa
RAZEM

80 156

zabudowa produkcyjna

179 000

zabudowa produkcyjna (razem)

259 155

CHŁONNOŚĆ po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy

260 000

2.4. CHŁONNOŚĆ
PODSUMOWANIE

OBSZARÓW

(MOŻLIWOŚĆ

LOKALIZACJI

NOWEJ

ZABUDOWY).

Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę, dotąd nie zagospodarowanych szacuje się
w skali miasta w ilości 2 620 tys. m 2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy. Około 65% chłonności
przypada na powierzchnię użytkową w nowej zabudowie o funkcji mieszkaniowej, 25% – w nowej
zabudowie usługowej, pozostała część (10%) dotyczy zabudowy o funkcji głównie produkcyjnej.
Tabela [1]I-88. Łączna chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę

CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
zabudowa mieszkaniowa

powierzchnia
użytkowa (m2)
1 650 000

zabudowa usługowa

660 000

zabudowa produkcyjno-magazynowa

260 000

OGÓŁEM - CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

3. ZAKTUALIZOWANA
ZABUDOWĘ
[1]

CHŁONNOŚĆ

OBSZARÓW

2 570 000

PRZEZNACZONYCH

POD

3.1. ZASOBY TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
Sytuacja planistyczna. W okresie po przyjęciu studium w 2016 r. uchwalono 36 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych na podstawie tego dokumentu. Plany miejscowe
sporządzone zgodnie z ustaleniami studium z 2016 r. obejmują tereny o pow. 1 677,5 ha, położone
w różnych częściach miasta.
Część planów miejscowych obejmuje - wyznaczone w studium - nowe tereny możliwe
do przeznaczenia pod zabudowę o różnych funkcjach (tereny rozwojowe) oraz tereny już
przeznaczone pod zabudowę, dla których w studium przyjęto inny kierunek przeznaczenia, niż
ustalony w dotychczasowych planach miejscowych.
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Tabela I-89. Tereny przeznaczone pod zabudowę wg ustaleń planów miejscowych (stan w 2015 r. i 2020 r.)
Przeznaczenie terenu

2015

2020

Zmiana
(2015 - 20)

pow. (ha)
tereny zabudowy staromiejskiej (śródmiejskiej)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

9,66

15,80

+6,14

2 917,24

3 020,10

+102,86

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

259,71

299,26

+39,55

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

210,65

198,93

-11,72

tereny zabudowy usługowej

618,49

618,56

+0,07

tereny wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów
razem

78,80

70,96

-7,84

625,75

638,29

+12,54

4 720,30

4 861,90

+141,60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - stan w 2015 r.
i w pierwszym półroczu 2020 r.

Powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę (bez terenów sportu i rekreacji)
zwiększyła się w 2020 r. w stosunku do stanu z 2015 r. o ponad 140 ha. Największe zmiany nastąpiły
w grupie terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę
mieszkaniowo-usługową (łącznie powierzchnia tych terenów wzrosła o 142 ha).
Jednocześnie, o blisko 12 ha skurczyła się powierzchnia terenów zabudowy wielorodzinnej.
Zmniejszenie powierzchni tych terenów, cechujących się z zasady dużą intensywnością zabudowy,
ma istotny wpływ na wielkość oszacowanej ogólnej chłonności terenów zabudowy mieszkaniowej.
Wzrost powierzchni terenów zabudowy śródmiejskiej wynika w głównej mierze z innego
zaklasyfikowania niektórych terenów już przeznaczonych pod zabudowę (usługową i mieszkaniową)
w poprzednich planach miejscowych.
Zmniejszyła się powierzchnia terenów wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (na skutek
przeznaczenia tych terenów pod inne rodzaje zabudowy); wzrosła powierzchnia terenów zabudowy
produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, a także terenów sportu i rekreacji (o niespełna 14 ha).
Ustalenia nowych planów miejscowych, w powiązaniu ze zmianami zagospodarowania terenów
w latach 2016 - 2019, w istotny sposób wpłynęły na wielkość zasobu niezabudowanych terenów, na
których istnieje możliwość lokalizacji nowej zabudowy o różnych funkcjach oraz na chłonność tych
terenów.
Zmiany w zagospodarowaniu terenów. Powierzchnia terenów stanowiących rezerwy budowlane
w bilansie terenów z 2015 r. zmniejszyła się o ponad 65 ha na skutek realizacji w ich obrębie różnego
rodzaju inwestycji, w głównej mierze mieszkaniowych (budownictwo jednorodzinne [na pow. 52 ha]),
rzadziej - usługowych i infrastrukturalnych.
Większość nowych inwestycji skupiła się w Zamysłowie, Boguszowicach Starych i Orzepowicach;
istotne zmiany w zagospodarowaniu terenów nastąpiły również w Niedobczycach, Śródmieściu,
Gotartowicach, Ligocie - Ligockiej Kuźni i Kamieniu. Relatywnie znacznym ruchem inwestycyjnym
odznaczały się ponadto Zebrzydowice, Golejów, Niewiadom, Popielów i Kłokocin, natomiast
najmniejszym - Rybnicka Kuźnia, Grabownia i Boguszowice Osiedle.
Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę o różnych funkcjach
Powierzchnia wolnych terenów budowlanych (tereny przeznaczone w planach miejscowych pod
zabudowę, które na koniec I kw. 2020 r. nie były zabudowane lub w trakcie zabudowy), dla których
oszacowano chłonność (ilość pow. użytkowej nowej zabudowy możliwej do zlokalizowania na tych
terenach) wynosi 1 756 ha, a wraz z częścią terenów komunikacji lotniczej oraz sportu i rekreacji –
1 891 ha. Funkcje zabudowy możliwej do zlokalizowania na poszczególnych terenach przyjęto
zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów miejscowych (wg stanu w I półroczu 2020 r.).
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Tabela I-90. Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę o różnych funkcjach według ustaleń planów
miejscowych (stan w 2015 r. i 2020 r.)
Zabudowa mieszkaniowa
Tereny

2015

2020

zmiana

Zabudowa usługowa
2015

2020

Zab. produkcyjno-usługowa

zmiana

2015

2020

zmiana

powierzchnia (ha)

A

476,8

499,2

+22,4

134,5

133,3

-1,2

39,2

56,0

+16,8

B

742,4

758,7

+16,3

196,1

154,6

-41,5

168,0

158,0

-10,0

1 219,2

1 257,9

+38,7

330,6

287,9

-42,7

207,2

214,0

+6,8

razem

A – obszary o w pełni ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, B – obszary pozostałe
(o nieukształtowanej w pełni strukturze funkcjonalno-przestrzennej); tereny w tabeli nie obejmują terenów sportu
i rekreacji oraz terenów komunikacji lotniczej, możliwych do zabudowy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - stan w 2015 r.
i w I półroczu 2020 r.

Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Powierzchnia niezabudowanych
terenów mieszkaniowych (różnego rodzaju) zwiększyła się w porównaniu ze stanem w 2015 r. o blisko
39 ha – do 1 258 ha. Zdecydowana większość z nich (1 145 ha [91% ogółu]) przeznaczona jest pod
zabudowę jednorodzinną, 91 ha zajmują tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a jedynie drobna
część rezerw budowlanych przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub
wielorodzinną z usługami. Na niektórych terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i mieszkaniowousługowych możliwa jest realizacja małych domów wielorodzinnych (3 - 6 mieszkaniowych), co
uwzględniono w szacowaniu chłonności terenów mieszkaniowych.
Wpływ na ograniczone zwiększenie zasobów rezerw budowlanych w stosunku do stanu z 2015 r.
(mimo wyznaczenia w później sporządzonych planach miejscowych nowych terenów mieszkaniowych)
mają zmiany w zagospodarowaniu terenów (rozwój zabudowy, głównie jednorodzinnej) oraz z reguły
niewyznaczanie w nowych planach miejscowych dróg wewnętrznych, niezbędnych do obsługi
komunikacyjnej poszczególnych działek (istniejących i potencjalnych do wydzielenia), przez co w wielu
przypadkach powierzchnię terenów przeznaczonych pod zabudowę należy traktować jako
powierzchnię brutto, a także ze względu na regulacyjny charakter części ustaleń planów miejscowych
w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej (m.in. zaliczenie do terenów mieszkaniowych gruntów
faktycznie zabudowanych, określanych w poprzednich planach miejscowych jako „tereny zieleni
przydomowej”).
Największe rezerwy terenów mieszkaniowych występują w Niedobczycach (146 ha), Zamysłowie
(103 ha) i Kamieniu (93 ha), a także w Zebrzydowicach, Ligocie – Ligockiej Kuźni, BoguszowicachStarych, Popielowie, Niewiadomiu, Radziejowie, Orzepowicach i Golejowie. W pozostałych dzielnicach
tereny te zajmują od 17 ha do 40 ha, z wyjątkiem Boguszowic-Osiedla, Śródmieścia, Rybnickiej Kuźni
i Smolnej (po mniej niż 10 ha).
Rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (17,5 ha) zlokalizowane są
w dziewięciu dzielnicach miasta - zajmują pow. od 0,2 ha do 4,3 ha (Orzepowice i BoguszowiceStare). W większości są to tereny położone poza centralną częścią miasta, o ograniczonej
intensywności zabudowy.
Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową. Rezerwy terenów usługowych
(zabudowy usługowej i wielkopowierzchniowych obiektów handlowych) wynoszą niespełna 288 ha.
Największymi rezerwami tych terenów cechują się Ligota - Ligocka Kuźnia (36,4 ha), Niedobczyce
i Meksyk (po 25 ha) oraz Popielów (21 ha). Znaczne są także zasoby wolnych terenów usługowych
(po 10 - 16 ha) w Ochojcu, Wielopolu, Golejowie, Boguszowicach-Starych, Maroku-Nowinach,
Radziejowie, Niewiadomiu i Chwałowicach. Ponadto, możliwość lokalizowania obiektów usługowych
istnieje również na części wolnych terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (pow. 91,5 ha),
zwłaszcza w Niedobczycach, a także w Zamysłowie, Gotartowicach i Smolnej.
W ograniczonym zakresie obiekty usługowe mogą być sytuowane na niezagospodarowanych
terenach sportu i rekreacji (pow. 118 ha), głównie w Chwałęcicach (30 ha) i Stodołach (23 ha).
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Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową. Rezerwy terenów
produkcyjnych i produkcyjno-usługowych zwiększyły się o około 7 ha i liczą 214 ha. Tereny te skupiają
się w dzielnicach: Rybnicka Kuźnia - Wielopole (86 ha, w tym 15,5 ha w Katowickiej Specjalnej Strefie
Ekonomicznej) oraz Gotartowice - Kłokocin - Boguszowice-Stare (67 ha). Mniejsze rezerwy terenów
produkcyjno-usługowych (po 10 - 15 ha) występują w Niewiadomiu, Chwałowicach i Meksyku, a także
w sąsiedztwie lotniska w Gotartowicach (możliwe do wykorzystania na cele produkcyjno-usłuowe
w ograniczonym stopniu).
3.2. CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Zaktualizowana chłonność obszarów zabudowy mieszkaniowej - możliwość lokalizowania nowej
zabudowy na terenach niezabudowanych - wynosi 1 540 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy
mieszkaniowej. Dodatkowo, zakłada się (biorąc pod uwagę dane z lat 2015 – 2019 i perspektywę
2045 r.), że w tym okresie powierzchni użytkowa mieszkań może wzrosnąć o około 60 tys. m ²
w wyniku rozbudowy budynków, przebudowy lub adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych oraz
w wyniku zamiany budynków mieszkalnych jednorodzinnych na wielorodzinne; jednocześnie, biorąc
pod uwagę prawdopodobne ubytki pow. użytkowej mieszkań, szacuje się, że wzrost powierzchni
użytkowej mieszkań w wyniku przekształceń istniejącej zabudowy wyniesie do 2045 r. 30 tys. m².
Łącznie, zaktualizowaną chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową,
wraz z możliwością lokalizowania nowej zabudowy w wyniku przekształceń zabudowy istniejącej,
określa się w ilości 1 570 tys. m² powierzchni użytkowej.
Tabela I-91. Zaktualizowana chłonność obszarów zabudowy mieszkaniowej
objaśnienia:
"A" - obszary "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej";
"B" - inne obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę;
warianty: W1 - powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego - 123 m2, powierzchnia użytkowa zabudowy
wielorodzinnej - na podstawie 30% - 50% maksymalnej chłonności wynikającej z ustaleń planów miejscowych;
W2 - powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego - 150 m2, powierzchnia użytkowa zabudowy
wielorodzinnej - na podstawie tendencji rozwoju tej zabudowy w Rybniku, z uwzględnieniem miejscowych
uwarunkowań; W3 - powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego i zabudowy wielorodzinnej - średnia
z wariantów 1 i 2
Obszar

A

B

Rodzaj zabudowy

W1

W2

W3

zabudowa jednorodzinna

549 000

652 700

600 900

zabudowa wielorodzinna

66 200

95 500

80 800

zabudowa mieszkaniowa razem

615 200

748 200

681 700

zabudowa jednorodzinna

758 900

906 900

832 900

zabudowa wielorodzinna

21 300

30 700

26 000

780 200

937 600

858 900

zabudowa jednorodzinna

1 307 900

1 559 600

1 433 800

zabudowa wielorodzinna

87 500

126 200

106 800

1 395 400

1 685 800

1 540 600

zabudowa mieszkaniowa razem
RAZEM

Powierzchnia użytkowa (m²)

zabudowa mieszkaniowa razem

CHŁONNOŚĆ po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy i z uwzględnieniem
możliwości przekształceń zabudowy istniejącej

1 570 000

Zaktualizowana chłonność terenów zabudowy mieszkaniowej jest mniejsza o 60 tys. m² pow.
użytkowej od chłonności szacowanej w 2015 r., pomimo zwiększenia powierzchni rezerw terenów
budowlanych. Jak już zaznaczono, wpływ na to miały zmiany w zagospodarowaniu terenów, w tym
zagospodarowanie pod usługi znacznej części terenów w rejonie Śródmieścia o przeznaczeniu
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mieszkaniowo-usługowym w planach miejscowych (tereny niezagospodarowane w 2015 r., dla których
w bilansie sporządzonym w tym okresie przyjęto możliwość częściowego przeznaczenia pod
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną), a także zmiany w tendencjach rozwoju budownictwa jednoi wielorodzinnego, polegające na zmniejszeniu przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań
realizowanych w okresie 2015 - 2019 w stosunku do okresu wcześniejszego (co spowodowało
weryfikację założeń w zakresie spodziewanej powierzchni użytkowej budynków jednorodzinnych
i mieszkań w zabudowie wielorodzinnej).
Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjno-usługową
Chłonność wolnych terenów przeznczonych w planach miejscowych pod zabudowę usługową
(z uwzględnieniem możliwości lokalizacji zabudowy o tej funkcji na terenach zabudowy śródmiejskiej
i mieszkaniowo - usługowej) szacuje się w ilości 593 tys. m² pow. użytkowej, a łącznie z terenami
sportu i rekreacji – w ilości 610 tys. m² powierzchni użytkowej (mniej o około 50 tys. m² pow.
użytkowej zabudowy od dotychczasowych szacunków [ze względu na mniejszą pow. rezerw terenów
usługowych]).
Chłonność terenów wyznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę produkcyjną
i produkcyjno-usługową zwiększyła się nieznacznie (o około 10 tys. m²), na skutek przeznaczenia na
cele produkcyjno-usługowe dodatkowych terenów - do 270 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy
o funkcjach produkcyjno-usługowych.
Tabela I-92. Zaktualizowana chłonność obszarów zabudowy usługowej i produkcyjno-usługowej
objaśnienia:
"A" - obszary "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej";
"B" - inne obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę
Obszar
A

B

RAZEM

Funkcja zabudowy
zabudowa usługowa
zabudowa produkcyjno-usługowa

Powierzchnia
użytkowa (m2)
310 000
72 000

zabudowa usługowa

283 000

zabudowa produkcyjno-usługowa

198 200

zabudowa usługowa

593 000

zabudowa produkcyjno-usługowa

270 200

Chłonność obszarów zabudowy usługowej z uwzględnieniem terenów sportu i rekreacji

610 000

Chłonność obszarów zabudowy produkcyjno – usługowej

270 000

po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy

Zaktualizowana (na podstawie danych z 2018 r. i z uwzględnieniem danych z lat 2012 - 2019)
łączna chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę, dotąd niezagospodarowanych, wynosi
w skali miasta 2 450 tys. m 2 powierzchni użytkowej. Około 64% chłonności przypada na powierzchnię
użytkową w nowej zabudowie o funkcji mieszkaniowej (1 570 tys. m²), 25% – w nowej zabudowie
usługowej (610 tys. m²), pozostała część (11%) - w zabudowie o funkcjach produkcyjno-usługowych.

I.13.3.3. ZAPOTRZEBOWANIE NA NOWĄ ZABUDOWĘ A MOŻLIWOŚCI
LOKALIZACJI ZABUDOWY NA OBSZARACH PRZEZNACZONYCH POD
ZABUDOWĘ
1. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę a możliwości lokalizacji zabudowy w podziale
na funkcje zabudowy – porównanie maksymalnego w skali miasta zapotrzebowania na nową
zabudowę z sumą powierzchni użytkowej zabudowy możliwej do zlokalizowana na obszarach
przeznaczonych pod zabudowę:
[1]
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Tabela [1]I-93. Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę a możliwości lokalizacji zabudowy

Funkcje zabudowy

Maksymalne
zapotrzebowanie na
nową zabudowę

Możliwość lokalizowania
nowej zabudowy

Różnica pomiędzy
zapotrzebowaniem na
nową zabudowę a
możliwością jej lokalizacji
(kol. 2 - kol. 3)

powierzchnia użytkowa (m2)
1

2

zabudowa mieszkaniowa

3

4

1 800 000

1 650 000

150 000

zabudowa usługowa

800 000

660 000

140 000

zabudowa produkcyjna

560 000

260 000

300 000

3 160 000

2 570 000

590 000

zabudowa ogółem

Wyniki porównania maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę w podziale na funkcje
zabudowy z możliwością lokalizacji zabudowy o danej funkcji na obszarach przeznaczonych pod tę
zabudowę (z sumą powierzchni użytkowej zabudowy o danej funkcji możliwej do zlokalizowania na
obszarach o "w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno - przestrzennej" oraz na innych
obszarach przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę):
zabudowa
mieszkaniowa

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza możliwość
lokalizowania nowej zabudowy na terenach przeznaczonych pod
zabudowę o 150 tys. m2

zabudowa usługowa

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza możliwość
lokalizowania nowej zabudowy na terenach przeznaczonych pod
zabudowę o 140 tys. m2

zabudowa produkcyjna

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza możliwość
lokalizowania nowej zabudowy na terenach przeznaczonych pod
zabudowę o 300 tys. m2

zabudowa ogółem

maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza możliwość
lokalizowania nowej zabudowy na terenach przeznaczonych pod
zabudowę o 590 tys. m2

WNIOSKI
Bilans terenów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę (tab. [1]I-94) –
Tabela [1]I-94. Bilans terenów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę, w podziale na funkcje
zabudowy

Tereny przeznaczone pod zabudowę

tereny zabudowy mieszkaniowej

ogółem

Powierzchnia
tereny
tereny
zabudowane do zabudowy
ha

3 569

2 350

1 219

tereny zabudowy usługowej

752

421

331

tereny zabudowy produkcyjnej lub produkcyjno-usługowej

636

429

207

4 957

3 200

1 757

razem

– uzupełnia się o 590 tys. m 2 powierzchni użytkowej zabudowy (ogółem). Przewiduje się w związku
z tym lokalizację nowej zabudowy (o powierzchni użytkowej 590 tys. m 2) poza obszarami dotychczas
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przeznaczonymi pod zabudowę. Powierzchnia użytkowa nowej zabudowy, której możliwość lokalizacji
nie ma pokrycia w chłonności terenów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę (590 tys. m 2) jest
zbliżona do powierzchni użytkowej w nowych i rozbudowywanych budynkach w ubiegłym
dziesięcioleciu (700 tys. m2).
Szacuje się, biorąc pod uwagę funkcje zabudowy, że potrzeby lokalizacji nowej zabudowy nie
znajdującej pokrycia w chłonności terenów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę, wymagają
ogółem przeznaczenia pod zabudowę obszarów (terenów) o łącznej powierzchni około 350 hektarów
brutto (2,5% powierzchni obszaru miasta).
[1]

2.
Porównanie - zaktualizowanego - maksymalnego w skali miasta zapotrzebowania na nową
zabudowę o funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjno-usługowej z chłonnością obszarów
przeznaczonych pod zabudowę o określonej funkcji (możliwością lokalizacji tej zabudowy na
obszarach przeznaczonych pod zabudowę):
Tabela I-95. Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę o różnych funkcjach
a możliwości lokalizacji tej zabudowy

Funkcje zabudowy

Maksymalne
zapotrzebowanie na
nową zabudowę

Możliwość lokalizowania
nowej zabudowy

Różnica pomiędzy
zapotrzebowaniem na
nową zabudowę a
możliwością jej lokalizacji

powierzchnia użytkowa (m2)

zabudowa mieszkaniowa

1 670 000

1 570 000

100 000

zabudowa usługowa

720 000

610 000

110 000

zabudowa produkcyjna

530 000

270 000

260 000

2 920 000

2 450 000

470 000

zabudowa ogółem

Zaktualizowane zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza możliwości jej lokalizacji na
terenach przeznaczonych pod zabudowę w aktualnych planach miejscowych. Wskazuje to na
potrzebę zwiększenia powierzchni terenów mieszkaniowych w planach miejscowych tak, by zapewnić
możliwość realizacji 100 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej.
Jednocześnie, w wyznaczonych w studium obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowousługowej znajdują się niezabudowane tereny o pow. około 74 ha (netto), możliwe do przeznaczenia
w planach miejscowych na cele zabudowy mieszkaniowej - dla których nie sporządzono dotychczas
planów miejscowych zgodnych ze studium przyjętym w 2016 r. Szacuje się, że chłonność tych
terenów wynosi 90 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej, w tym około 90% ogólnej
ilości – w zabudowie jednorodzinnej.
Uwzględniając możliwość dodatkowego wyznaczenia w planach miejscowych (na podstawie
studium) terenów o chłonności 90 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej,
co zapewnia 90% zaktualizowanego maksymalnego zapotrzebowania na zabudowę o tej funkcji,
uzasadnione jest wyznaczenie w zmianie studium nowych obszarów mieszkaniowych umożliwiających
realizację zabudowy (mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej) o łącznej powierzchni użytkowej
nie większej niż 10 tys. m². Szacuje się, że zabudowa o tej powierzchni użytkowej, może być
zrealizowana na terenach o pow. około 8 - 9 ha brutto (w przypadku zabudowy jednorodzinnej).
Biorąc pod uwagę planowane zamierzenia (wnioski o zmianę studium) i wstępny projekt zmiany
studium, zakładający przeznaczenie terenów o pow. 4,5 ha (brutto) pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną (obszary zmiany nr 2, 3 i 5), szacuje się, że maksymalna chłonność tych terenów,
uwzględniając lokalne uwarunkowania, wynosi około 4 tys. m² pow. użytkowej zabudowy. Zabudowę
mieszkaniową (lub mieszkaniowo-usługową) o pozostałej, dopuszczalnej ilości pow. użytkowej - nie
większej niż 6 tys. m² - można zlokalizować w obrębie obszaru nr 6 (o pow. 4,10 ha brutto [w tym pow.
terenów zabudowy - około 2,5 ha netto]).
Zaktualizowany bilans terenów wskazuje również na konieczność zwiększenia powierzchni
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terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej. Ustalenia studium zapewniają możliwość wyznaczenia
w nowych planach miejscowych terenów usługowych i produkcyjnych o powierzchni odpowiedniej dla
lokalizacji zabudowy o niezbędnej ilości powierzchni użytkowej.
Rezerwy terenów w wyznaczonych w studium obszarach usługowych, usługowo-produkcyjnych
i produkcyjnych (dotąd nie objęte nowymi planami miejscowymi) wynoszą około 161 ha. Dodatkowo,
pod zabudowę usługową mogą być przeznaczone niezabudowane tereny w obszarach różnego
rodzaju zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej (pow. około 32 ha) oraz w obszarach
sportu i rekreacji (pow. 30 ha). Zapewnia to warunki przestrzenne do lokalizacji nowej zabudowy
usługowej i produkcyjnej w ilości około 385 tys. m² pow. użytkowej (nieco przekraczającej
maksymalne zapotrzebowanie na zabudowę tego rodzaju).
Prawdopodobnie jednak, wielkość ta zmniejszy się na skutek możliwego przeznaczenia
w nowych planach miejscowych części terenów usługowych, usługowo-produkcyjnych oraz sportu
i rekreacji pod zabudowę mieszkaniową - zgodnie z ustaleniami studium. Może to dotyczyć terenów
o pow. około 12 ha o szacunkowej chłonności 15 tys. - 18 tys. m² (możliwość taką uwzględniono
w szacowaniu chłonności terenów mieszkaniowych). Istotne jest - dla zagwarantowania możliwości
lokalizacji zabudowy usługowej i produkcyjnej o odpowiedniej do zdefiniowanych potrzeb powierzchni
użytkowej - zwiększanie zasobów terenów usługowych i produkcyjno-usługowych, głównie poprzez
odpowiednie ustalenia nowych planów miejscowych.
Odpowiadają tym potrzebom zakładane zmiany studium w obszarach nr 1 i 4, a w pewnym
stopniu również w obszarze nr 6 (zwiększenie pow. obszarów usługowych, usługowo-produkcyjnych
i zabudowy mieszkaniowo-usługowej), stwarzające możliwość poszerzenia w planach miejscowych
terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz zwiększenia parametrów i wskaźników
urbanistycznych na tych terenach.

1.13.3.4.
MOŻLIWOŚCI
FINANSOWANIA
INWESTYCJI
SŁUŻĄCYCH
REALIZACJI ZADAŃ WŁASNYCH GMINY. POTRZEBY INWESTYCYJNE
W ZAKRESIE TYCH ZADAŃ ZWIĄZANE Z LOKALIZACJĄ NOWEJ ZABUDOWY
Inwestycje służące realizacji zadań własnych gminy obejmują w pierwszym rzędzie inwestycje
w zakresie wykonania sieci komunikacyjnej, infrastruktury technicznej oraz infrastruktury społecznej.
Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, do zadań własnych gminy należą w tym zakresie
zadania związane z budową i utrzymywaniem obiektów, urządzeń i przewodów, obejmujących:
infrastrukturę komunikacyjną (drogi publiczne i rowerowe, transport i łączność publiczną),
infrastrukturę techniczną (zaopatrzenie w wodę, ścieki i odpady), infrastrukturę publiczną (społeczną –
szkoły, ochrona zdrowia, opieka społeczna, obiekty sportowe, bezpieczeństwo publiczne), a także
inwestycje związane z ochroną przed powodzią oraz z zakładaniem i utrzymywaniem cmentarzy
komunalnych.
W ocenie możliwości finansowych budżetu miasta zasadniczą rolę odgrywa możliwość
finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej i społecznej,
służących realizacji zadań własnych gminy – inwestycji związanych z obsługą obszarów, na których
lokalizowana będzie nowa zabudowa, cechujących się różnym stopniem ukształtowania układu
komunikacyjnego oraz wyposażenia w infrastrukturę techniczną i społeczną.
Aktualna Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Rybnika (Uchwała Nr 256/XVI/2015 Rady
Miasta Rybnika z dnia 17 grudnia 2015 r.), zakłada w okresie do 2046 r. planowane wydatki
majątkowe budżetu w wielkości około 889 mln zł, przy czym w okresie do 2020 r. – 610,4 mln zł. Jest
to związane przede wszystkim z realizacją Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna.
Jak wynika z analiz dotyczących możliwości finansowych budżetu miasta, wydatki na drogi
publiczne w latach 2010 - 2015 wynosiły średniorocznie około 61,4 mln zł (wydatki te obejmują
zarówno koszt utrzymania dróg, jak i koszty realizacji nowych dróg).
W najbliższym okresie (do 2020 r.) wielkość ta wzrośnie w związku z planowaną budową
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. Łączny koszt budowy drogi (część I - odcinek od Obwodnicy
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w Żorach do ul. Wodzisławskiej oraz część II) określono na 463,7 mln zł. Współfinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) wyniesie 300 mln zł, pozostała
kwota (blisko 164 mln) ma pochodzić z budżetu miasta. Drugim istotnym przedsięwzięciem w zakresie
sieci komunikacyjnej będzie w tym okresie budowa Drogi Śródmiejskiej (10,5 mln). Przewiduje się
również wydatki na przebudowę m.in. ul. Rudzkiej i Podmiejskiej. Łączny limit zobowiązań związanych
z przedsięwzięciami w zakresie dróg do 2020 r. określono na 506,3 mln zł, w tym na budowę drogi
regionalnej - 433,7 mln zł (ponad 85%).
W następnych latach, po 2020 r., w związku ze zmniejszeniem finansowania ze środków
zewnętrznych, wydatki związane z utrzymaniem, modernizacją i rozbudową układu drogowego będą
prawdopodobnie kształtować się na poziomie 3-7% ogólnych wydatków budżetowych. W wartościach
bezwzględnych może stanowić to w 2021 r. od 20,2 mln zł do 47,2 mln zł. Dalszą perspektywę
w wybranych latach przedstawia tab. [1]I-96:
Tabela [1]I-96. Warianty wydatków na drogi publiczne (według szacowanych udziałów 3%, 5% i 7%)
w wybranych latach w wydatkach budżetu miasta Rybnik do 2045 r. (w mln zł)
Planowane wydatki budżetu
Lata

ogółem
ogółem

w tym
obsługa
długu

Kwota długu

majątkowe

Prawdopodobne wydatki na drogi
publiczne wg wariantu udziału w
wydatkach ogółem
3%

5%

7%

2016

728,1

3,5

133,5

114,4

x

x

x

2021

674,5

6,1

5,0

230,7

20,2

33,7

47,2

2025

742,2

5,3

5,0

195,9

22,3

37,1

52,0

2030

836,4

4,0

5,0

142,9

25,1

41,8

58,6

2035

943,7

2,2

5,0

72,7

28,3

47,2

66,1

2040

1077,9

0,6

17,6

19,6

32,3

53,9

75,5

2045

1225,7

0,05

26,4

0,4

36,8

61,3

85,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Uchwały Nr 253/XVI/2015 Rady Miasta Rybnika z 17 grudnia 2015 r.
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Rybnika.

Jak wynika z wieloletniej prognozy finansowej, budżet miasta do roku 2036 będzie
prawdopodobnie silnie obciążony wydatkami na realizację zasadniczych dla kształtowania układu
komunikacyjnego dróg. Wydatki majątkowe, wynoszą do 2020 r. 610,4 mln zł, natomiast w okresie
2021 - 2036 - jedynie 80 mln zł. W kolejnych latach (do 2046 r.) wydatki majątkowe mają wynieść
łącznie 198,3 mln zł. Wynika z tego, że możliwość utrzymania dotychczasowego, wysokiego poziomu
wydatków na drogi w dłuższej perspektywie nie będzie prawdopodobnie możliwe i wskazane.
Utrzymanie wydatków na budowę nowych dróg na poziomie około 3-5% wydatków budżetu (pomijając
środki w latach 2016 - 2020, związane z zaangażowaniem w budowę drogi regionalnej), dałoby
możliwość realizacji zaplanowanego uzupełnienia podstawowego układu drogowego do roku 2032.
Lokalizacja nowej zabudowy na obszarach dotychczas przeznaczonych pod zabudowę wymagać
będzie z reguły inwestycji w zakresie sieci komunikacyjnych o znaczeniu miejscowym. Zgodnie
z obowiązującymi planami miejscowymi, wyznaczone drogi publiczne (w klasach od dojazdowej
do głównej [z pominięciem dróg stanowiących ciągi pieszo-jezdne]) zajmują w liniach
rozgraniczających około 735,4 ha, w tym powierzchnia dróg dotąd niezrealizowanych (planowanych
w planach miejscowych) wynosi około 118 ha. Pomijając działki gminne, powierzchnia terenów
w pasach drogowych wymagających wykupu wynosi około 84 ha.
Przyjmując koszt wykupu w wielkości około 50 zł / m 2, szacunkowe koszty wykupu gruntów
położonych w pasach drogowych wynoszą około 42 mln zł. Łączna długość niezrealizowanych
dotychczas dróg publicznych wynosi około 95,4 km, z czego na poszczególne klasy dróg przypada:
drogi klasy dojazdowej (D) – 69,6 km [w tym drogi w rejonie Kłokocina], lokalnej (L) – 17,2 km,
zbiorczej (Z) – 6,9 km, głównej (G) – 1,7 km.
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Konieczna jest jednak weryfikacja na poziomie ustaleń planów miejscowych dotychczas
wyznaczonego układu dróg dojazdowych, a także niektórych dróg lokalnych i zbiorczych. Część dróg
klasy lokalnej i zbiorczej ze względu na trudne warunki fizjograficzne i bariery terenów kolejowych nie
jest możliwa do realizacji bez ponoszenia nadmiernych, nieuzasadnionych kosztów. Zakłada się
możliwość zmniejszenia łącznej długości dróg klasy dojazdowej o 30% (do wielkości 48,7 km),
w związku z nadmierną i nie w każdym przypadku racjonalną rozbudową układu drogowego, przyjętą
w planach miejscowych – bez uszczerbku dla możliwości lokalizacji nowej zabudowy.
Koszt realizacji dróg klasy dojazdowej i lokalnej przyjęto jako koszt realizacji ulicy gminnej klasy L
w wysokości 1 543 351 zł / km ulicy. Koszt realizacji dróg klasy zbiorczej i głównej przyjęto jako koszt
realizacji drogi miejskiej powiatowej klasy G w wysokości 2 188 353 zł / km ulicy (według cen
określonych w Biuletynie cen obiektów budowlanych, I kwartał 2015 r.). Daje to łączny koszt realizacji
planowanych dróg, bez bieżących kosztów utrzymania, w wysokości około 121 ml zł (licząc w cenach
z 2015 r.). Wielkość ta nie obejmuje kosztów specyficznych obiektów budowlanych (inżynieryjnych,
m.in. wiaduktów i przejazdów pod terenami kolejowymi). Ogółem, koszty budowy ujętego w planach
miejscowych układu drogowego wynoszą około 163 mln zł (obejmujące wykup gruntów i realizację
inwestycji, licząc w cenach z 2015 r.). Kwota ta nie obejmuje kosztów planowanej Regionalnej Drogi
Racibórz - Pszczyna i Drogi Śródmiejskiej (ujętych już w wieloletniej prognozie finansowej na lata
2016 - 2020). Zgodnie z przepisami (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o finansowaniu dróg
publicznych), miasto ma możliwość realizowania budowy, modernizacji i konserwacji dróg,
w zależności od ich kategorii, w ramach środków zaplanowanych w budżecie oraz pochodzących
z subwencji drogowej w określonej w przepisach wielkości (wyrażonej procentowo).
Szacunkowe koszty budowy ujętego w planach miejscowych układu drogowego w kontekście
możliwości budżetowych miasta są znaczące, należy jednak założyć, że inwestycje te będą
realizowane stopniowo, w dłuższej perspektywie, natomiast część z nich nie będzie realizowana
ze względu na brak okoliczności uzasadniających ich budowę.
Finansowanie inwestycji związanych z wykonaniem infrastruktury społecznej. Zgodnie
z wykazem planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zawartym w wieloletniej prognozie
finansowej w najbliższym okresie (2016 - 2018), przewiduje się w zakresie poprawy infrastruktury
oświatowej budowę przedszkola w Boguszowicach-Starych (koszt niespełna 10 mln) oraz rozbudowę
przedszkola w Chwałęcicach (koszt - 4,2 mln zł). Ponadto, w ramach innych działań, zakłada się m.in.
adaptację kompleksu budynków byłego Szpitala Miejskiego nr 1 im. Juliusza Rogera (8 mln zł), rozwój
infrastruktury okołoturystycznej na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy (3,6 mln zł) oraz zadania
w zakresie lokali socjalnych (1,6 mln zł).
Jak wynika z analiz społecznych, utrudniony dostęp do infrastruktury oświatowej (przedszkoli
i szkół podstawowych) ma część mieszkańców niektórych dzielnic, jednak z wyjątkiem skraju Stodół
odległość ta w żadnym przypadku nie przekracza 2,5 km. Zapowiadane zmiany w systemie oświaty
(likwidacja gimnazjów) mogą spowodować istotne przeobrażenia w sieci placówek oświatowych
różnego stopnia, niemożliwe obecnie do stwierdzenia. Nie można jednak wykluczyć, biorąc również
pod uwagę prognozy demograficzne, pojawienia się konieczności realizacji kilku nowych placówek
przedszkolnych lub rozbudowy istniejących budynków oświatowych, zwłaszcza w dzielnicach
cechujących się intensywnym rozwojem zabudowy mieszkaniowej. Łączny koszt takich inwestycji
w zakresie infrastruktury społecznej można szacować w perspektywie 30 lat na maksymalnie
50 mln zł (według cen z bieżącego roku [przyjmując, że budowa przedszkola to koszt około 10 mln zł).
Finansowanie inwestycji związanych z infrastrukturą techniczną – w zakresie sieci wodociągowej
i kanalizacyjnej. Zgodnie z Wieloletnim planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych
i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Rybniku na lata 2016-2018 (Uchwała Nr 250/XV/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia
19 listopada 2015 r.), przedsiębiorstwo planuje realizację przedsięwzięć rozwojowo- modernizacyjnych
(wymiana w latach 2016 - 2018 około 87 km strategicznych sieci wodociągowych – koszt 29 mln zł)
oraz nowe inwestycje wodociągowe na poziomie nie przekraczającym 1 mln zł rocznie. W zakresie
sieci kanalizacyjnych przewiduje się w tym okresie inwestycje w wysokości blisko 6 mln zł (w tym
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budowę sieci kanalizacyjnej o długości 3,3 km). Środki na działania rozwojowo-modernizacyjne i nowe
inwestycje pochodzić będą ze środków własnych przedsiębiorstwa. Zgodnie z wieloletnim planem
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, przewiduje się
możliwość dodatkowych inwestycji na sieciach, obiektach i urządzeniach wodno-kanalizacyjnych
w przypadku pozyskania środków pomocowych.
Ogólnie, wydatki na gospodarkę wodno-ściekową będą obejmowały budowę stosunkowo
niedużych odcinków sieci na obszarach znajdujących się poza zasięgiem aglomeracji, jednak
należących do dzielnic znajdujących się w jej obrębie (granice aglomeracji w większości przypadków
obejmują jedynie działki już zabudowane, bez uwzględnienia terenów przeznaczonych pod zabudowę
w planach miejscowych) – co nie wyklucza ich rozszerzenia na pobliskie tereny (m.in. w Kamieniu,
Radziejowie, Meksyku, Niedobczycach, Kłokocinie, Boguszowicach-Starych). Z uwagi na dobry
dostęp do sieci wodociągowych (udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej wynosi 97,1%
[2014 r.]), można założyć, że uzupełnienie sieci w większym zakresie będzie wymagane jedynie na
terenach przeznaczonych pod zabudowę, dotychczas niezabudowanych, oddalonych od istniejącej
zabudowy. Wydatki będą obejmowały przede wszystkim utrzymanie, modernizację i remonty sieci
istniejącej.
Zgodnie z planem aglomeracji Rybnik nie przewiduje się objęcia systemem kanalizacji dzielnic
w północno-zachodniej części miasta (Grabownia, Chwałęcice i Stodoły) – ze względu na brak
uzasadnienia technicznego i ekonomicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej. Według Aktualizacji
Master Planu gospodarki wodno-ściekowej dla Projektu ISPA/FS "Budowa systemu kanalizacji
sanitarnej w Rybniku" (2010 r.), koszt budowy systemu kanalizacji sanitarnej w Grabowni wynosił
około 14,4 mln zł, Chwałęcicach – 26,1 mln zł, w Stodołach – 14,3 mln zł. Zakładając jednak,
wskazaną ze względów środowiskowych, realizację systemu kanalizacji w odległej perspektywie
co najmniej w Chwałęcicach (stanowiących największą jednostkę osadniczą w tej części Rybnika) –
jednak tylko w obrębie zwartej zabudowy dzielnicy, koszt tej inwestycji mógłby wynieść maksymalnie
26 mln zł (według cen z 2010 r.).
Większych, kompleksowych inwestycji w zakresie rozbudowy sieci komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej będą wymagały jedynie nowe obszary przeznaczone pod zabudowę
produkcyjno-usługową, zwłaszcza w rejonie Kłokocina i Gotartowic. Inwestycje te są jednak niezbędne
dla ożywienia gospodarki miasta; ponadto w rejonie tym aktywizującą rolę odgrywać będzie
Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna, której realizacja powinna wpłynąć w sposób zdecydowany na
wzrost atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Rybniku i na większe zainteresowanie tymi terenami
ze strony inwestorów.

WNIOSKI. Ocenia się, że potrzeby inwestycyjne wynikające z lokalizacji nowej zabudowy, w tym na
terenach położonych poza obszarami dotychczas przeznaczonymi pod zabudowę, nie przekraczają
możliwości finansowania przez budżet miasta wykonania niezbędnych sieci komunikacyjnych oraz
infrastruktury technicznej i społecznej – w długim horyzoncie czasowym.
Jakkolwiek budżet miasta będzie w najbliższych 15 latach silnie obciążony w wyniku realizacji
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna, mającej zasadnicze znaczenie dla układu drogowego
i wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej miasta, można przyjąć, biorąc pod uwagę ograniczoną skalę
potrzeb inwestycyjnych związanych z lokalizacją nowej zabudowy, zwłaszcza zabudowy o funkcji
mieszkaniowej, że nie zachodzi potrzeba zmian w sformułowanym maksymalnym zapotrzebowaniu na
nową zabudowę w 30 letniej perspektywie.
Istotne znaczenie mogą mieć potrzeby inwestycyjne związane z zagospodarowaniem nowych
obszarów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową, nie może to jednak stanowić
podstawy do zmniejszenia zapotrzebowania na nową zabudowę o tych funkcjach – w świetle
konieczności radykalnej poprawy sytuacji miasta w zakresie bazy gospodarczej.
Niemniej, biorąc pod uwagę, że większość potrzeb inwestycyjnych wynikających z ustaleń
planów miejscowych, dotyczących nowej zabudową, zwłaszcza o funkcji mieszkaniowej, wiąże się
z realizacją sieci komunikacyjnych, niezbędne jest zracjonalizowanie i ograniczenie zakresu
planowanych dróg, a także ich klas technicznych, określonych w dotychczasowych planach
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miejscowych (przy czym, w związku ze spodziewanym niewykorzystaniem niektórych terenów
dotychczas przeznaczonych pod zabudowę, nie nastąpi potrzeba realizacji w obrębie tych terenów
inwestycji drogowych i infrastrukturalnych).
Po wtóre, lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej na terenach dotychczas nie
przeznaczonych pod zabudowę powinna dotyczyć przede wszystkim terenów stanowiących enklawy w
obrębie obszarów już przeznaczonych pod zabudowę lub stanowić kontynuację istniejącej zabudowy
w jej bliskim sąsiedztwie, by w maksymalnym stopniu wykorzystać w sytuowaniu nowej zabudowy już
istniejące lub dotychczas planowane sieci komunikacyjne oraz infrastruktury technicznej, bez
konieczności ponoszenia dodatkowych wydatków związanych z lokalizacją nowej zabudowy.
Lokalizacja nowej zabudowy na obszarach zmiany studium nie będzie wymagała inwestycji
służących realizacji zadań własnych gminy w zakresie wykonania sieci komunikacyjnej oraz istotnych
inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej, warunkujących możliwość realizacji
zabudowy – ze względu na dostęp tych obszarów do sieci drogowej, położenie w akceptowalnym
zasięgu infrastruktury społecznej oraz na wystarczające wyposażenie obszarów zmiany studium w co
najmniej podstawową infrastrukturę techniczną (z wyjątkiem konieczności wykonania nieistotnych
w skali miasta inwestycji związanych z niezbędną rozbudową sieci technicznych, głównie
wodociągowej).
Zakładana rezygnacja z dalszego planowania drogi zbiorczej w obszarze nr 4 przyczyni się
do obniżenia spodziewanych kosztów budowy układu drogowego, ujętego w planach miejscowych.
[1]

Istotnych nakładów finansowych wymagała będzie, wskazana ze względów środowiskowych
i społecznych, realizacja systemu kanalizacji sanitarnej w północno-zachodniej części miasta,
obejmująca również obszary nr 1, 2 i 6 (Stodoły i Grabownia), jednak inwestycja ta nie jest
bezpośrednio związana z zamiarem lokalizacji nowej zabudowy w tych obszarach.

207

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 220

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
I. UW ARUNKOW ANIA ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO
[1]

I.14. ANEKS
1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „ŚLĄSKIE 2030”
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” Zielone Śląskie jest aktualizacją strategii
„Śląskie 2020+”. W strategii „Śląskie 2030” sformułowano następującą wizję rozwoju województwa:
„Województwo śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce,
będącej efektem odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim
mieszkańcom i oferującym wysoką jakość życia w czystym środowisku” oraz określono cele strategiczne
i operacyjne:
Cel strategiczny A. Województwo śląskie regionem transformacji gospodarczej (cele operacyjne: A.1.
Konkurencyjna gospodarka, A.2. Innowacyjna gospodarka, A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość).
Cel strategiczny B. Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca (cele operacyjne: B.1.
Wysoka jakość usług społecznych, w tym zdrowotnych, B.2. Aktywny mieszkaniec, B.3. Atrakcyjny
i efektywny system edukacji i nauki).
Cel strategiczny C. Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni (cele
operacyjne: C.1. Wysoka jakość środowiska, C.2. Efektywna infrastruktura, C.3. Atrakcyjne warunki
zamieszkania, kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu).
Cel strategiczny D. Województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym (cele operacyjne: D.1.
Zrównoważony rozwój terytorialny, D.2. Aktywna współpraca z otoczeniem i kreowanie silnej marki
regionu, D.3. Nowoczesna administracja publiczna).
2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „PLAN 2020+”
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego "Plan 2020+” określono
następujące cele polityki przestrzennej i kierunki działań oraz zasady zagospodarowania obszarów
funkcjonalnych, odnoszące się do Rybnika:
2.1. CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cel 1. „Nowoczesna gospodarka - promocja gospodarczego wzrostu i innowacji”:
kierunek 1.1 - tworzenie warunków przestrzennych rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności
gospodarczej i transferu technologii (rozwijanie specjalnych stref ekonomicznych w miejskich
obszarach funkcjonalnych);
kierunek 1.2 – wspieranie funkcji metropolitalnych ośrodków regionalnych: wspieranie rozwoju usług
publicznych wyższego rzędu w obszarach śródmiejskich; modernizowanie i rozwijanie infrastruktury
usług kultury wyższego rzędu w obszarach śródmiejskich; modernizowanie i rozwijanie infrastruktury
usług szkolnictwa wyższego; wzmacnianie i eksponowanie funkcji symbolicznych - modernizacja
i rozwijanie infrastruktury turystycznej: tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i terenów
mieszkaniowych o wysokiej jakości architektury;
kierunek 1.3 - poprawa dostępności wewnętrznej regionu: kształtowanie systemu powiązań
wewnętrznych opartych na ciągach dróg krajowych i wojewódzkich oraz na rozbudowie i modernizacji
infrastruktury kolejowej; rozwijanie lotnisk lokalnych; wspieranie zintegrowanego systemu transportu
multimodalnego; rozwijanie i integrowanie systemów transportu publicznego w obrębie miejskich
obszarów funkcjonalnych i pomiędzy nimi; rozwijanie niskoemisyjnego transportu publicznego;
tworzenie centrów przesiadkowych, w tym budowa systemów "Park and Ride”, "Park and Bike” i "Park
and Walk”, w pobliżu głównych węzłów i ciągów komunikacyjnych; rozwijanie i tworzenie
zintegrowanego systemu szlaków i infrastruktury rowerowej; zapewnienie dostępu do usług w zakresie
gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, odpadami, zaopatrzenia w energię elektryczną i gazową
oraz systemów teleinformatycznych poprzez budowanie, modernizowanie i integrowanie systemów
infrastruktury technicznej.
Cel 3. „Przestrzeń - zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego
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i kulturowego”:
kierunek 3.1 - ochrona zasobów środowiska: utrzymywanie istniejących obszarów i obiektów
objętych prawnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu oraz zapewnianie ich integralności;
ustanawianie prawnych form ochrony przyrody dla obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, w tym
korytarzy ekologicznych; ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym
uwzględnieniem wód przeznaczonych dla zaopatrzenia mieszkańców regionu; ochrona i kształtowanie
terenów otwartych dla pełnienia funkcji środowiskowych i rekreacyjnych; ochrona dolin rzecznych oraz
renaturalizowanie ich wybranych fragmentów, odbudowywanie stref ekotonowych poprzez
odtwarzanie roślinności oraz ochrona właściwych stosunków wodnych na obszarach ekosystemów
zależnych od wód, stanowiących siedliska cenne przyrodniczo; rekultywacja terenów
zdegradowanych; utrzymywanie lub powiększanie powierzchni leśnej przy uwzględnieniu wytycznych
dla zwiększania lesistości i kształtowania granicy rolno-leśnej oraz przeciwdziałanie fragmentacji
zwartych kompleksów leśnych; kształtowanie ciągłości systemu obszarów chronionych oraz
regionalnej sieci powiązań przyrodniczych, z uwzględnieniem korytarzy ekologicznych łączących
biocentra oraz obszary zasilania systemu przyrodniczego; ochrona gleb przed zanieczyszczeniem;
przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi poprzez zmniejszanie odpływu wód opadowych ze zlewni
oraz wdrażanie różnych form retencji (m.in. technicznej i nietechnicznej); dostosowywanie sposobu
zagospodarowania i użytkowania terenu do potrzeb ochrony i przyszłego wykorzystania
udokumentowanych złóż kopalin;
kierunek 3.2 - kształtowanie krajobrazów kulturowych w obszarach miejskich: kształtowanie
atrakcyjnych terenów mieszkaniowych o wysokiej jakości rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych;
kreowanie przestrzeni publicznych umożliwiających wspólne spędzanie czasu i integrację
społeczności lokalnych; zachowanie tożsamości kulturowo-krajobrazowej, w tym zachowanie
identyfikatorów krajobrazu, charakterystycznych dla danego obszaru wraz z ich adaptacją do nowych
funkcji; kształtowanie terenów zieleni miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, estetyczne
i przyrodnicze; kształtowanie systemu zielonych pierścieni wokół miast w oparciu o lasy, parki
regionalne i tereny otwarte; rewitalizacja zdegradowanej tkanki miejskiej; rekultywacja, rewitalizacja
i kształtowanie terenów zdegradowanych z wykorzystaniem ich na tereny o funkcjach komercyjnych
i publicznych (ekologicznych, turystycznych, kulturowych, usługowych i społeczno-gospodarczych);
gospodarowanie wodami opadowymi ukierunkowane na spowolnienie odpływu ze zlewni (system
mikro i małej retencji).
Cel 4. „Relacje z otoczeniem - infrastrukturalne powiązania regionu”:
kierunek 4.1 - rozwój
ponadregionalnej
i
międzynarodowej
infrastruktury
transportowej:
kształtowanie systemu autostrad (...) dla powiązania województwa z ośrodkami krajowymi
i europejskimi; budowanie, przebudowywanie i remontowanie dróg wojewódzkich i krajowych dla
zwiększenia dostępności transportowej województwa; budowanie i modernizowanie dróg łączących
autostrady z innymi drogami krajowymi i wojewódzkimi dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej
województwa; budowanie obwodnic w ciągach dróg krajowych i wojewódzkich dla wyprowadzania
przejazdów tranzytowych poza tereny o gęstej zabudowie; usprawnianie połączeń aglomeracji
z portem lotniczym MPL „Katowice” w Pyrzowicach oraz portami lotniczymi regionów sąsiednich
z uwzględnieniem transportu publicznego; rozwijanie lotnisk lokalnych (w zakresie ruchu
biznesowego, turystycznego, rekreacyjnego, ratunkowego, cargo, z wykorzystaniem do lotów
dyspozycyjnych, ratowniczych, sportowych oraz pasażerskich przewozów okazjonalnych
i biznesowych); budowanie i rozwijanie infrastruktury kolejowej AGC, modernizacja powiązań
i dostosowanie ich do prędkości co najmniej 160 km/h dla ruchu pasażerskiego, w tym zwiększenie
dostępności infrastruktury kolejowej dla pasażerów (nowe stacje i przystanki kolejowe); budowanie
i rozwijanie infrastruktury kolejowej AGTC, modernizacja powiązań i dostosowanie ich do prędkości co
najmniej 120 km/h dla pociągów towarowych; rozwijanie sieci multimodalnych centrów logistycznych;
podnoszenie dostępności lotniczego transportu medycznego; kształtowanie infrastruktury
transportowej do przewozu ładunków niebezpiecznych wraz z lokalizacją parkingów strategicznych;
kierunek 4.2 - rozwój ponadregionalnej i regionalnej infrastruktury technicznej: zwiększanie udziału
odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w celu podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego
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na poziomie regionalnym i krajowym; integrowanie sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dla potrzeb
odbioru energii ze źródeł odnawialnych; rozwijanie inteligentnych sieci przesyłowych; rozwijanie,
modernizowanie i integrowanie systemów przesyłowych; tworzenie systemu zaopatrzenia transportu
w paliwo ekologiczne; budowanie zbiorników retencyjnych; budowanie infrastruktury do selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych „u źródła” oraz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
(PSZOK), zmniejszanie ilości odpadów poprzez tworzenie punktów napraw i ponownego użycia.
kierunek 4.3 – rozwijanie współpracy międzyregionalnej: wzmacnianie sieci powiązań obszaru
województwa z terenami bezpośrednio sąsiadującymi z ośrodkami krajowymi i europejskimi
w zakresie nauki, kultury, sportu i turystyki; tworzenie, rozwijanie i integrowanie szlaków turystycznych
i pielgrzymkowych z wykorzystaniem dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; rozwijanie
infrastruktury w zakresie ochrony środowiska i zabezpieczania przed sytuacjami kryzysowymi.
2.2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH
Zasady zagospodarowania miejskich obszarów funkcjonalnych:
- ochrona historycznych układów urbanistycznych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego
podkreślających tożsamość miast; zapewnienie wielofunkcyjności osiedli i dostępności do usług
podstawowych; koncentracja struktur przestrzennych w oparciu o istniejące układy osadnicze (idea
zwartych miast); ochrona krajobrazów otwartych (ograniczanie suburbanizacji); ograniczanie
zawłaszczania terenów typu greenfield i wykorzystanie terenów typu brownfield przy lokalizacji
inwestycji; ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym ich adaptacja i wykorzystanie dla
nowych funkcji; wyposażenie przestrzeni publicznych w infrastrukturę z uwzględnieniem ograniczeń
i potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami, w tym utrudniającymi poruszanie się w przestrzeni lub jej
percepcję, osób starszych oraz osób sprawujących opiekę nad małymi dziećmi; ograniczanie zjawiska
„zawłaszczania” przestrzeni publicznych dotyczącego realizacji inwestycji komercyjnych i prywatnych
w obszarach tradycyjnie użytkowanych jako przestrzenie publiczne; zapewnianie powiązań
przyrodniczych terenów zieleni miejskiej z lasami i terenami otwartymi na ich obrzeżach; zapewnianie
kanałów przewietrzania przeciwdziałających kumulacji zanieczyszczeń powietrza; ograniczanie niskiej
emisji i minimalizowanie zapotrzebowania na energię oraz zmniejszanie emisji zanieczyszczeń;
przeciwdziałanie powstawaniu i zmniejszanie uciążliwości hałasu; wykluczenie możliwości lokalizacji
pojedynczych turbin wiatrowych w odległości mniejszej niż 5 km od obiektu radarowego, natomiast
farm wiatrowych w odległości mniejszej niż 20 km od obiektu radarowego (system meteorologiczny na wzgórzu Ramża zlokalizowany jest radar meteorologiczny, stanowiący jeden z ośmiu elementów
krajowej sieci POLRAD, której celem jest monitoring, prognozowanie i ostrzeganie przed zjawiskami
naturalnymi; strefa ochronna obejmuje tereny w promieniu 20 km); ograniczanie i uspokajanie ruchu
samochodowego w obszarach miejskich, przede wszystkim w centrach miast; rozwijanie
niskoemisyjnego systemu transportu publicznego; wprowadzanie rozwiązań przestrzennych
poprawiających bezpieczeństwo publiczne; ochrona terenów zabudowanych przed skutkami
oddziaływania górnictwa (w tym związanych z płytką eksploatacją) na terenach i obszarach
górniczych; wykluczenie możliwości lokalizowania nowych obiektów gospodarowania odpadami
wydobywczymi i zwałowisk odpadów wydobywczych na terenach rolnych lub leśnych; wyłączanie
z zabudowy oraz przeznaczanie pod użytkowanie leśne lub rolne terenów objętych powierzchniowymi
ruchami masowymi gruntu; planowanie inwestycji z uwzględnieniem kompensacji w zakresie retencji
wód (przeciwdziałanie zmniejszaniu możliwości retencyjnych zlewni); rozwój lotnisk lokalnych
z wykluczeniem możliwości negatywnego oddziaływania na obszary specjalnej ochrony ptaków.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru terenów zamkniętych:
- integracja przestrzenna terenów zamkniętych z ich otoczeniem funkcjonalnym; wprowadzenie
regionalnych standardów architektoniczno-urbanistycznych (w wyznaczonych strefach buforowych);
ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ich adaptacja i wykorzystanie dla nowych
funkcji; ograniczenie zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym wykluczenie możliwości zabudowy
w strefach ochronnych terenów zamkniętych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi:
- stosowanie zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych oraz z planów zarządzania
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ryzykiem powodziowym; na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przeznaczanie terenów
niezainwestowanych i nieprzeznaczonych do zainwestowania w gminnych dokumentach planistycznych na
zielone użytki rolne (pastwiska, łąki) lub obszary zielonej infrastruktury; na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią ochrona zabudowy na terenach obecnie zurbanizowanych lub przeznaczonych do
zabudowy w obowiązujących gminnych dokumentach planistycznych; realizacja inwestycji z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej ujętych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry;
tworzenie polderów zalewowych lub ich renaturalizację; kształtowanie pokrycia terenu w sposób
ograniczający odpływ powierzchniowy i sprzyjający retencji wód; dostosowanie sposobu
zagospodarowania terenu do jego naturalnych cech, predyspozycji i walorów oraz odporności środowiska
na antropopresję; upowszechnianie na terenach zalewowych form użytkowania terenu dopuszczających
okresowe zalewanie; wykluczenie możliwości przemieszczania zagrożenia powodziowego na tereny
położone w niższym biegu rzeki; utrzymanie we właściwym stanie międzywala dla możliwości
przepuszczania wód wezbraniowych; zachowanie i odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych (starorzeczy,
torfowisk, łęgów, itp.); stosowanie prośrodowiskowych rozwiązań służących minimalizowaniu ryzyka
powodziowego na obszarach o szczególnie cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych;
wykluczenie możliwości rekultywacji zalewisk pogórniczych w dolinach cieków wodnych, na terasach
zalewowych poprzez ich zasypywanie odpadami.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru cennego przyrodniczo:
- utrzymanie aktualnego użytkowania na terenów o wysokich walorach przyrodniczych, których zasoby są
uzależnione od prowadzonej ekstensywnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej i mają istotne znaczenie
dla zachowania różnorodności biologicznej; wzmacnianie funkcji przyrodniczej korytarzy ekologicznych
poprzez ograniczanie ich zainwestowania, usuwanie istniejących barier oraz kształtowanie struktur
przestrzennych sprzyjających migracji gatunków; zachowanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej
przyrodniczych obszarów prawnie chronionych i korytarzy ekologicznych w tym w obszarze dolin
rzecznych; preferowanie ekoturystyki (turystyka przyrodnicza) na obszarach chronionych i obszarach
cennych przyrodniczo szczególnie podatnych na degradację; optymalizowanie stopnia zagospodarowania
turystycznego i powiązania go z naturalną chłonnością środowiska, w tym wyznaczanie stref wyłączonych
z użytkowania turystycznego; planowanie inwestycji z uwzględnieniem ochrony siedlisk przyrodniczych
i gatunków oraz ciągłości i drożności korytarzy ekologicznych, a w przypadku niemożliwych do uniknięcia
kolizji stosowanie działań minimalizujących; wdrażanie zapisów określonych w dokumentach wynikających
z przepisów szczególnych, w tym z planów ochrony i planów zadań ochronnych; wykluczenie możliwości
lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych w obszarach użytków ekologicznych
oraz szczytowych partiach wzniesień na obszarach parków krajobrazowych; wykluczenie możliwości
lokalizacji farm wiatrowych w obrębie ostoi, korytarzy i przystanków pośrednich dla ptaków, w obrębie ostoi
i korytarzy dla nietoperzy, a także stosowanie rozwiązań minimalizujących śmiertelność ptaków związaną
z napowietrznymi liniami energetycznymi i farmami wiatrowymi; preferowanie lokalizowania elektrowni
wodnych wyłącznie na istniejących urządzeniach wodnych przy uwzględnieniu uwarunkowań
środowiskowych oraz zastosowaniu rozwiązań zapewniających możliwość migracji organizmów wodnych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru ochrony krajobrazów kulturowych:
- ochrona i zachowanie historycznych układów urbanistycznych; ochrona krajobrazów historycznych
i różnorodności kulturowej dla zachowania tożsamości regionalnej; zachowanie i eksponowanie zasobów
dziedzictwa kulturowego, w szczególności najbardziej wartościowych zespołów i obiektów służących
identyfikacji i promocji przestrzeni kulturowej; ochrona dóbr kultury współczesnej przed degradacją poprzez
zapisy w gminnych dokumentach planistycznych (zgodnie z Aneksem nr 4 [Katalog dóbr kultury
współczesnej: poz. 24. Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1]); rekultywacja wyrobisk i niecek
osiadania w kierunku wodnym, rekreacyjnym bądź przyrodniczym; wdrażanie zapisów określonych
w dokumentach wynikających z przepisów szczególnych, w tym z planów ochrony; wykluczenie
możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych w strefach ekspozycji
zabytków kultury i obiektów archeologicznych i strefach ich ekspozycji, na obszarach parków
krajobrazowych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru ochrony i kształtowania zasobów wodnych:
- dostosowanie sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu do potrzeb ochrony zasobów wód (w tym
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wód pitnych), poprzez wykluczanie funkcji i form zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie dla
wód lub powodujących pogarszanie warunków zasilania podziemnych poziomów wodonośnych,
w szczególności w strefach ochronnych ujęć wód, projektowanych obszarach ochronnych oraz w strefach
zasilania Lokalnych Zbiorników Wód Podziemnych; ochrona zasobów wód poprzez uregulowanie
gospodarki ściekowej i gospodarki odpadami oraz likwidowanie istniejących źródeł zanieczyszczeń
wynikających z intensywnego użytkowania rolniczego, działalności przemysłowej (w tym zrzutów słonych
wód dołowych z kopalń); koncentracja terenów inwestycyjnych (w tym zabudowy mieszkaniowej)
w obszarach aglomeracji obsługiwanych systemami zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni
zapewniających właściwy stopień oczyszczania; usprawnianie systemów melioracyjnych poprzez
przebudowę systemów odwadniających na nawadniająco-odwadniające oraz dla retencjonowania wód;
zachowanie mozaiki powierzchni nieprzepuszczalnych z terenami biologicznie czynnymi (parki, ogrody,
trawniki) na terenach zurbanizowanych; realizowanie działań technicznych, z zakresu małej retencji, w tym
budowa zbiorników retencyjnych, poza obszarami źródlisk i mokradeł; utrzymanie i zwiększanie
retencyjności w zlewniach poprzez: ochronę obszarów mokradłowych oraz dolin cieków rzecznych,
renaturalizacje rzek i potoków; zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód opadowych i roztopowych
z powierzchni szczelnych w pierwszym rzędzie w obrębie posesji, a następnie w obrębie zlewni
obejmującej obszar zurbanizowany; ograniczanie lokalizacji działalności wodochłonnej na obszarach
deficytów wody służącej do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia; lokowanie elektrowni wodnych
wyłącznie na istniejących urządzeniach wodnych przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych oraz
zastosowaniu rozwiązań zapewniających możliwość migracji organizmów wodnych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru ochrony udokumentowanych złóż kopalin:
- zachowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów złóż umożliwiające ich przyszłą
eksploatację z uwzględnieniem minimalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska i człowieka;
wydobycie kopaliny z konkretnych złóż musi być warunkowane ochroną szczególnie cennych zasobów
środowiska, zwłaszcza wód podziemnych, obszarów ochrony przyrody, a także społecznymi potrzebami
ochrony obszarów i obiektów na powierzchni terenu: zwartej zabudowy jednostek osadniczych, obiektów
o szczególnej wartości historycznej, kulturowej lub gospodarczej, obiektów infrastruktury kluczowych dla
funkcjonowania społeczeństwa; redukcja konfliktów przestrzennych oraz minimalizacja skutków
oddziaływań górnictwa, a także zagrożeń związanych z płytką eksploatacją górniczą, w szczególności na
zabudowę mieszkaniową, na terenach i obszarach górniczych; prowadzenie prac poszukiwawczych przy
minimalizacji oddziaływania na środowisko; rekultywacja terenów poprzemysłowych z uwzględnieniem
ochrony kształtujących się siedlisk cennych przyrodniczo.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru przygranicznego:
- rozwijanie ważnych instytucji związanych z programowaniem i zarządzaniem oraz współpracą bilateralną
i europejską; rozwijanie komplementarnych usług publicznych podstawowych i specjalistycznych,
oferowanych po obu stronach granicy państwowej; integrowanie planów zagospodarowania turystycznego
obszarów chronionych w strefie granicznej polsko-czeskiej; integrowanie planów zagospodarowania
przestrzennego pod kątem ograniczania ryzyka i skutków powodzi i zagrożenia suszą w zlewniach rzek
granicznych; koordynowanie planów i programów ochrony na obszarach chronionych i cennych
przyrodniczo położonych po obu stronach granicy; integrowanie systemów i sieci transportu publicznego;
integrowanie planów budowy sieci przesyłowych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów wymagających rewitalizacji:
- ochrona i zachowanie historycznych założeń i układów urbanistycznych; rekultywacja terenów oraz ich
integracja z otoczeniem; rewitalizacja terenów z wykorzystaniem potencjałów endogenicznych; kreowanie
przyjaznych przestrzeni publicznych, sprzyjających integracji lokalnej społeczności, przeciwdziałającej
segregacji i wykluczeniu społecznemu, przyciągających turystów i inwestorów; rewitalizacja zdegradowanej
tkanki miejskiej z uwzględnieniem: kształtowania przestrzeni publicznych sprzyjających integracji
społeczności
lokalnych,
kształtowania
struktur
przestrzennych
wspierających
aktywizację
i przedsiębiorczość społeczną, poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego oraz ograniczania niskiej
emisji; preferowanie lokalizacji usług i aktywności gospodarczych w ciągach komunikacyjnych i na
terenach zdegradowanych; preferowanie lokalizacji nowej zabudowy jako intensyfikacji użytkowania
terenów mieszkaniowych już istniejących.
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WARUNKOWANIA
IA. UZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM
Niniejszy rozdział zawiera charakterystykę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów objętych zmianą studium, sporządzoną na podstawie uchwały Nr 730/XLVII/2018 Rady
Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, zmienionej uchwałą
nr 772/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. Aktualizacja uwarunkowań
w zakresie wynikającym z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, w związku z art. 9 ust. 3a ustawy, zawarta jest w odpowiednich rozdziałach w części I
ujednoliconego tekstu studium.

IA.1. POŁOŻENIE I POWIĄZANIA Z OTOCZENIEM OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ
STUDIUM. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO
Obszary objęte zmianą studium, o łącznej powierzchni 80 ha (0,5% pow. Rybnika), położone są
wewnątrz obszaru miasta i nie wchodzą w bezpośrednie związki funkcjonalno-przestrzenne z gminami
graniczącymi z Rybnikiem. Gminy sąsiedzkie nie przekazały wniosków do zmiany studium.
Obszary objęte zmianą studium położone są w pięciu dzielnicach: Stodoły (obszary nr 1 i 6),
Grabownia (obszar nr 2), Orzepowice (obszar nr 3), Ligota – Ligocka Kuźnia (obszar nr 4) oraz
Chwałowice (obszar nr 5).
Tabela IA-1. Obszary objęte zmianą studium
Obszary objęte
zmianą studium

Dzielnica (bliższe określenie położenia)

obszar nr 1

Stodoły (ul. Rudzka / Stalowa)

obszar nr 2

Grabownia (rejon ul. Skowronków)

obszar nr 3

Orzepowice (rejon ul. Bratków)

obszar nr 4

Ligota – Ligocka Kuźnia (zach. część Ligoty)

obszar nr 5
obszar nr 6

Powierzchnia
(ha)

% ogólnej pow.
obszarów
objętych zmianą
studium

3,83

4,9

10,99

13,7

5,22

6,5

49,83

62,3

Chwałowice (rejon ul. Okulickiego / Składowa)

6,03

7,5

Stodoły (ul. Stalowa / Cisowa)

4,10

5,1

Źródło: Opracowanie własne

Obszar nr 4 obejmuje zachodnią część Ligoty, na styku ze Śródmieściem i Meksykiem, pomiędzy ul. Żorską,
Brzezińską i Prostą (do skrzyżowania z ul. Jerzego Giedroycia), doliną Cieku z Meksyku i terenami kolejowymi
w rejonie stacji Rybnik. Obszar nr 5 leży w zachodniej części Chwałowic, na styku z Radziejowem (Świercze), na
wschód od ul. Gen. Leopolda Okulickiego i Składowej.

W obrębie obszarów objętych zmianą studium nie występują inwestycje celu publicznego
o znaczeniu ponadlokalnym ujęte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego
„Plan 2020+”. Obszar nr 4 graniczy z terenami, na których zlokalizowano inwestycje celu publicznego
- inwestycje drogowe i kolejowe realizowane na już istniejących drogach (DW 929, ul. Prosta) i liniach
kolejowych (nr 140 i 148).
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Rys. IA-1. Położenie obszarów objętych zmianą studium

IA.2. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA.
TERENÓW. ŁAD PRZESTRZENNY

ZAGOSPODAROWANIE

Obszary objęte zmianą studium są w różnym stopniu zagospodarowane; niektóre z nich pełnią
(lub pełniły) różne, istotne funkcje o znaczeniu miejskim i dzielnicowym. Obszary nr 1 i 6, położone są
w Stodołach, w rejonie dworu pocysterskiego i byłego ośrodka jeździeckiego oraz Rudy i Zbiornika
Rybnickiego – w pełniącej funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe części (dzielnicy) miasta. W obszarze
nr 2 zlokalizowany jest teren rekreacyjno-sportowy - boisko MOSiR (obiekt „boisko w Grabowni”, plac
zabaw), o znaczeniu dzielnicowym.
Obszar nr 4 jest istotnym w skali miasta ośrodkiem handlowym (obiekty handlowe
wielkopowierzchniowe różnych branż), tracącym jednak na znaczeniu (obiekty handlowe zlikwidowane
lub w likwidacji [Praktiker, Tesco]) oraz rozwijających się działalności przemysłowo-magazynowych
i biurowych (rejon ul. Żorskiej, Brzezińskiej, Prostej i Giedroycia). W obrębie obszaru nr 5 istniała
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oczyszczalnia ścieków „Chwałowice”, obsługująca rejon Chwałowic, zlikwidowana po zbudowaniu
ogólnomiejskiej sieci kanalizacji. Przez północną część obszaru nr 2 przebiega dwutorowa linia
elektroenergetyczna najwyższych napięć 400 kV, stanowiąca ważny element Krajowego Systemu
Elektroenergetycznego.
Obszary zmiany studium nr 1, 2 i 6 znajdują się w obrębie regionalnych struktur przyrodniczych
(korytarze ekologiczne, ostoja florystyczno-mykologiczna) oraz Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
Użytkowanie terenów. W obszarze nr 1 dominują tereny związane z byłym ośrodkiem jeździeckim
(2,49 ha, 65% pow. obszaru) w rejonie dworu pocysterskiego, część obszaru zajmują tereny
usługowe. W obszarze nr 2 przeważają otwarte - rolnicze (5,65 ha, 51%) i zadrzewione; teren sportu
i rekreacji zajmuje pow. 1,5 ha, a teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 0,21 ha.
W obszarze nr 3 dominują tereny zadrzewione (pow. 3 ha, 58%) i nieużytkowane tereny rolnicze.
W obszarze nr 4 występują tereny zabudowane (pow. 33,3 ha, 67%), głównie przemysłowo-usługowe,
w mniejszej części – usługowe; tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej
zajmują pow. 2,2 ha, a tereny nieużytkowane – niespełna 5 ha. W obszarze nr 5 przeważają tereny rolnicze,
głównie odłogowane (3,45 ha, 57%), czwartą cześć obszaru zajmują nieużytkowane tereny zlikwidowanej
oczyszczalni ścieków. Obszar nr 6 zajmują nieużytkowane tereny dawnego parkuru (pow. 2,42 ha, 59%),
a także lasy i tereny zadrzewione oraz tereny dróg i parkingu terenowego.
Zabudowa. Ruch budowlany. Obszary nr 3, 5 i 6 są niezabudowane (pomijając nieużytkowany mały
obiekt na terenie byłego parkuru [obszar nr 6]). W obrębie pozostałych obszarów objętych zmianą
występują różnego rodzaju budynki. W obszarze nr 1 zabudowę stanowią zabytkowy dwór pocysterski
oraz kilka budynków o różnych funkcjach, w tym budynek handlowo-usługowy i budynki dawnego
ośrodka jeździeckiego, a na obszarze nr 2 – budynek mieszkalny oraz sportowy (na terenie boiska
MOSiR). Intensywnie zabudowany jest obszar nr 4, gdzie zlokalizowanych jest 179 budynków o pow.
blisko 69 tys. m²; przeważają budynki przemysłowe, magazynowe, handlowo-usługowe i biurowe
(75% wszystkich budynków, nie uwzględniając budynków gospodarczych i garaży), ponadto istnieją
22 budynki mieszkalne (jednorodzinne) o pow. 2,6 tys. m².
Charakter zabudowy w obszarach zmiany studium jest zróżnicowany. Przeważają obiekty niskie,
o niewielkich gabarytach. Jedynie w obszarze nr 4 usytuowane są duże budynki usługowo-handlowe,
magazynowe i biurowe, z dominantą - budynek biurowy ELROW (8 kondygnacji [ul. Żorska]);
relatywnie znacznymi gabarytami cechują się także obiekty w obszarze nr 1 (w tym dwór pocysterski).
Do obiektów wysokościowych należy słup linii elektroenergetycznej najwyższych napięć (400 kV)
w północnym fragmencie obszaru nr 2, mniejsze znaczenie krajobrazowe mają niższe słupy linii
wysokiego napięcia (110 kV) w obszarach nr 4 i 5.
Po 2016 r., dla terenów w obszarze nr 4 wydano kilka decyzji o pozwoleniu na budowę (obiekty
produkcyjno-magazynowe i usługowo-handlowe, budynek biurowy i mieszkalny [jednorodzinny] –
obiekty oddano do użytkowania w 2019 r., a także na budowę łącznika ulic Brzezińska – Giedroycia);
w obszarze nr 2 wydano w tym czasie decyzję na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie
boiska MOSiR.
Ograniczenia w zabudowie. W niektórych obszarach zmiany występują linie elektroenergetyczne
najwyższych (400 kV – obszar nr 2) i wysokich napięć (110 kV – obszary nr 4 i 5). Linie tworzą istotne
ograniczenia w możliwościach zabudowy i zagospodarowania terenów. Zarządca sieci najwyższych
napięć wnosi o wyznaczenie pasów technologicznych o szerokości 60 m dla linii 400 kV (po 30 m od
osi linii), w których nie należy budować budynków mieszkalnych i urządzać terenów przeznaczonych
na stały pobyt ludzi. Obszar nr 4 graniczy z obszarem kolejowym – budowle i budynki mogą być
sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy obszaru kolejowego lub 20 m od osi
skrajnego toru. Wszystkie obszary zmiany studium znajdują się w strefie ochronnej radaru
meteorologicznego - w strefie ograniczonej wysokości zabudowy.
Ład przestrzenny. Obszary nr 1, 2 i 6 znajdują się w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich, cechującym się (z wyjątkiem większości terenów zabudowanych) ładem
przestrzennym – w wymiarze krajobrazowym. Pod względem funkcjonalno-przestrzennym (pomijając
kwestie infrastruktury technicznej), obszar nr 4, a także nr 1 i 6 cechuje się w pełni ukształtowaną
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strukturą funkcjonalno-przestrzenną, a obszary nr 2 i 5 położone są w sąsiedztwie obszarów o tak
ukształtowanej strukturze. Obszar nr 3 znajduje się w obrębie kształtującej się struktury funkcjonalnoprzestrzennej – w rejonie intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W obszarze nr 4 występuje niekorzystne pod względem funkcjonalnym, środowiskowym
i krajobrazowym wymieszanie funkcji handlowo-usługowej z mieszkaniową jednorodzinną wzdłuż
ul. Żorskiej i Brzezińskiej. Następuje stopniowe przekształcanie się zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej w zabudowę usługową (poprzez wymianę zabudowy lub zmianę funkcji budynków).
Ład przestrzenny w obszarach nr 1, 2 i 6 zaburza brak dostępu do kanalizacji zbiorczej.
Obszary objęte zmianą studium nie są położone w obszarze rewitalizacji, wyznaczonym
w Lokalnym Programie Rewitalizacji (Uchwała Nr 662/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia
14 grudnia 2017 r. [podjęta w związku z art. 52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji); obszar nr 5 znajduje się
w obszarze zdegradowanym, jednak wyłącznie z racji położenia w dzielnicy, w której wyznaczono
obszar rewitalizacji, obszar nr 4 graniczy od zachodu z obszarem rewitalizacji Śródmieście.

IA.3. POLITYKA PRZESTRZENNA. PRZEZNACZENIE TERENÓW
Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami studium, w obrębie obszarów zmiany studium znajdują
się obszary o różnych funkcjach – zurbanizowane (tylko w obszarze nr 4): obszary zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, usługowe, usługowo-produkcyjne i dróg wysokich klas technicznych oraz
obszary otwarte (w pozostałych obszarach zmiany studium): obszary sportu i rekreacji (o specjalnych
[ograniczonych] warunkach zabudowy) i obszary rolnicze, zieleni i wód (wyłączone spod zabudowy).
Obszar nr 1 położony jest w całości w obrębie obszaru sportu i rekreacji (US), natomiast obszary
nr 3 i 5 - w całości w obszarach rolniczych, zieleni i wód (ZR); obszar nr 2 – w większości (9,35 ha
[85% pow. obszaru]) znajduje się w obszarze rolniczym, zieleni i wód, obejmującym teren zabudowy
mieszkaniowej (M) o pow. 0,21 ha (rozproszona [tu - izolowana] zabudowa mieszkaniowa, położona
poza obszarem zwartej zabudowy), w niewielkiej części - również w obszarze US; obszar nr 4 mieści
się w zdecydowanej większości (46 ha, 91%) w obszarach usługowo-produkcyjnym (U2) i usługowym
(U1), pozostała część - w obszarze KD (dróg klasy zbiorczej i klas wyższych) oraz w obszarze
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU). Obszar nr 6 znajduje się w obrębie obszarów sportu
i rekreacji, niewielka część - w obszarze rolniczym, zieleni i wód.
Plany miejscowe. Dla obszarów zmiany studium obowiązuje łącznie 11 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, z których cztery sporządzono na podstawie studium przyjętego
w 2016 r. Obszary nr 1 i 5 objęte są w całości planami miejscowymi sporządzonymi na podstawie
studium z 2016 r., obszary nr 2, 3 i 6 w całości lub niemal w całości pokrywają plany sporządzone na
podstawie studium z 2002 r.; obszar nr 4 jest w równych częściach objęty planami sporządzonymi na
podstawie studium z 2002 i 2016 r.
Tab. IA-2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Obszar
zmiany
studium

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

obszar nr 1

MPZP 54-11 (Uchwała nr 286/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej obszar w rejonie ulicy Rudzkiej [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 1404])

obszar nr 2

MPZP 12 (Uchwała nr 341/XXI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika –
obszar oznaczony symbolem MPZP 12 [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2973])
MPZP Rybnik 2005 (Uchwała nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika
[Dz. Urz. Woj. Śl. z 2005 r. Nr 79, poz. 2145])

obszar nr 3

MPZP 2 (Uchwała nr 155/IX/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
obejmującej obszar oznaczony symbolem MPZP 2 [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 3429])
MPZP A Skotnica (Uchwała nr 321/XXVI/2008 Rady Miasta Rybnika z 12 marca 2008 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta
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Obszar
zmiany
studium

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Rybnika [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2008 r. Nr 90, poz. 1905])

obszar nr 4

MPZP 37-4 (Uchwała nr 287/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta
Rybnika obejmującej sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej,
Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 37-4) [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 1405])
MPZP 37-3 (Uchwała nr 130/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
obejmującej obszar w rejonie ulicy prostej (MPZP 37-3) [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 4103])
MPZP 20 (Uchwała nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów
w obszarze na wschód od ul. Wodzisławskiej do ul. Mikołowskiej [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3679])
MPZP Śródmieście 2009 (Uchwała nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 września
2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Rybnika dla teren ów Śródmieścia [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 208, poz. 3889])

obszar nr 5

MPZP 36 (Uchwała nr 839/LI/2018 Rada Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika
obejmującej obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 6564])

obszar nr 6

MPZP 11 (Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika –
obszar oznaczony symbolem MPZP 11 [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 478]) oraz MPZP 54-11

Plany miejscowe obowiązujące w obszarach zmiany studium były opracowane w różnych
uwarunkowaniach prawnych, w związku z czym odpowiadają różnym standardom, w tym zawierają
różny zakres parametrów i wskaźników urbanistycznych.
Obszar zmiany nr 1 (MPZP 54-11 z 2020 r.): większą (blisko 90%) część obszaru nr 1, zgodnie
z ustaleniami planu, stanowią tereny sportu i rekreacji oraz tereny zabudowy usługowej.
Tabela IA-3.1. Obszar nr 1 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
US
teren sportu i rekreacji

Pow.
(ha)
2,52

% pow.
obszaru
65,8

U

tereny zabudowy usługowej

0,87

22,7

KD

tereny dróg publicznych (KDG, KDD) i wewnętrznych

0,30

7,8

ZN

teren zieleni nieurządzonej

0,14

3,7

Obszar zmiany nr 2 (MPZP 12 z 2016 r., MPZP Rybnik z 2005 r.): większą część obszaru nr 2
zajmują tereny rolnicze i zieleni nieurządzonej oraz tereny przeznaczone do zalesienia (łącznie 8,4 ha
[76,%]). Pozostałą część zajmują tereny: zabudowy usługowej (usług wypoczynku i rekreacji),
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dróg publicznych.
Tabela IA-3.2. Obszar nr 2 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
R
tereny rolnicze

Pow.
(ha)
4,11

% pow.
obszaru
37,4

ZN

tereny zieleni nieurządzonej / łęgowej i niskiej

2,79

25,4

U/US

teren zabudowy usługowej / usług wypoczynku i rekreacji

1,66

15,1

ZLp

tereny przeznaczone do zalesienia

1,45

13,2

KD

tereny dróg publicznych (KDD, KDX)

0,75

6,8

MN

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

0,19

1,7

Obszar zmiany nr 3 (MPZP 2 z 2015 r., MPZP A Skotnica z 2008 r.): dominujące przeznaczenie
terenów w obrębie obszaru nr 3 stanowią tereny zieleni nieurządzonej, a także - tereny zieleni
urządzonej i lasów, w obszarze mieszczą również fragmenty terenów dróg publicznych i skraj terenu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
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Tabela IA-3.3. Obszar nr 3 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
ZN
tereny zieleni nieurządzonej / łęgowej i niskiej

Pow.
(ha)
4,16

% pow.
obszaru
79,7

KD

tereny dróg publicznych (KDL, KDD, KDX)

0,58

11,5

ZU

teren zieleni urządzonej (parkowej)

0,39

7,5

ZL

teren lasów

0,05

1,0

Obszar zmiany nr 4 (MPZP Śródmieście z 2009 r., MPZP 20 z 2014 r., MPZP 37-3 z 2019 r., MPZP
37-4 z 2020 r.): dominującym przeznaczeniem terenów są wg ustaleń planów miejscowych tereny
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz
terenów zabudowy usługowej i usługowo-produkcyjnej. Blisko 10% pow. obszaru stanowią tereny dróg
publicznych i wewnętrznych, a niewielką część - zajmują tereny zabudowy mieszkaniowej
i mieszkaniowo-usługowej.
Tereny produkcyjno - usługowe i obiektów handlowych wielkopowierzchniowych cechuje znaczna
intensywność parametrów i wskaźników urbanistycznych.
Tabela IA-3.4. Obszar nr 4 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
P
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Pow.
(ha)
22,48

% pow.
obszaru
45,1

UC

tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²

10,21

20,5

U

tereny zabudowy usługowej / usług komercyjnych

5,21

10,5

KD

tereny dróg publicznych i wewnętrznych (KDG, KDZ, KDL, KDD)

4,62

9,3

PU

tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej

3,79

7,6

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ekstensywnej)

2,35

4,7

MU/MNU

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

0,64

1,3

MNU - teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej oraz usług

Obszar zmiany nr 5 (MPZP 36 z 2018 r.): dominującym przeznaczeniem terenów jest zieleń
nieurządzona (ponad 71%); znaczną część obszaru zajmuje teren infrastruktury technicznej
(kanalizacja). Obszar obejmuje także skraj terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i przylega do projektowanej drogi zbiorczej, prowadzącej częściowo w pasie ul. Składowej.
Tabela IA-3.5. Obszar nr 5 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
terenu
ZN (ZNU)

Pow.
(ha)
4,32

% pow.
obszaru
71,6

tereny zieleni nieurządzonej

IT (K)
MN

teren infrastruktury technicznej - kanalizacja

1,60

26,5

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

0,10

1,7

Przeznaczenie terenu

Obszar zmiany nr 6 (MPZP 11 z 2015 r., w niewielkiej części MPZP 54-11): zdecydowaną większość
obszaru stanowią, wg ustaleń planów, tereny sportu i rekreacji; czwartą część zajmują tereny dróg
publicznych (dojazdowych) i parkingu.
Tabela IA-3.6. Obszar nr 6 – przeznaczenie terenów w planach miejscowych
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
US
tereny sportu i rekreacji

Pow.
(ha)
3,00

% pow.
obszaru
73,2

KD

tereny dróg publicznych (KDD)

0,58

14,1

KS

teren parkingu

0,41

10,0

ZN (ZNU)

tereny zieleni nieurządzonej

0,11

2,7

Źródło tab. IA-3.1 – IA-3.6: opracowanie własne na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
W tabelach pominięto rodzaje przeznaczenia terenów, których udział w pow. obszaru stanowi mniej niż 1%
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IA.4. STAN ŚRODOWISKA
Udokumentowane złoża kopalin. Pod obszarami zmiany studium zalegają złoża węgla kamiennego:
pod obszarami nr 1, 2, 3 i 6 - złoże Jejkowice (rozpoznane wstępnie), pod obszarami nr 4 i 5 - złoża
Chwałowice (zaniechane) i Chwałowice 1 (eksploatowane). Złoże Jejkowice zalicza się do „złóż
niezagospodarowanych o znaczeniu ogólnokrajowym, które powinny podlegać szczególniej ochronie”.
Obszary i tereny górnicze. Prognozowane skutki eksploatacji. Obszary zmiany studium nr 4 i 5
znajdują się w obrębie obszaru górniczego i terenu górniczego „Chwałowice 1”. Większość (87%
pow.) obszaru nr 4 chroniona jest przed nadmiernymi skutkami eksploatacji filarem ochronnym.
W obszarze nr 5 istniał filar ochronny dla (byłej) oczyszczalni ścieków Chwałowice (obejmował 24%
pow. obszaru). Obszary nr 4 i 5 narażone są w różnym stopniu na szkodliwe wpływy planowanej
działalności górniczej, jednak nie dotyczyć ich będą wpływy w znacznej skali (IV i V kategorii).
W obszarze nr 4 zasięg szkodliwych wpływów eksploatacji górniczej będzie niewielki – dotyczy
tylko południowego skraju obszaru o pow. 3,9 ha (niespełna 8% pow. obszaru), a jego zdecydowana
większość znajdować się będzie w zasięgu I kategorii szkód górniczych, z osiadaniami terenu do
0,5 m. Poważniejsze wpływy eksploatacji wystąpią w obszarze nr 5 – w zasięgu II i III kategorii szkód
górniczych znajduje się niemal cały obszar zmiany: w części środkowej i północnej (ponad 82% pow.
obszaru) ujawnią się wpływy II kategorii, w części południowej (blisko 16% pow. obszaru) - wpływy
III kategorii szkód górniczych. Na większej części obszaru prognozuje się wystąpienie osiadań do 1 m
(w tym na 37% pow. - do 0,5 m), w części południowej (na blisko 19% pow. obszaru) – powyżej 1 m
(maksymalnie ~ 1,5 m). Szkodliwe wpływy działalności górniczej mogą negatywnie wpływać na stan
infrastruktury drogowej i technicznej. Nie należy spodziewać się wystąpienia wstrząsów górniczych
i deformacji nieciągłych.
Rzeźba terenu. Warunki gruntowo-budowlane. W obszarach nr 2 i 6, a także nr 5 występują formy
rzeczne - piaski i namuły den dolinnych, na pozostałych obszarach - formy wodnolodowcowe
i lodowcowe (wysoczyzna polodowcowa, zbudowana z plejstoceńskich osadów fluwioglacjalnych
piaszczysto-żwirowych); 25% pow. obszaru nr 2 zajmują iły piaszczyste. Nachylenia terenu są małe,
dominują spadki terenu w przedziale 0 – 5%.
W obszarach nr 4 i 5 naturalne ukształtowanie terenu zostało silnie przekształcone: w zasięgu
obniżeń terenu wywołanych wieloletnią eksploatacją węgla kamiennego znajduje się większa część
obszaru nr 4 oraz południowy skraj obszaru nr 5. W południowej części obszaru nr 4 występują
częściowo zainwestowane grunty nasypowe. Formy antropogeniczne (powierzchnie zrównania na
terenach zabudowy, wkopy i nasypy) występują głównie na obszarze nr 4.
Według Atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Rybnik - Jastrzębie Zdrój - Żory,
większość terenów w obszarach zmiany studium cechuje się korzystnymi warunkami budowlanymi,
jednak blisko 30% pow. obszarów zmiany charakteryzuje się warunkami niekorzystnymi. W obszarze
nr 1 występują warunki niekorzystne i mało korzystne. W obszarze nr 4 dominują warunki budowlane
korzystne, wyjątek stanowią grunty nasypowe oraz piaski i namuły w dolinie Dopływu z Meksyku.
W odniesieniu do obszarów dotychczas nieprzeznaczonych pod zabudowę lub niezabudowanych
(obszary nr 2, 3, 5 i 6) – obszar nr 2 cechują w przewadze korzystne warunki budowlane; w obszarach
nr 3, 5 i 6 przeważają warunki niekorzystne i mało korzystne. Warunki budowlane na obszarach nr 1, 2
i 6 są pogarszane przez narażenie terenów na podtopienia. Nie występują obszary osuwania się mas
ziemnych i tereny narażone na naturalne zagrożenia geologiczne.
Wody podziemne i powierzchniowe. Obszary nr 3 i połowa obszaru nr 4 (część północnozachodnia) znajdują się w obrębie Lokalnego zbiornika wód podziemnych (LZWP) nr 345 Rybnik
(dawnego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 345), struktury bardzo podatnej na
zanieczyszczenia. Na obszarach zmiany studium nie występują ujęcia wód podziemnych i strefy
ochronne tych ujęć.
Obszary zmiany studium znajdują się w zlewni Rudy, w dorzeczu Odry (region wodny Górnej
Odry). Według podziału na jednolite części wód (JCWP), zgodnie z Planem gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry, obszary zmiany studium nr 1 i 6 znajdują się w JCWP Ruda poniżej
zbiornika Rybnik, obszary nr 3 - 5 i południowa część obszaru nr 2 – w JCWP Ruda do zbiornika
Rybnik bez Potoków z Przegędzy i Kamienia, natomiast północna część obszaru nr 2 leży w JCPW
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Dopływ spod Ochojca.
Jedynie w niektórych obszarach zmiany studium występują silnie przekształcone stałe, krótkie
cieki i rowy: w obszarze nr 2 – Dopływ spod Ochojca, uchodzący do Dopływu ze zbiornika Olszowiec
(prawy dopływ Rudy), w obszarze nr 4 – Dopływ z Meksyku ([Brzezin], lewy dopływ Rudy), w obszarze
nr 5 – rów uchodzący do Dopływu spod Michałkowic (dopływ Nacyny). Obszary nr 1 i 6 położone są
w bezpośrednim sąsiedztwie Rudy (powyżej meandrującego odcinka koryta rzeki).
Obszary nr 1 i 6 położone są w sąsiedztwie Zbiornika Rybnickiego na Rudzie, obszar nr 2 –
w sąsiedztwie zalewu bocznego zbiornika – Olszowiec (Grabownia), do którego uchodzi Dopływ spod
Ochojca. W obszarze nr 5 istniało efemeryczne zalewisko (pow. 0,09 ha), w sąsiedztwie zlikwidowanej
oczyszczalni ścieków, w dolinie rowu uchodzącego do Potoku z Michałkowic.
Warunki topoklimatyczne. Większość obszarów (nr 1, 2, 3, 5 i 6) oraz część obszaru nr 4 (dolina
Dopływu z Meksyku) cechują niekorzystne warunki topoklimatyczne (częste mgły, przymrozki
radiacyjno-adwekcyjne, kumulacja zanieczyszczeń powietrza). W rejonie obszarów zmiany nr 1, 2 i 6
warunki te dodatkowo modyfikuje duża powierzchnia Zbiornika Rybnickiego (m.in. częstsze inwersje
temperatury powietrza, występowanie przymrozków i mgieł radiacyjnych). Większa część obszaru
nr 4, wyżej położona, charakteryzuje się dość dobrymi warunkami topoklimatycznymi.
Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna. Wartość bonitacyjna gleb w obszarach zmiany studium
jest przeciętna lub niska, przeważają gleby gruntów ornych V klasy, jedynie w części obszaru nr 5
występują gleby orne zaliczone do klasy IVb oraz gleby użytków zielonych IV i V klasy. Ze względu na
przydatność rolniczą, gleby zalicza się do kompleksu żytniego słabego, z wyjątkiem większości gleb
w obszarze nr 2 (czarne ziemie właściwe), gdzie dominuje kompleks użytków zielonych średnich
i w obszarze nr 1 (użytki zielone słabe i bardzo słabe). Obszary zmiany studium nie obejmują terenów
wymagających rekultywacji (z wyjątkiem gruntów nasypowych w obszarze nr 4).
W obszarach zmiany nr 2, 3, 4 i 6 występują grunty leśne (w tym zadrzewione) i grunty
zadrzewione na użytkach rolnych (wg ewidencji gruntów) lub tereny przeznaczone w planach
miejscowych do zalesienia (obszar nr 2), zajmują one jednak niewielką powierzchnię - najbardziej
znaczącą w obszarze nr 2 (grunty leśne – grunty zadrzewione i zakrzewione zajmują pow. 2,95 ha);
w obszarach nr 3 i 6 pow. gruntów leśnych wynosi po około 0,5 ha. W planie miejscowym, w obszarze
nr 2 wyznaczono pow. 1,45 ha jako tereny do zalesienia, tereny te jednak pokrywają się z terenami
faktycznie zalesionymi (stanowiącymi grunty zadrzewione [wg ewidencji gruntów). Obszary nr 1 i 5 nie
obejmują gruntów leśnych i gruntów zadrzewionych na użytkach rolnych.
Położenie w regionalnych ostojach przyrodniczych i korytarzach ekologicznych. Obszary nr 1,
2 i 6 położone są w części miasta, stanowiącej fragment ostoi florystyczno-mykologicznej (dla roślin
naczyniowych, mszaków i porostów) o znaczeniu regionalnym. Północny fragment obszaru nr 2
(Grabownia) o pow. około 1 ha znajduje się na skraju obszaru węzłowego dla dużych ssaków
drapieżnych i kopytnych (w korytarzu teriologicznym LPK-LR), o znaczeniu regionalnym. W pobliżu
tego korytarza (w odległości co najmniej 50 m) znajduje się obszar nr 6.
Obszary nr 1 i 6 leżą w korytarzu ornitologicznym o znaczeniu regionalnym (korytarz ptaków
Zbiornik Dzierżno Duże - Zbiornik Rybnicki) oraz na skraju (również obszar 2) miejsca
przystankowego (przystanek pośredni) Zbiornik Rybnicki (ze zbiornikami bocznymi, m.in. Grabownia),
a także w sąsiedztwie korytarzy związanych z bezpośrednią doliną Rudy (ichtiologicznego, nietoperzy
i herpetologicznego). Ten rejon miasta położony jest również w korytarzu spójności obszarów
chronionych i ekologicznego łączącego Europejską Sieć Natura 2000 (odległość obszarów zmiany
studium do najbliższych obszarów Natura 2000 wynosi co najmniej kilkanaście kilometrów).
Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Obszary cenne
przyrodniczo. Obszary zmiany nr 1 i 2, niemal cały obszar nr 6, a także skraj obszaru nr 3 położone
są w parku krajobrazowym "Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". W obszarach zmian
nie występują użytki ekologiczne (jednak obszary nr 1 i 6 w Stodołach znajdują się w bezpośrednim
lub bliskim sąsiedztwie użytku ekologicznego "Meandry rzeki Rudy"), ani pomniki przyrody. Obszary
zmiany studium nie są położone, z wyjątkiem północnego fragmentu obszaru nr 2 (zbiorowiska leśne),
w obrębie innych obszarów cennych przyrodniczo, wskazanych w różnych opracowaniach
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waloryzacyjnych, w tym w Aktualizacji waloryzacji przyrodniczej Miasta Rybnika z 2017 r.
Krajobraz. Według opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego
województwa śląskiego, obszary nr 1 i 6 (Stodoły) cechują się krajobrazem wyjątkowym (krajobrazy
zachowane w stopniu dobrym - charakteryzujące się wysokim stopniem naturalności i różnorodności,
obecnością otwartych przestrzeni, posiadające wysokość wartość użytkową, informacyjną,
symboliczną, estetyczną i emocjonalną). pozostałe obszary cechują się krajobrazem przeciętnym lub
zdegradowanym, bez istotnych walorów krajobrazowych.

IA.5.
ZAG ROŻENI A
LUDNOŚCI I JEJ MIENIA

ŚRODOWISKOWE.

ZAGROŻENIE

BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenie hałasem. Zgodnie z „Programem ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika
na lata 2018-2023 (Uchwała nr 797/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.),
najbardziej uciążliwym źródłem hałasu jest hałas drogowy, występujący wzdłuż głównych dróg ze
znacznym udziałem pojazdów ciężkich, m.in. wzdłuż ul. Żorskiej, Brzezińskiej i Prostej (obszar nr 4)
oraz Rudzkiej (obszar nr 1); w mniejszym stopniu źródłem hałasu jest ruch kolejowy (w sąsiedztwie
obszaru nr 4). Okresowo źródłem hałasu w północnym fragmencie obszaru nr 2 może być linia
elektroenergetyczna najwyższych napięć 400 kV. Zgodnie z Mapą akustyczną miasta Rybnika (mapa
terenów cichych), wszystkie obszary zmiany studium (również większość terenów mieszkaniowych
w obszarze nr 4 [z wyjątkiem bezpośredniego sąsiedztwa ul. Żorskiej i Brzezińskiej]) stanowią tereny
ciche (lub są położone w sąsiedztwie tych terenów) - na których nie występuje przekroczenie
wskaźnika LDWN dla wszystkich rodzajów hałasu.
Zagrożenie polami elektromagnetycznymi. Zagrożenie to występuje w obszarach nr 2, 4 i 5.
W północnej części obszaru nr 2 źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest linia
elektroenergetyczna najwyższych napięć 400 kV; wzdłuż niej planowana jest budowa kolejnej linii
najwyższych napięć 220 kV. Źródła promieniowania w obszarach zmiany nr 4 i 5 stanowią linie
elektroenergetyczne 110 kV, a w obszarze nr 4 także stacje bazowe telefonii komórkowej. Poziomy
pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska, badane m.in. w rejonie obszaru nr 2 nie
przekraczają wartości dopuszczalnych.
Zagrożenie poważnymi awariami. Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (poważnej
awarii przemysłowej) są znacznie oddalone, co najmniej 1 km, od obszarów zmiany studium (obszar
nr 2). Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą potencjalnie powstać na skutek wypadków
drogowych lub kolejowych z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne w rejonie
obszaru nr 1 (ul. Rudzka) i nr 4 (ul. Prosta i Żorska, linie kolejowe nr 140 i 148).
Zagrożenie powodziowe. Zagrożenie powodziowe występuje w obszarach zmiany nr 1 i 6 (Stodoły).
Obszary te nie są położone w obrębie obszarów szczególnego (średniego lub wysokiego) zagrożenia
powodzią, jednak część z nich, zwłaszcza obszar nr 6 (25% pow. obszaru), znajduje się w zasięgu
obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (0,02%) i wynosi raz na
500 lat. Prognozowana głębokość zalania terenów wynosi w większości do 1 m, w niewielkiej części
obszaru nr 6 - do 2 m.
Obszary nr 1 i 6 są położone w strefie potencjalnego zagrożenia zalaniem doliny Rudy w wyniku
awarii zapory Zbiornika Rybnickiego. Na zagrożenie to wskazuje m.in. „Ocena stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika w 2019 roku (Uchwała
Nr 336/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r.), w której stwierdza się, że „zagrożenie
powodziowe (katastrofalne) jest możliwe w przypadku istotnego przerwania ciągłości konstrukcji
zapory czołowej”.

IA.6. DZIEDZICTWO KULTUROWE I ZABYTKI
Obszar nr 1 w Stodołach obejmuje w części południowej ważny ze względu na dziedzictwo
kulturowe regionu, jako pozostałość „krajobrazu pocysterskiego”, dawny dwór pocysterski z 1736 r.
przy ul. Stalowej 5 - obiekt wpisany do rejestru zabytków (całość obiektu i najbliższe otoczenie [pow.
0,15 ha], nr rejestru A/603/66). Na południowo-zachodnim skraju obszaru, przy ul. Stalowej/Rudzkiej,
usytuowane są ponadto dwa obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków: remiza strażacka z lat 1940-

221

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 234

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
IA. UW ARUNKOW ANIA ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM

42 oraz krzyż kamienny-kapliczkowy z 1891 r. W planie miejscowym (MPZP 54-11) wyznaczono strefę
ochrony konserwatorskiej dla obiektu w rejestrze zabytków oraz ustalono zasady ochrony
konserwatorskiej dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
W obszarze nr 2 (Grabownia) zlokalizowane są dwa stanowiska archeologiczne, zidentyfikowane
w trakcie badań powierzchniowych w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich.
Obszary nr 3 - 6 nie obejmują terenów i obiektów chronionych ze względu na wartości zabytkowe
i dziedzictwo kulturowe.

IA.7. SYSTEMY KOMUNIKACJI
Wszystkie obszary objęte zmianą studium posiadają dostęp do dróg publicznych lub
wewnętrznych. Niektóre z nich położone są w sąsiedztwie dróg wojewódzkich (obszary nr 1 i 6 [DW
920 Rudy - Rybnik] oraz obszar nr 4 [DW 925 - ul. Żorska i DW 929 - ul. Prosta]) lub dróg
powiatowych (obszar nr 2 [7019 S Wiktora Poloczka – Komisji Edukacji Narodowej] i obszar nr 5
[7020 S Śląska - Okulickiego - Konarskiego - Rymera]).
Ulica Żorska, po oddaniu do użytkowania Drogi Regionalnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935,
została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej - w celu zachowania ciągłości dróg wojewódzkich na
terenie Rybnika, Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/23/7/2020 z dnia 21 września 2020 r.
ponownie zaliczył ul. Żorską na odcinku od skrzyżowania z ul. Prostą do skrzyżowania z ul. Sybiraków
(w tym w granicach obszaru nr 4) do kategorii dróg wojewódzkich (DW 925).
Zachodnią granicę obszaru nr 5 stanowi pas planowanej drogi zbiorczej, zapisanej w planie
miejscowym (obwodnica Chwałowic). Obszar nr 3 położony jest w rejonie kształtującego się układu
drogowego północno-zachodniej części Orzepowic.
W obszarze nr 4 w pasie drogowym ul. Żorskiej istnieje droga dla rowerów. Przez obszar nr 6
i w sąsiedztwie obszaru nr 1 prowadzi trasa rowerowa i szlak turystyczny.
W sąsiedztwie obszaru nr 4 (rejon stacji Rybnik) biegną linie kolejowe nr 140 i 148, o znaczeniu
państwowym.

IA.8. SYSTEMY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
Obszary objęte zmianą studium są w różnym stopniu wyposażone w poszczególne systemy
infrastruktury technicznej. Żaden z obszarów nie jest objęty siecią ciepłowniczą (zdalaczynną).
Obszary w północnej części miasta (nr 1, 2, 3 i 6) nie mają dostępu do sieci gazowej, a obszary nr 1
i 6 (Stodoły) oraz obszar nr 2 (Grabownia) położone są poza zasięgiem aglomeracji - systemu
kanalizacji zbiorczej (Uchwała nr 507/XXIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rybnik [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 8917]).
System kanalizacji zbiorczej nie obejmuje dzielnic Grabownia i Stodoły ze względu na brak
uzasadnienia technicznego i ekonomicznego dla budowy sieci kanalizacyjnej (wskaźniki koncentracji
liczby osób na km sieci kanalizacyjnej są niższe od wymaganych 90 osób/km sieci kanalizacyjnej).
W tych dzielnicach miasta zakłada się gromadzenie ścieków w zbiornikach bezodpływowych oraz
wywóz na oczyszczalnię ścieków lub stosowanie oczyszczalni przydomowych.
Obszar nr 4 jest w pełni wyposażony w systemy infrastruktury (z wyjątkiem miejskiej sieci
ciepłowniczej). Pozostałe obszary zmiany studium są wyposażone w podstawowe rodzaje
infrastruktury (sieć wodociągowa i elektroenergetyczna) bądź położone są w bezpośrednim lub bliskim
sąsiedztwie sieci i obiektów infrastruktury, odpowiednio do zróżnicowanego wyposażenia dzielnic
miasta w poszczególne rodzaje infrastruktury technicznej. Sieć wodociągowa występuje na wszystkich
obszarach lub w ich bliskim sąsiedztwie (obszary nr 2 i 5). Obszary nr 3, 4 i 5 objęte są siecią
kanalizacji zbiorczej lub znajdują się w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Wszystkie obszary wyposażone
są, w różnym stopniu, w sieć elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną. W obszarach nr 1 i 4
istnieją stacje transformatorowe oraz napowietrzne i kablowe linie SN 20 kV i nN, a także linie
oświetlenia ulicznego. W pozostałych obszarach zmiany, dotąd nieprzeznaczonych pod zabudowę,
występują linie napowietrzne lub kablowe nN i linie napowietrzne oświetlenia ulicznego nN, w pobliżu
obszaru nr 3 znajduje się stacja transformatorowa. Sieć gazowa, oprócz obszaru nr 4, istnieje
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w północnej części obszaru nr 5. Zgodnie z aktualizacją „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika” (uchwała Nr 465/XXX/2017 Rady Miasta
Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r.), przewiduje się realizację sieci gazowej w Grabowni (obszar nr 2)
w latach 2020 – 2021 oraz w Orzepowicach w rejonie ul. Bratków (obszar nr 3)
Przez niektóre obszary prowadzą magistralne sieci elektroenergetyczne: przez północną część
obszaru nr 2 prowadzi dwutorowa linia najwyższych napięć 400 kV relacji GSE Wielopole - Dobrzeń /
Nosovice (w korytarzu istniejącej linii 400 kV planuje się budowę linii 220 kV relacji GSE Wielopole Farma Wiatrowa Silesia; przez obszary nr 4 i 5 prowadzą napowietrzne linie wysokiego napięcia
110 kV relacji Wielopole – Paruszowiec (obszar nr 4) i Chwałowice - Szyb Marklowice (obszar nr 5).
Ponadto, przez obszar nr 4 prowadzi rurociąg wód przemysłowych KWK Chwałowice – Paruszowiec
oraz usytuowane są w jego północnej części dwie stacje bazowe telefonii komórkowej.

IA.9. STAN PRAWNY GRUNTÓW
Grunty w obszarach zmiany studium cechuje zróżnicowany stan pod względem prawnym
(własności). W obszarach nr 1 i 6 dominują grunty Skarbu Państwa - w większości we współwładaniu
osób fizycznych i spółek handlowych. W obszarach nr 2 i 5 przeważają lub dominują grunty osób
fizycznych, w obszarze nr 3 przeważający jest udział gruntów gminy. W obszarze nr 4 przeważają
grunty Skarbu Państwa, w większości we władaniu spółek handlowych; znaczący jest udział gruntów
osób fizycznych i gminy, a także gruntów stanowiących własność spółek handlowych. W obszarach
nr 2, 3 i 5, działki, których dotyczyły wnioski o zmianę przeznaczenia terenu, stanowią własność osób
fizycznych. Możliwość zagospodarowania działek ewidencyjnych na wnioskowane w zmianie studium
cele nie wymaga przeprowadzenia procedury scalenia i powtórnego podziału.
Obszary zmiany studium położone są poza zasięgiem terenów zamkniętych. Jedynie na
zachodnim skraju obszaru nr 4 znajdują się fragmenty trzech działek (o łącznej pow. 947 m²),
stanowiących tereny uznane za zamknięte, ustanowione przez ministra właściwego do spraw
transportu (Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów
zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe [Dz. Urz. MI z 2020 r. poz. 38]). Tereny te nie
posiadają strefy ochronnej.

I.A.10. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
Zgodnie z uzasadnieniem do uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany studium, większości obszarów objętych zmianą dotyczą ważne zamierzenia inwestycyjne
w mieście, a zmiana studium stanowić ma podstawę do realizacji złożonych wniosków o zmianę
przeznaczenia terenów i interesów gminy.
W obszarach nr 2, 3 i 5 właściciele gruntów wielokrotnie składali wnioski o zmianę przeznaczenia
terenów na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W obrębie obszaru nr 2, w procedurze
sporządzania studium i w okresie po przyjęciu studium w 2016 r. (w latach 2016 - 2019) złożono
szereg wniosków o zmianę przeznaczenia działek z terenów rolnych na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, rzadziej na tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z reguły
w pierwszej linii zabudowy wzdłuż ul. Skowronków (do około 40 m w głąb działki), rzadziej wnoszono
o przeznaczenie pod zabudowę całej powierzchni działek; wnioski argumentowano zwiększającym się
zainwestowaniem terenów w okolicy (realizacja inwestycji w zakresie usług społecznych o znaczeniu
dzielnicowym [boisko sportowe, plac zabaw] i infrastrukturalnym [parking, remont drogi gminnej,
uzbrojenie terenu]). Podobne, choć o mniejszym zakresie przestrzennym, wnioski dotyczą obszarów
nr 3 i 5 (w obszarze nr 3 – przeznaczenie dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
w rejonie intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej w Orzepowicach, w obszarze nr 5 –
przeznaczenie trzech działek na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części – również
pod usługi [w sąsiedztwie byłej oczyszczalni ścieków Chwałowice i planowanej drogi zbiorczej]).
W obszarach nr 1 i 6 – zmiana studium ma stworzyć podstawy umożliwiające realizację
planowanych zamierzeń w rejonie dworu pocysterskiego i dawnego ośrodka jeździeckiego wg oprac.
„Masterplan Stodoły”, akceptowanych przez Miasto, obejmujących: rozwój funkcji usługowohandlowych w części obszaru nr 1 (m.in. nadanie nowych funkcji [usługowych] budynkowi dworu,

223

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 236

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
IA. UW ARUNKOW ANIA ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM

powiązanych z realizacją centrum rekreacyjnego [River Club]) oraz wielorodzinnych budynków
mieszkaniowych (195 mieszkań) w obszarze nr 6 na terenie opuszczonego parkuru ([Lake Village]).
W obszarze nr 4 zmiana studium wynika z odstąpienia od planowania drogi zbiorczej, mającej
łączyć ul. Żorską z ul. Prostą (droga przy/w rejonie Tesco), na rzecz stworzenia większych możliwości
przestrzennych dla rozwoju funkcji produkcyjno-magazynowych w tym rejonie miasta - z uwagi na
dynamicznie rozwijające się działalności tego rodzaju lub zamiary rozwoju takich działalności. Jest to
zgodne z jednym z celów rozwoju miasta.
Wstępny projekt zmiany studium zakłada przeznaczenie terenów o pow. około 4,5 ha (brutto)
w obszarach nr 2, 3 i 5 pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obszaru nr 6 o pow.
4,1 ha (brutto) – pod zabudowę mieszkaniowo-usługową z dominacją zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej. Jak wynika z lokalnych uwarunkowań i zamierzeń inwestycyjnych, planowane
przedsięwzięcie w obszarze nr 6 ogranicza się do terenu o pow. 2,5 ha. Nie wzięto pod uwagę zmian
w obszarach nr 1 i 4, gdyż nie prowadzą one do wyznaczenia nowych terenów w stosunku do ustaleń
studium (istniejące rezerwy terenów w obszarze nr 4 uwzględniono już w bilansie terenów
przeznaczonych pod zabudowę, dokonanego w ramach sporządzania studium, a przesunięcia granic
pomiędzy różnymi rodzajami obszarów zurbanizowanych (mieszkaniowo-usługowych, usługowych
i usługowo-produkcyjnych) nie mają znaczenia dla bilansu terenów ze względu na ograniczoną
powierzchnię zmienianych części obszarów oraz z uwagi na ich znaczne już zainwestowanie.
Ze względu na wyniki zaktualizowanego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, przy
uwzględnieniu ustaleń studium w zakresie kierunków przeznaczenia obszarów możliwych
do zabudowy (rozdz. I.13), wskazujące na znacznie ograniczoną możliwość wyznaczenia w zmianie
studium dodatkowych terenów pod zabudowę mieszkaniową, łączna powierzchnia użytkowa nowej
zabudowy mieszkaniowej na obszarach nr 2, 3, 5 i 6 (mieszcząca się w zakresie dopuszczalnego
poszerzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę) nie może przekroczyć poziomu 10 tys. m².
Oznacza to możliwość realizacji na terenach w obszarach nr 2, 3 i 5 zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej o łącznej, maksymalnej pow. użytkowej w ilości do 4 tys. m², natomiast na terenie
w obszarze nr 6 – zabudowy o pow. użytkowej maksymalnie w ilości 6 tys. m².
Realizacja zabudowy na tych obszarach nie będzie wymagała dodatkowych inwestycji służących
realizacji zadań własnych gminy w zakresie wykonania sieci komunikacyjnej. Wszystkie obszary
zmiany studium są dostępne poprzez istniejące układy drogowe, adekwatne do specyfiki planowanych
inwestycji. Jedynie w obszarze nr 2 (Grabownia), istniejąca droga, stanowiąca jednocześnie dojazd
do obiektu sportowo-rekreacyjnego, może wymagać modernizacji (dostosowania stanu technicznego
do zwiększonego ruchu drogowego). Odstąpienie od planowania drogi zbiorczej w obszarze nr 4
przyczyni się do zmniejszenia szacowanych nakładów finansowych gminy związanych z realizacją
dróg klasy zbiorczej, planowanych w studium i ustalonych w planach miejscowych.
W zakresie infrastruktury społecznej, ze względu na ograniczony rozwój zabudowy
mieszkaniowej na obszarach nr 2, 3 i 5, inwestycje w tych obszarach nie będą wymagały dodatkowych
inwestycji. Jedynie skala planowanej inwestycji w obszarze nr 6 może w dłuższej perspektywie rodzić
konieczność finansowania przez gminę inwestycji związanych z wykonaniem (rozbudową) niezbędnej
infrastruktury społecznej w Stodołach.
Obszary zmiany studium są wyposażone w podstawowe sieci infrastruktury technicznej lub są
położone w ich sąsiedztwie (woda, energia elektryczna). Istotnych nakładów finansowych wymagała
będzie realizacja systemu kanalizacji sanitarnej w obszarach nr 1, 2 i 6 (Stodoły i Grabownia), jednak
budowa systemu kanalizacji w tych częściach miasta była już założona w studium, jako inwestycja
wskazana do realizacji ze względów środowiskowych oraz z uwagi na konieczność wyrównywania
poziomu i jakości życia w poszczególnych dzielnicach miasta, w tym poprzez właściwy dostęp
do infrastruktury technicznej.
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II.1. K I E R U N K I Z M I AN W S T R U K T U RZ E P R Z E S T R Z E N N E J
O R AZ W P R Z E Z N AC Z E N I U T E R E N Ó W .
KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA
ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW
II.1.1. ZASADY I CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ
II.1.1.1. ZASADY POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1.

▪

▪

Polityka przestrzenna miasta, mając za podstawy ład przestrzenny i zrównoważony rozwój,
w tym zachowanie równowagi przyrodniczej oraz uwzględniając bilans terenów przeznaczonych
pod zabudowę, kieruje się zasadami preferencji:
zgodności rozwoju przestrzennego z celami strategii rozwoju miasta i zbiorowymi potrzebami
wspólnoty samorządowej, przy uwzględnieniu praw do zagospodarowania terenów, zgodnego
z warunkami ustalonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz
zmian jakościowych nad ilościowymi w dotychczasowych sposobach użytkowania przestrzeni.

2.

Rozwój przestrzenny miasta, zgodnie z zasadą przewagi zmian jakościowych nad zmianami
ilościowymi, polegał będzie:
▪
w głównej mierze – na efektywnym wykorzystaniu potencjału:
wynikającego z przekształceń i rehabilitacji obszarów zabudowanych oraz ze zmian
w sposobach zagospodarowania terenów dotychczas przeznaczonych do urbanizacji,
rezerw terenów przeznaczonych pod zabudowę, dotąd niezabudowanych, łatwo dostępnych
pod względem infrastrukturalnym;
▪
w ograniczonym jedynie zakresie – na zajmowaniu pod zabudowę nowych terenów,
z koncentracją w rejonach, których zagospodarowanie umożliwi osiągnięcie korzyści
ekonomicznych i społecznych wynikających z:
priorytetowych inwestycji infrastrukturalnych, w szczególności z realizacji Regionalnej Drogi
Racibórz - Pszczyna,
możliwości tworzenia zwartych skupisk zabudowy, z uwzględnianiem zasady racjonalnego
kompromisu pomiędzy indywidualnymi zamierzeniami a interesem ogólnym,
lub gdy będzie to niezbędne dla realizacji innych inwestycji celu publicznego.

II.1.1.2. CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ
1.

Przyjmuje się, w nawiązaniu do strategii rozwoju miasta oraz uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego, a także zasad określonych w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, następujące, równorzędne cele polityki przestrzennej, w tym realizujące cele rozwoju
miasta w zakresie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym:

▪

"Zwartość miasta"

▪

"Wewnętrzna spójność miasta. Jakość życia"

▪

"Regionalna ranga miasta"

▪

"Wszechstronny rozwój. Potencjał inwestycyjny".

2.

Cel "Zwartość miasta" – kształtowanie racjonalnej i zrównoważonej struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju –
odnosi się do podstawowych elementów struktury przestrzennej: przestrzeni zurbanizowanej
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(terenów zabudowanych, w szczególności mieszkaniowych) i przestrzeni przyrodniczej (terenów
otwartych) oraz do układu drogowego, jako głównego elementu liniowego struktury
przestrzennej, a jednocześnie wywierającego – spośród innych elementów tego rodzaju –
największy wpływ na stan przestrzeni urbanistycznej i przyrodniczej.
Możliwość osiągnięcia celu w zakresie "zwartości miasta" wymaga:
ograniczenia dalszego rozpraszania zabudowy – w stosunku do sytuacji, w której jako stan
istniejący traktuje się tereny zabudowane i przeznaczone pod zabudowę, w szczególności
mieszkaniową, zgodnie z warunkami ustalonymi w planach miejscowych,
zachowania ciągłości przestrzennej terenów otwartych w formie zbliżonej do modelowego układu
pierścieniowo-klinowego oraz
racjonalnego, ograniczonego rozwoju układu drogowego, z uwzględnieniem realnych potrzeb
i możliwości realizacyjnych – zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale II.4.1.
Realizacja celu w największym stopniu warunkowana jest odpowiednimi działaniami w zakresie
nowych terenów zabudowy mieszkaniowej, a także usługowej, polegającymi na:
koncentracji możliwości rozwoju zabudowy na wykorzystaniu potencjału terenów dotychczas
niezagospodarowanych – położonych w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych,
znajdujących się w zasięgu infrastruktury technicznej (w tym systemu zbiorowego odprowadzania
i oczyszczania ścieków), wymagających najmniejszych nakładów na uzbrojenie terenu, w tym
takich, które w planach miejscowych przeznaczone są pod "zieleń przydomową" lub "usługi
sportu i rekreacji";
kształtowaniu zwartych skupisk zabudowy, bez jej nadmiernego rozwoju w głąb terenów
otwartych;
powstrzymywaniu rozwoju niewielkich, izolowanych jednostek osadniczych, pozbawionych
dostępu do systemu zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków i bez realnych
perspektyw na jego budowę ze względu na uwarunkowania prawno-ekonomiczne;
wykluczeniu z możliwości zabudowy terenów położonych w dolinach cieków, w szczególności
w sposób blokujący ciągłość terenów otwartych, stanowiących korytarze ekologiczne.
3.

Cel "Wewnętrzna spójność miasta. Jakość życia" – wyrównywanie poziomu i jakości życia
pomiędzy dzielnicami oraz poprawa jakości życia w odniesieniu do całego miasta, obejmuje dwa,
przenikające się kierunki działań – dotyczące niektórych dzielnic oraz odnoszące się do miasta,
jako całości. Cel "wewnętrzna spójność miasta", rozumiana jako brak istotnych różnic w poziomie
życia w poszczególnych częściach miasta, wynika z nierównomiernego rozwoju dzielnic,
a zwłaszcza z występowania dzielnic lub ich części o znacznym stopniu degradacji
urbanistycznej i społecznej. Zjawiska te mogą pogłębić się w wyniku skoncentrowania uwagi na
centrum i środkowej części miasta w związku z realizacją celu "Regionalna ranga miasta". Cel
"wewnętrzna spójność miasta" zakłada konieczność równomiernego rozwoju dzielnic, w tym
poprzez działania, które będą zapobiegać marginalizacji rejonów stanowiących obszary
o charakterze obszarów zdegradowanych lub rewitalizacji oraz przeciwdziałać pogłębianiu
nierówności w rozwoju poszczególnych dzielnic miasta. Działania te obejmują w szczególności:
rozwój dzielnicowych i lokalnych ośrodków usługowych;
rehabilitację (rewitalizację) dzielnic lub ich części, stanowiących obszary o charakterze obszarów
zdegradowanych i rewitalizacji, wraz z rewaloryzacją istniejących i tworzeniem nowych
przestrzeni publicznych, terenów zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjnych;
równoważenie rozwoju w zakresie działania komunikacji publicznej i dostępu do infrastruktury
technicznej w poszczególnych dzielnicach miasta.
Cel "Jakość życia" odnosi się do całego miasta i zakłada konieczność działań wpływających na
jakość życia, zwłaszcza w aspektach warunkowanych przez stan ładu przestrzennego, jakość
krajobrazu, wyposażenie w infrastrukturę miejską i sprawność jej funkcjonowania, obejmujących:
rozwój transportu publicznego, w tym z wykorzystaniem transportu kolejowego;
wzrost dostępności i integrację różnych środków transportu, z zagęszczaniem przystanków
autobusowych i kolejowych oraz linii komunikacyjnych;
tworzenie warunków do poruszania się rowerem i pieszo – budowa dróg rowerowych, likwidacja
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-

-

barier przestrzennych i architektonicznych;
rozwój systemów infrastruktury technicznej, w szczególności zaopatrzenia w ciepło, w tym
z wykorzystaniem źródeł kogeneracyjnych i odnawialnych, zbiorowego systemu oczyszczania
i odprowadzania ścieków oraz wzrost publicznego dostępu do technologii teleinformatycznych;
wzrost estetyki miasta – opracowanie i stosowanie standardów dotyczących reklam oraz
ekspozycji towarów poza budynkami, w szczególności w centrum oraz wzdłuż głównych dróg
wjazdowych do centrum miasta.

4.

Cel "Regionalna ranga miasta" – dostosowanie funkcji miasta do jego wysokiej, regionalnej rangi
– wynika z niedostatecznego rozwoju usług wyższego rzędu i nieodpowiedniej do rangi miasta
jakości urbanistycznej i architektonicznej centrum Rybnika.
Wysoka pozycja miasta w dokumentach strategicznych i planistycznych oraz faktycznie pełniona
funkcja głównego ośrodka Subregionu Zachodniego woj. śląskiego, nie idzie w parze z wyposażeniem
miasta w usługi wyższego rzędu oraz z poziomem rozwoju i wizerunkiem centrum miasta, właściwym
dla ośrodków regionalnych. Utrzymywanie się takiego poziomu rozwoju i wyposażenia centrum miasta
może prowadzić do marginalizacji jego znaczenia i utraty wysokiej pozycji w hierarchii głównych
ośrodków w województwie i w kraju. Ranga centrum miasta, w tym usługowa, pomimo
prognozowanego – umiarkowanego w porównaniu z innymi ośrodkami – spadku liczby ludności
w mieście i Aglomeracji Rybnickiej, powinna być dostosowana do obsługi nadal znaczącej liczby
ludności (około 200 tys. w perspektywie 20. letniej). Witalność centrum miasta jest również zagrożona
znacząco niekorzystną strukturą wiekową mieszkańców.
Rozwój centrum usługowego miasta i zarazem całej Aglomeracji Rybnickiej, pozwalający na
utrzymanie regionalnej rangi ośrodka poprzez wzmacnianie wielkomiejskich funkcji i atrybutów miasta,
wymaga skupienia w centrum działań w zakresie:
rozwoju usług wyższego rzędu, o znaczeniu subregionalnym i regionalnym,
wyposażenia w elementy infrastruktury odpowiadającej randze miasta w układzie ośrodków
miejskich w regionie, w tym w zakresie komunikacji publicznej,
przekształceń struktury urbanistycznej i wizerunku centrum oraz środkowej części miasta,
kształtowania elementów i akcentów wielkomiejskich, adekwatnych do rangi miasta – jakości
kompozycji urbanistycznej, architektury i przestrzeni publicznych, w tym zieleni urządzonej,
ożywienia centrum poprzez inwestycje służące różnym grupom wiekowym mieszkańców, tym
także rozwój zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
5.

-

-

-

Cel "Wszechstronny rozwój. Potencjał inwestycyjny" – wzrost bazy różnorodnych terenów
inwestycyjnych, zakłada, przy koniecznym utrzymaniu pozycji i możliwości funkcjonowania
sektora górniczo-energetycznego, niezbędne zróżnicowanie i wzmocnienie bazy gospodarczej
Rybnika (rozwój przemysłu nowoczesnych technologii i funkcji naukowo-badawczych), a także
tworzenie warunków dla gałęzi gospodarki wymagających terenów o większej powierzchni,
z zastosowaniem różnych instrumentów wsparcia, w tym w wymiarze przestrzennym oraz
efektywne wykorzystanie potencjału przestrzeni miasta i atutów jego położenia dla
wszechstronnego, wielokierunkowego rozwoju gospodarczego. Kierunki działań, umożliwiających
realizację celu, obejmują:
zwiększenie zasobu terenów inwestycyjnych – poprzemysłowych i nowych terenów, możliwych
do przeznaczenia pod zabudowę produkcyjno-usługową,
efektywne wykorzystanie potencjału centrum miasta i bezpośredniego otoczenia dla lokalizacji
działalności naukowo-badawczych, związanych z wysokimi technologiami, obsługą
instytucjonalno-finansową biznesu i powierzchnią biurową na wynajem oraz innych usług
wyspecjalizowanych,
efektywne wykorzystanie zasobów i walorów środowiska dla rozwoju usług rekreacji, wypoczynku
(w tym pobytowego) i turystyki oraz usług wspomagających te rodzaje działalności, w tym
potencjału rekreacyjnego Zbiornika Rybnickiego i kompleksów leśnych, a także obiektów
zabytkowych, w tym poprzemysłowych,
wykorzystanie atutów położenia miasta dla rozwoju różnych działalności, również z zakresu
logistyki oraz handlu hurtowego i giełdowego.
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6.

Konkretyzacja działań umożliwiających osiągnięcie celów polityki przestrzennej zawarta jest
w kolejnych rozdziałach ustaleń studium; w szczególności odnoszą się do nich ustalenia
w zakresie głównych kierunków zmian w strukturze przestrzennej oraz w przeznaczeniu terenów.

II.1.2. KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ
II.1.2.1. ZASADY I KIERUNKI DZI AŁAŃ PRZESTRZENNYCH
1.

Realizacja celów polityki przestrzennej następuje poprzez główne kierunki zmian w strukturze
przestrzennej miasta, a także w przeznaczeniu terenów, pozwalających na osiągnięcie celów
polityki. Działania w zakresie zmian funkcjonalnych i przestrzennych, zmierzające do poprawy
ładu przestrzennego i bardziej efektywnego wykorzystania walorów przestrzeni obejmują
określone części miasta – w szczególności centrum i jego bezpośrednie otoczenie, ośrodki
dzielnicowe i lokalne oraz węzły i pasma rozwoju usług poza centrum, a także obszary
przekształceń w zakresie zmiany dotychczas przyjętych ustaleń planistycznych, w tym tereny
poprzemysłowe i niektóre niezagospodarowane dotychczas obszary, na których przewidywano
lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2.

2.

Kierunki kształtowania struktury przestrzennej zachowują dotychczasowy, zasadniczy typ
struktury przestrzennej miasta – w różnych wymiarach mono- lub policentrycznej
i wieloogniskowej:
w wymiarze ośrodków usługowych – typu aglomeracji, z dominującym ośrodkiem centralnym –
centrum miasta i śródmieściem funkcjonalnym oraz układem satelitarnych ośrodków
dzielnicowych i lokalnych, o różnej randze i wielkości, stanowiących centra aktywności
społecznej (koncentracja usług społecznych, głównie podstawowych, w rejonach istniejących
obiektów usługowych, m.in. kultury, oświaty, kościołów, strażnic ochotniczych straży pożarnej,
sportu i rekreacji) w poszczególnych dzielnicach miasta lub ich zespołach, w dostosowaniu
do wielkości dzielnic i ich charakteru (Boguszowice-Osiedle, Boguszowice-Stare, Gotartowice,
Kłokocin, Chwałowice, Popielów - Radziejów, Niedobczyce, Niedobczyce - Rymer / Wrębowa,
Niewiadom, Zamysłów, Zebrzydowice, Maroko-Nowiny, Orzepowice, Rybnicka Kuźnia,
Wielopole, Golejów - Grabownia, Ochojec, Chwałęcice, Stodoły, Kamień);
w wymiarze rozmieszczenia ludności i miejsc pracy – policentryczny i wieloogniskowy typ
struktury przestrzennej, skupiający się wokół szeregu ośrodków, w tym wyspecjalizowanych oraz
sektorowy, koncentrujący się wzdłuż głównych osi rozwoju usług, w tym:
rejony aktywizacji urbanistycznej i architektonicznej istniejących i potencjalnych węzłów
("wierzchołków") usługowych poza centrum miasta – miejsc koncentracji zabudowy
usługowej, m.in. w węzłach Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna oraz poprawy estetyki
w rejonach skrzyżowań głównych ulic,
pasma rozwoju usług komercyjnych wzdłuż głównych ulic, m.in. Rybnicka - Gliwicka, Żorska
- Prosta - Świerklańska, Stanisława Małachowskiego, Jastrzębska, 1 Maja, Wodzisławska /
Niepodległości, Górnośląska, Raciborska, Zebrzydowicka, Obwiednia Północna, Obwiednia
Południowa, Władysława Stanisława Reymonta, Budowlanych, Rudzka (do skrzyżowania
z ul. Obwiednia Północna), Henryka Mikołaja Góreckiego.

▪

▪

3.

▪

▪

Główne kierunki działań przestrzennych dotyczą strategicznych dla osiągnięcia celów polityki
przestrzennej obszarów w rozumieniu funkcjonalnym i przestrzennym, o szczególnym zakresie
zmian, w obrębie których koncentrować się będą działania rozwojowe – jakościowe, a także
ilościowe:
obszary rozwoju jakościowego – wymagające istotnych przekształceń funkcjonalnoprzestrzennych, w tym polegających na przyjęciu innego niż dotychczasowy sposobu ich
użytkowania oraz wymagające rehabilitacji (rewitalizacji) istniejącego zagospodarowania,
obszary rozwoju ilościowego, obejmujące tereny przeznaczone pod zabudowę – polegającego
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▪
▪

na zagospodarowaniu nowych terenów inwestycyjnych, przeznaczonych, zgodnie z bilansem
terenów, głównie pod zabudowę produkcyjno-usługową, w ograniczonym zakresie – pod
zabudowę mieszkaniową oraz
obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2,
obszary przestrzeni publicznej, w tym tereny zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjne.

Obszary te nie są rozłączne przestrzennie, nakładają się na siebie i wzajemnie przenikają pod
względem rodzaju działań, jak i zasięgu przestrzennego, ze względu na wielorakie uwarunkowania.

II.1.2.2. OBSZARY ROZWOJU JAKOŚCIOWEGO - PRZEKSZTAŁCEŃ I REHABILITACJI
1.

Określa się obszary rozwoju jakościowego, wymagające przekształceń – zmian funkcjonalnych
i przestrzennych, zmierzających do poprawy ładu przestrzennego i bardziej efektywnego
wykorzystania walorów przestrzeni, w tym ekonomicznych:

▪

centrum miasta (obszar centralnego ośrodka usługowego), w szczególności:
pasmo terenów w rejonie wschodniej części obszaru: Chwałowicka - rondo Chwałowickie 3 Maja - Józefa Piłsudskiego - Tadeusza Kościuszki oraz pas terenów wzdłuż ul. Dworcowej
z istotną zmianą dotychczasowych kierunków przeznaczenia terenów w rejonie dworca
kolejowego poprzez wykorzystanie terenów rezerwowanych dotychczas pod budowę drogi
łączącej rondo Chwałowickie z ul. Bolesława Chrobrego na cele zintegrowanego centrum
przesiadkowego,
rejon ul. Bolesława Chrobrego - Władysława Łokietka - Hutnicza (dawnych zakładów
"Ryfamy"), ze zmianą kierunku przeznaczenia terenów po tych zakładach z funkcji handlowej na
zabudowę wielofunkcyjną, z dopuszczeniem podtrzymania (zachowania) ze względów
ekonomiczno-społecznych funkcji produkcyjnej w części terenu zajętej przez budynki
produkcyjne,
niezagospodarowane dotąd tereny poprzemysłowe i poszpitalne (ul. Bolesława Chrobrego Miejska - Klasztorna - 3 Maja; Raciborska - Wojciecha Korfantego - Pocztowa - gen. Józefa
Hallera - Wiejska oraz gen. Józefa Hallera - Młyńska - Targowa - Rzeczna),
tereny wymagające uzupełnienia lub wymiany zabudowy oraz zagospodarowania wnętrz
kwartałów (m.in. pl. Wolności - Mikołaja Reja - Rynek - Rynkowa, Wysoka - Józefa Ignacego
Kraszewskiego - Łony - Stroma - schody teatralne, skarpa teatralna - ks. Józefa Szafranka 3 Maja, Na Górze - Mikołowska - Powstańców Śląskich - Gliwicka, Kościelna - Marii
Skłodowskiej-Curie - Raciborska, Rudzka - Marii Skłodowskiej-Curie - Kampus);

▪

rejon na wschód od centrum – pomiędzy terenami kolejowymi, ul. [1]Jerzego Giedroycia i Prostą,
z możliwością kierunkowej zmiany przeznaczenia części terenów kolejowych na inne cele;

▪

Niewiadom - część dawnej kopalni Ignacy (ul. Sportowa - Ignacego Mościckiego), nieobjęta
wpisem do rejestru zabytków oraz tereny poprzemysłowe, zrekultywowane i wymagające
rekultywacji w rejonie ul. Sportowej i Karola Szymanowskiego.

2.

Określa się obszary rozwoju jakościowego, wymagające głównie rehabilitacji – zmian
jakościowych zagospodarowania, podnoszących standard i jakość życia mieszkańców,
a w części także zmian funkcjonalnych i przestrzennych, o charakterze obszarów
zdegradowanych lub rewitalizacji, w tym także pod względem urbanistycznym i społecznym:

-

Boguszowice-Osiedle – część zabudowy na południe od ul. Józefa Lompy wraz z parkiem
osiedlowym przy ul. Wojciecha Bogusławskiego i na południe od ul. Patriotów;

-

Paruszowiec – część dzielnicy położona pomiędzy liniami kolejowymi nr 140 i 148,
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ul. ks. Henryka Groborza, rzeką Rudą i ul. Wielopolską;
-

Niedobczyce - Rymer (rejon ul. gen. Władysława Andersa, Barbary, Ignacego Paderewskiego
i Obrońców Pokoju wraz z parkiem dzielnicowym i terenami po kopalni Rymer);

-

Niewiadom - Beata (rejon skrzyżowania ul. Raciborskiej z ul. Augustyna Kwiotka i Stefana Grota
Roweckiego).

II.1.2.3. OBSZARY ROZWOJU ILOŚCIOWEGO - NOWE TERENY PRZEZNACZONE POD
ZABUDOWĘ
1.

-

2.

Określa się, przy utrzymaniu dotychczasowych, tradycyjnych skupisk działalności produkcyjnousługowych, nowe obszary rozwoju funkcji produkcyjno-usługowych, położone w różnych
rejonach miasta, pozwalające na zwiększenie zasobów terenów inwestycyjnych, przeznaczonych
pod zabudowę produkcyjną lub produkcyjno-usługową:
rejon Gotartowic, Kłokocina i Boguszowic-Starych – tereny inwestycyjne związane z Regionalną
Drogą Racibórz - Pszczyna oraz z lotniskiem Gotartowice i jego otoczeniem, którego dotyczą
również przekształcenia jakościowe w zakresie zmiany dotychczasowych kierunków
przeznaczenia terenów w otoczeniu lotniska (rezygnacja z rozbudowy lotniska na rzecz
zagospodarowania produkcyjnego i usługowego terenów w sąsiedztwie lotniska);
rejon węzła Świerklańskiego (Chwałowice, w sąsiedztwie KWK Chwałowice) w ciągu trasy
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna;
rejon elektrowni i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na pograniczu Golejowa
i Grabowni;
rejon KWK Jankowice (ul. Jastrzębska).
W zakresie terenów mieszkaniowych – zakłada się ograniczony rozwój na zasadzie
wykorzystania łatwo dostępnych rezerw terenów, położonych w sąsiedztwie terenów dotychczas
zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę, w tym – nowe tereny zabudowy mieszkaniowej
w Chwałęcicach, mogące stanowić ekonomiczne uzasadnienie budowy systemu zbiorowego
odprowadzania i oczyszczania ścieków.

II.1.2.4. OBSZARY, NA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ SYTUOWANE OBIEKTY HANDLOWE
O POWIERZCHNI SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m2
1.

Określa się obszary rozmieszczenia istniejących obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2 oraz obszary, na których mogą być one sytuowane, oznaczone na rysunku
studium symbolem "WOH" (wielkopowierzchniowe obiekty handlowe), obejmujące:

-

obszary istniejące, w pełni lub w większości zagospodarowane (pow. około [1]50 ha): WOH1 –
Gliwicka / Obwiednia Północna, WOH2 – Jana Kotucza / Zebrzydowicka / ks. Piotra
Ściegiennego, WOH3 – Raciborska / Dworek (CH Plaza), WOH4 – Bolesława Chrobrego /
Zamkowa / Rynkowa / 3 Maja, WOH5 – Żorska, WOH6 – Żorska / Karola Miarki / Przyjaźni,
WOH7 – Żorska / Prosta / Brzezińska oraz dotychczas przeznaczone na taki cel: WOH8 –
Wodzisławska i WOH9 – Wodzisławska / Żwirowa (pow. około 25 ha), położone w obrębie
wielofunkcyjnego centrum i na obszarach usługowych;
obszar możliwej lokalizacji obiektów handlowych w rejonie węzła Gotartowickiego w ciągu
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (WOH10), warunkowanej realizacją drogi regionalnej.

2.

Odstępuje się od podtrzymywania innych, wyznaczonych dotychczas obszarów rozmieszczenia
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2 na rzecz rozwoju zabudowy
wielofunkcyjnej lub usługowej, zgodnie z kierunkami przeznaczenia terenów na tych obszarach.
Obszary rozmieszczenia istniejących obiektów handlowych należy uwzględniać w planach
miejscowych. Dopuszczalna jest rozbudowa obiektów lub zmiana rodzaju (formatu handlowego)
obiektu i wzbogacenie zakresu rodzajowego usług – na warunkach, które należy określić w planie
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miejscowym albo – przyjęcie innego przeznaczenia (dla całości obszaru lub jego części), zgodnego
z kierunkami przeznaczenia terenów ustalonych dla obszarów o różnych funkcjach, na których obiekty
te są zlokalizowane. Wielofunkcyjne centra handlowo-usługowe mogą być lokalizowane
i rozbudowywane wyłącznie na obszarach w centrum miasta.
W przypadku obszarów dotychczas niezagospodarowanych oraz dla obszaru w rejonie węzła
Gotartowickiego – w planach miejscowych należy określić szczegółowe warunki zagospodarowania
terenu, w tym gabaryty obiektów oraz warunki obsługi komunikacyjnej, m.in. potrzeby w zakresie
rozbudowy układu drogowego oraz liczbę miejsc parkingowych, uwzględniając zmiany w strukturze
funkcjonalno-przestrzennej związane z lokalizacją obiektu handlowego. Dopuszcza się również
możliwość odstąpienia od lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na tych obszarach
bądź na części poszczególnych obszarów (WOH8 - 10) i ustalenie przeznaczenia terenu, jak dla
obszarów usługowych (U1 lub U2), o których mowa w rozdz. II.1.3.1.

II.1.2.5. OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
1.

Wyznacza się obszary przestrzeni publicznej o znaczeniu miejskim oraz dzielnicowym i lokalnym,
o szczególnym znaczeniu społecznym ze względów funkcjonalno-przestrzennych
i emocjonalnych, stanowiące miejsca spotkań mieszkańców i organizacji wydarzeń społecznokulturalnych.

2.

Obszary przestrzeni publicznej obejmują powszechnie dostępne place, deptaki, pasaże, ulice lub
ich części wyłączone z ruchu kołowego oraz tereny zieleni urządzonej – istniejące, w tym
wymagające przekształceń lub rehabilitacji oraz planowane.
Obszary przestrzeni publicznej mogą obejmować również tereny sportowo-rekreacyjne oraz –
zwłaszcza w centrum miasta – części wnętrz kwartałów zabudowy w przypadku ich aktywizacji na cele
usługowe. W obrębie obszarów przestrzeni publicznej powinien z zasady dominować lub być
uprzywilejowany ruch pieszy, z dopuszczeniem na określonych zasadach ruchu rowerowego,
a jedynie wyjątkowo również ruchu samochodowego.
3.

Funkcjonalne przestrzenie publiczne należy ukształtować w każdej z dzielnic miasta,
odpowiednio do jej skali i możliwości przestrzennych, w nawiązaniu do lokalnych miejsc pamięci,
historii, kultury i tradycji. Przestrzenie publiczne o znaczeniu dzielnicowym lub lokalnym mogą
obejmować również inne rodzaje terenów, zwłaszcza usług publicznych, m.in. tereny placówek
oświatowych i kulturalnych.

4.

Granice obszarów przestrzeni publicznej należy określić w planie miejscowym, w dostosowaniu
do skali rysunku planu. W planach miejscowych możliwa jest korekta granic przestrzeni
publicznych oznaczonych na rysunku studium, a także wyznaczanie dodatkowych przestrzeni
publicznych.

5.

Przestrzenie publiczne, niezależnie od ich rangi, wymagają określenia w planach miejscowych
szczegółowych warunków zagospodarowania terenów, mając na względzie ukształtowanie
atrakcyjnych i funkcjonalnych przestrzeni o wysokich (ponadprzeciętnych) walorach
urbanistycznych, architektonicznych i użytkowych, m.in. w zakresie rozwiązań dotyczących
materiałów, wzornictwa i detalu, nawierzchni placów i chodników, wyposażenia w elementy małej
architektury oraz udziału zieleni, w zależności od rodzaju i potrzeb użytkowych obszaru.

6.

W planach miejscowych, w zależności od rangi przestrzeni publicznej, jej charakteru i położenia
w strukturze miasta lub dzielnicy, należy w szczególności:
określić zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, urządzeń użytkowych
(oświetlenie, ławki, kosze na śmieci) i technicznych, tablic, urządzeń reklamowych i innych
nośników reklamowych oraz elementów informacji wizualnej, a także ogrodzeń, w tym ich
gabarytów, standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być
wykonane;
uwzględniać możliwość kształtowania miejsc służących tymczasowym formom użytkowania

-

-
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przestrzeni publicznej, takich jak organizacja imprez plenerowych o różnym charakterze, w tym
realizacji sezonowych ogródków gastronomicznych, okolicznościowych stoisk handlowych lub
innych tymczasowych obiektów handlowo-usługowych wraz z określeniem ich gabarytów,
standardów jakościowych i rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane.
7.

Przy określaniu zasad zagospodarowania przestrzeni publicznych należy również brać pod
uwagę wymagania wynikające z potrzeb ochrony zabytków usytuowanych na obszarach
przestrzeni publicznych lub w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz potrzeby ochrony, rewaloryzacji
lub ukształtowania innych elementów zagospodarowania terenu w ich obrębie, przy
uwzględnieniu warunków percepcji przestrzeni, lokalizacji charakterystycznych miejsc i obiektów,
ich układu przestrzennego i osi kompozycji.

II.1.2.6. TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ ORAZ SPORTU I REKREACJI
1.

Szczególny typ przestrzeni publicznej stanowią różnego rodzaju i różnej rangi tereny zieleni
urządzonej (parki miejskie i dzielnicowe, skwery, zieleńce) oraz ogólnodostępne tereny sportu
i rekreacji. Ustala się konieczność:

-

zachowania (ochrony) istniejących terenów zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjnych,

-

zwiększenia liczby i powierzchni parków i innego rodzaju terenów zieleń urządzonej o znaczeniu
miejskim, dzielnicowym lub lokalnym oraz równoważenia ich rozmieszczenia w przestrzeni
miasta, z wykorzystaniem możliwości zwiększenia powierzchni niektórych istniejących parków,
stworzenia nowych parków lub zespołów parków, ściśle z sobą powiązanych pod względem
funkcjonalnym i przestrzennym, a także kształtowania niewielkich powierzchniowo terenów
zieleni urządzonej i rekreacyjnych w obrębie różnych obszarów, w tym zabudowanych
i przeznaczonych pod zabudowę.

W celu poprawy możliwości rekreacji, wypoczynku i uprawiania sportu można wykorzystywać na
te funkcje różne rodzaje terenów, z koniecznością dostosowania skali ich rekreacyjno-sportowego
wyposażenia do ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, wynikających w szczególności z ochrony
wartości przyrodniczych, zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, ochrony zabytków
oraz niekorzystnych warunków gruntowych związanych z dawnym, obecnym lub przewidywanym
deponowaniem odpadów wydobywczych.
2.

Obowiązek zachowania istniejących parków, zieleńców i skwerów dotyczy w szczególności:

-

parków spacerowo-wypoczynkowych (Kozie Góry, Wiśniowiec, im. Henryka Czempiela
[Niedobczyce], Górnik [Chwałowice], osiedlowy [Boguszowice-Osiedle]), przy uwzględnieniu
zachowania charakteru parku Kozie Góry;

-

terenów zieleni urządzonej o funkcji reprezentacyjnej, spacerowej i rekreacyjnej w dolinach rzek:
wzdłuż śródmiejskiego odcinka doliny Nacyny (od ul. Raciborskiej do Jana Kotucza) wraz
z parkiem Nad Nacyną oraz w dolinie Rudy – Błonia nad Rudą (Paruszowiec-Piaski);

-

terenów zieleni urządzonej w centrum miasta, o funkcji m.in. reprezentacyjnej, obejmujących
historycznie ukształtowany układ zieleńców i skwerów w rejonie ulic 3 Maja, Miejskiej,
Klasztornej, Henryka Wieniawskiego, Józefa Piłsudskiego, Bolesława Chrobrego, Tadeusza
Kościuszki i Powstańców Śląskich (m.in. "Bukówka", "Powstańców", "Starościński", "im. Renaty
Biegeszowej", "POW") oraz na przedpolu Teatru Ziemi Rybnickiej ("Skarpa teatralna") i dawnego
zamku (skwer i zieleniec "Przy Zamku"), a także nieczynnego cmentarza przy kościele
ewangelicko-augsburskim i położonego w bezpośrednim sąsiedztwie centrum parku im. św. Jana
Sarkandra;

-

zieleńców i skwerów w innych częściach miasta, m.in. zieleniec św. Wawrzyńca i skarpy przy
ul. Strażackiej (Boguszowice-Stare), zieleniec przy ul. 1 Maja (Chwałowice), skwer przy
Stawowej i zieleniec "Piaski" (Paruszowiec-Piaski), Piownik (ul. Zebrzydowicka / Jana Kotucza),
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Grzybówka (Golejów), skwer z boiskiem (ul. Jana Kotucza), Energetyka (Sławików - Smolna);
-

a także terenów sportowo-rekreacyjnych w poszczególnych dzielnicach miasta (stadiony i boiska
do gier zespołowych i innego rodzaju tereny otwarte, służące celom rekreacyjnym lub sportowym
[m.in. place zabaw]) oraz terenów nieczynnych cmentarzy nad Rudą.

3.

W zakresie terenów zieleni urządzonej i parków spacerowo-wypoczynkowych ustala się:

-

możliwość rozwoju funkcji rekreacyjnych (wyposażenie w plenerowe obiekty i urządzenia służące
rekreacji, ścieżki piesze i rowerowe) w obrębie istniejących parków spacerowo-wypoczynkowych,
a także niektórych zieleńców i skwerów, jeśli nie będzie to sprzeczne z pierwotną funkcją
terenów, na których zostały urządzone (dawne cmentarze, miejsca lokalizacji kościołów),
z uwzględnieniem możliwości zwiększenia powierzchni niektórych parków lub ich usługowego
wyposażenia (Wiśniowiec, Boguszowice-Osiedle);
rozwój terenów zieleni urządzonej o funkcji reprezentacyjnej, spacerowej i rekreacyjnej
w dolinach rzek: wzdłuż śródmiejskiego odcinka doliny Nacyny, co najmniej pomiędzy ul.
Władysława Stanisława Reymonta a ul. Wierzbową oraz w dolinie Rudy pomiędzy ul. Żużlową
i Nadbrzeżną z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z ochrony wartości przyrodniczych
i zagrożenia powodziowego;
możliwość rozwoju funkcji rekreacyjnych (realizacja urządzeń rekreacyjnych i służących
turystyce) w obrębie niektórych kompleksów leśnych, w tym w sąsiedztwie doliny Rudy, na
południe od ul. Wielopolskiej, z wyjątkiem lasów cennych pod względem przyrodniczym
(siedliskowym); w przypadku lasów rozproszonych, o powierzchni poniżej 5 ha, zwłaszcza
położonych w sąsiedztwie terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę lub
stanowiących enklawy w obrębie tych terenów – z możliwością przekształcenia tych lasów
w parki typu leśnego.

-

-

4.

-

-

-

-

5.

W zakresie terenów sportowo-rekreacyjnych, wypoczynkowych i innych o podobnym
charakterze, jako mających podstawowe znaczenie dla możliwości rekreacji i wypoczynku
w mieście, ustala się:
jakościowy rozwój kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Gliwickiej i jego funkcjonalne
powiązanie z sąsiednimi terenami rekreacyjnymi i zieleni urządzonej, w szczególności z parkiem
Wiśniowiec, a także z terenami w dolinie Rudy oraz jakościowy rozwój, w tym rehabilitację
ośrodka sportowo-rekreacyjnego w Kamieniu;
zachowanie i rozwój (jakościowy i przestrzenny) ośrodków rekreacyjno-wypoczynkowych nad
Zbiornikiem Rybnickim i zbiornikami bocznymi, w tym pomiędzy zbiornikiem a ul. Rudzką
w Chwałęcicach, z zapewnieniem swobodnego dostępu do brzegów zbiorników, jeśli nie jest
to ograniczone względami bezpieczeństwa zapory zbiornika lub zainwestowaniem
wykluczającym funkcje rekreacyjne określonych odcinków brzegu zbiornika;
rozwój przestrzenny terenów sportowo-rekreacyjnych, o różnych funkcjach, cechujących się
głównie ekstensywnym sposobem użytkowania, zwłaszcza w północnej części miasta (Stodoły,
Chwałęcice, Ochojec, Golejów), powiązanych z kompleksami leśnymi lub wodami oraz
z wykorzystaniem gruntów porolnych i zadrzewionych, a także na zrekultywowanych terenach,
na których deponowano odpady wydobywcze w różnej formie i w różnym czasie (Niedobczyce Rymer, Chwałowice, Popielów, Radziejów, Meksyk – pomiędzy nowym i starym przebiegiem
ul. Prostej);
możliwość ukształtowania znacznego obszaru parkowego w rejonie Orzepowic i Nowin, na
zachód od ul. Henryka Mikołaja Góreckiego;
a także konieczność rehabilitacji zdegradowanych lub niewłaściwie użytkowanych terenów
sportowo-rekreacyjnych oraz możliwość przekształcania ogrodów działkowych lub ich części
w kierunku ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej.
W dalszej, w większości w odległej perspektywie, możliwe będzie wykorzystanie na cele zieleni
urządzonej i rekreacyjno-sportowe terenów, na których są i będą deponowane odpady
wydobywcze, w różnej formie prawnej i krajobrazowej, a także składowiska odpadów
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komunalnych, po uprzedniej rekultywacji tych terenów (Boguszowice-Stare, Chwałowice,
Brzeziny).
6.

W planach miejscowych należy uwzględniać ustalone zasady i kierunki zagospodarowania
przestrzennego dotyczące terenów zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjnych oraz
odpowiednie kierunki przeznaczenia terenów, określone w rozdziale II.1.3.3, a także obszary
i zasady ochrony przyrody i zabytków.
W planach miejscowych, kierując się tymi wytycznymi, należy szczegółowo określić zasady
zagospodarowania terenów zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjnych, w szczególności
dopuszczalny zakres i warunki realizacji obiektów kubaturowych na tych terenach oraz innych funkcji
towarzyszących.

II.1.2.7. OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM
1.

Do obszarów funkcjonalnych o znaczeniu lokalnym, wyznaczanych zgodnie z ustawą
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zależności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania, oznaczających obszary szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki
przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych, stanowiących zwarty układ
przestrzenny składający się z funkcjonalnie powiązanych terenów, charakteryzujących się
wspólnymi uwarunkowaniami i przewidywanymi jednolitymi celami rozwoju, zalicza się
następujące obszary:

-

obszary deponowania (zagospodarowania) odpadów wydobywczych na różnej podstawie
prawnej, oznaczone symbolem O/Z;

-

obszar zagrożony powodzią w dolinie Rudy, na wschód od linii kolejowej nr 148, w części
stanowiący obszar szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy - Prawo wodne,
obejmujący wariantowe lokalizacje suchych polderów przeciwpowodziowych.

2.

W stosunku do obszarów deponowania (zagospodarowania) odpadów wydobywczych można
sporządzić plan miejscowy, ustalając w nim zasady zagospodarowania na cele użytkowe tych
obszarów, biorąc pod uwagę długotrwałość procesu, istniejące i planowane szkodliwe skutki
wydobywania węgla kamiennego oraz w przypadku realizowanej budowli krajobrazowej –
ograniczenia wynikające z geotechnicznych warunków gruntowo-budowlanych.

3.

Dla obszarów zagrożonych powodzią, w planie miejscowym, w przypadku przystąpienia do jego
sporządzenia, należy określić szczególne warunki zagospodarowania terenów, z uwzględnieniem
ograniczeń wynikających z przepisów ustawy - Prawo wodne oraz określić sposób ochrony przed
powodzią, mając na względzie możliwość budowy suchych zbiorników przeciwpowodziowych,
zgodnie z ustaleniami rozdziału II.2.8.

II.1.3. KIERUNKI ZMIAN W PRZEZN ACZENIU TERENÓW
II.1.3.1. USTALENIA OGÓLNE
OBSZARY O RÓŻNYCH FUNKCJACH
1. Ustala się podział obszaru miasta na jednostki – kategorie obszarów o różnych funkcjach,
odmiennych pod względem kierunków przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów w ich
obrębie, zgodnie z dalszymi ustaleniami studium:
-

CUM

obszar wielofunkcyjnego centrum miasta

-

M1

obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
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-

M2

obszary zabudowy mieszkaniowej mieszanej, wielorodzinnej i jednorodzinnej

-

M3

obszary zabudowy mieszkaniowej, z dominacją jednorodzinnej

-

M4

obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

-

MU

obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej

-

UM

obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej

-

U1

obszary usługowe

-

U2

obszary usługowo-produkcyjne

-

P

obszary produkcyjne

-

O/Z

obszary deponowania (zagospodarowania) odpadów wydobywczych

-

IT.

obszary infrastruktury technicznej: ITE – elektroenergetyki (stacja elektroenergetyczna
Wielopole), ITK – kanalizacji (oczyszczalnie ścieków Orzepowice i Boguszowice), ITO
– gospodarki odpadami (składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne)

-

US

obszary sportu i rekreacji

-

ZU

obszary zieleni urządzonej

-

ZC

obszary cmentarzy

-

ZL

obszary lasów

-

ZR

obszary rolnicze, zieleni i wód

-

W

obszar Zbiornika Rybnickiego ze zbiornikami bocznymi

-

KL

obszar lotniska

-

KD.

obszary dróg klasy zbiorczej i klas wyższych: KDA – autostrada, KDGP – droga
główna ruchu przyspieszonego, KDG – drogi główne, KDZ – drogi zbiorcze

-

KK

obszary kolejowe

2. Obszary o różnych funkcjach wyróżniono na rysunku studium odpowiadającymi im symbolami
literowymi i oznaczeniami barwnymi. Granice obszarów, określone na rysunku studium, nie stanowią
linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania,
w rozumieniu art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Granice obszarów, określone w sposób dostosowany do skali rysunku studium (1:10 000), mogą
być uściślane w planach miejscowych odpowiednio do stopnia szczegółowości rysunku planu
miejscowego, w tym z uwagi na konieczność szczegółowego rozpoznania lokalnych uwarunkowań,
nie dających się przedstawić w skali rysunku studium, takich jak uwarunkowania ekofizjograficzne,
funkcjonalno-przestrzenne, związane ze strefami sieci i obiektów infrastruktury technicznej lub
ze stanem władania gruntami, bądź w zakresie wynikającym z realizacji inwestycji celu publicznego.
4. Przy uściślaniu granic określonych obszarów należy brać pod uwagę właściwe dla nich ustalenia
studium, w tym warunkujące zakres dopuszczalnych zmian oraz możliwość zagospodarowania
obszarów przyległych zgodnego z ich podstawowymi kierunkami przeznaczenia.
5.

Obszary o różnych funkcjach mają charakter strefowy (stref użytkowania), ogólny –
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w porównaniu z terenami o określonym przeznaczeniu, wydzielanymi na rysunku planu miejscowego,
w związku z czym, a także z uwagi na niejednorodną strukturę użytkowania terenów w mieście,
poszczególne kategorie obszarów mogą obejmować tereny o różnym użytkowaniu.
Ponadto – ze względu na znaczenie, istotną powierzchnię lub specyfikę – część kategorii
obszarów, jak obszary infrastruktury technicznej, dróg lub lasów dotyczy tylko istotnych elementów
tych rodzajów użytkowania terenów, obejmuje tereny jednostkowe, jak Zbiornik Rybnicki lub lotnisko
albo niewielkie tereny o specjalnych zasadach zagospodarowania.
ZASADY STOSOWANIA USTALEŃ DOTYCZĄCYCH KIERUNKÓW PRZEZNACZENIA TERENÓW
W PLANACH MIEJSCOWYCH
1.

Dla poszczególnych kategorii obszarów o różnych funkcjach określa się podstawowe lub także
dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów, zgodne z funkcją obszaru, możliwe do ustalenia
w planach miejscowych jako przeznaczenie terenu.

2.

Ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobów jego zagospodarowania i zabudowy, następujące
w planie miejscowym, wymaga uwzględnienia łącznie, prócz przepisów powszechnie
obowiązujących w tym zakresie, całokształtu ustaleń studium, a w szczególności:

-

możliwych podstawowych i dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenu oraz
dopuszczalnych funkcji uzupełniających na tym terenie, a także ograniczeń zmian
w przeznaczeniu terenu oraz zasad zagospodarowania przestrzennego, określonych dla
poszczególnych obszarów;

-

parametrów i wskaźników urbanistycznych, ustalonych dla kierunków przeznaczenia terenów,
w zależności od położenia terenu w podziale miasta na obszary o różnych funkcjach;

-

ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie terenu, wynikających z zasad ochrony środowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego, dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz związanych ze
strefami, w których obowiązują szczególne warunki zagospodarowania, a także z innych,
lokalnych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, wymagających szczegółowego
rozpoznania w planie miejscowym, w tym związanych z miejscowymi warunkami środowiska,
w szczególności w zakresie warunków gruntowych, w tym geologiczno-górniczych
i geotechnicznych, zagrożenia powodziowego, oddziaływania na środowisko różnych
przedsięwzięć powodujących emisje zanieczyszczeń, zwłaszcza zaliczanych do mogących
znacząco oddziaływać na środowisko.

W związku z powyższym, a także z uwagi na treść wymaganych przepisami decyzji, uzgodnień
i opinii właściwych organów przy sporządzaniu planu miejscowego, ustalone kierunki przeznaczenia
terenu, jak również parametry i wskaźniki urbanistyczne, nie stanowią gwarancji przyjęcia takich
rozwiązań w planie miejscowych, w szczególności dla każdej działki budowlanej.
3.

W obrębie obszaru objętego granicami planu miejscowego można ustalać, w zależności
od potrzeb i jeżeli będzie to zgodne z ustaleniami studium, przeznaczenie terenów obejmujące
jeden lub więcej podstawowych kierunków przeznaczenia, z pominięciem kierunków
dopuszczalnych albo w sytuacji, gdy plan miejscowy będzie obejmował nie więcej niż połowę
określonego obszaru – jedynie dopuszczalny kierunek przeznaczenia terenów. W planie
miejscowym można wprowadzać określenia łączące funkcje wynikające z przeznaczenia
podstawowego i dopuszczalnego oraz ustalić, który z dopuszczalnych kierunków przeznaczenia
terenu może być realizowany na samodzielnych działkach budowlanych jako przeznaczenie
podstawowe.

4.

Dopuszcza się ustalenie w planie miejscowym przeznaczenia terenu oraz wielkości parametrów
i wskaźników urbanistycznych zgodnych z istniejącym stanem zagospodarowania terenu lub
z obowiązującym planem miejscowym, bądź z decyzjami o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej lub o ustaleniu linii kolejowej, odmiennych od ustaleń studium, zwłaszcza w przypadku,
gdy przyjęcie tych ustaleń powodowałoby nieuzasadnione skutki finansowe, przekraczające
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możliwości Miasta. Dopuszczenie uwzględnienia istniejącego stanu zagospodarowania terenu
jest możliwe pod warunkiem, że nastąpiło ono legalnie, jest zgodne z przepisami, zwłaszcza
z zakresu ochrony środowiska oraz nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

II.1.3.2. KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW DLA WSZYSTKICH OBSZARÓW
1.

Dla poszczególnych obszarów o różnych funkcjach ustala się podstawowe, a dla części
obszarów również dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów, określone w rozdziale II.1.3.3.,
odpowiednio dla poszczególnych rodzajów obszarów. Podstawowe kierunki przeznaczenia
terenów określają główne, przeważające funkcje obszarów. Kierunki dopuszczalne mogą
uzupełniać funkcje podstawowe lub współistnieć z nimi na określonych warunkach, zgodnie
z ustaleniami szczegółowymi dla danego obszaru.

2.

W planach miejscowych można uszczegółowić określenie przeznaczenia terenu, przyjęte
w ustaleniach studium, zwłaszcza w odniesieniu do terenów zabudowy usługowej, w tym
precyzować lub zawężać rodzaj usług lub innych działalności. W ramach zabudowy usługowej
mogą występować również nieuciążliwe usługi produkcyjne i działalności produkcyjne,
obejmujące w szczególności produkcję artykułów takich jak spożywcze lub biurowe bądź
przedmiotów użytkowych oraz inne działalności wytwórcze, naprawcze i rzemieślnicze, a także
stacje paliw czy myjnie samochodowe. Przy czym, w przypadku terenów o funkcjach
mieszanych, mieszkaniowo-usługowych, należy ograniczać usługi o charakterze konfliktowym
i o skali nieodpowiadającej funkcji mieszkaniowej.

3.

W obrębie wszystkich obszarów, jeśli jest to uzasadnione ich specyfiką lub odpowiednio
do potrzeb, w planach miejscowych można wyznaczać następujące rodzaje przeznaczenia
terenów:

▪

tereny dróg publicznych klasy lokalnej i dojazdowej, dróg wewnętrznych, rowerowych, ciągów
pieszo-rowerowych i pieszych, placów publicznych i parkingów terenowych;

▪

tereny infrastruktury technicznej;

▪

tereny zieleni urządzonej;

▪

tereny wód powierzchniowych.

4.

Ustalone dla poszczególnych obszarów kategorie podstawowego i dopuszczalnego
przeznaczenia terenu obejmują również obiekty budowlane funkcjonalnie związane z określonym
rodzajem zabudowy, takie jak: budynki administracyjno-socjalne, gospodarcze i techniczne,
garaże, wiaty, altany i tym podobne obiekty, dojazdy i miejsca do parkowania oraz obiekty
uzbrojenia terenu i inne urządzenia budowlane, zapewniające możliwość użytkowania obiektów
zgodnie z ich przeznaczeniem.

5.

W planach miejscowych dla poszczególnych terenów o określonym kierunku przeznaczenia,
można określać – jeśli nie jest to wykluczone przez przepisy powszechnie obowiązujące,
specyfikę przeznaczenia terenu lub inne szczególne uwarunkowania – dodatkowe sposoby
użytkowania terenu (funkcje dopuszczalne i uzupełniające), obejmujące możliwość realizacji
niektórych obiektów budowlanych lub sposobów użytkowania tych obiektów i gruntów,
niezwiązanych bezpośrednio z podstawowym przeznaczeniem terenów, mogących z nim
współistnieć na określonych warunkach. Funkcje dopuszczalne i uzupełniające obejmują takie
obiekty lub sposoby użytkowania jak:

▪

sieci (przewody), obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury łączności
publicznej;

▪

obiekty i urządzenia służące: utrzymaniu porządku i czystości w gminie, ochronie środowiska
i zdrowia ludzi, gospodarce wodnej i ochronie przed powodzią, bezpieczeństwu i obronności
państwa oraz bezpieczeństwu publicznemu;
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▪

ścieżki dla rowerów i ścieżki piesze, przystanki komunikacji publicznej;

▪

zieleń towarzysząca obiektom budowlanym, pomniki i obiekty małej architektury.

6.

Ponadto, w planach miejscowych dla terenów o określonym kierunku przeznaczenia
podstawowego lub dopuszczalnego w obrębie niektórych obszarów można określać dodatkowe
sposoby zagospodarowania terenu lub wykorzystania zabudowy, odpowiednio do potrzeb lub
w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania obiektów i możliwości użytkowania terenu – na
zasadach i w zakresie ustalonym dla odpowiednich kategorii obszarów:

▪

dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej i usługowomieszkaniowej: budynki i lokale zamieszkania zbiorowego, mieszkania w zabudowie socjalnej;

▪

dla terenów zabudowy usługowej, usługowo-produkcyjnej i produkcyjnej: budynki zamieszkania
zbiorowego, lokale mieszkalne i zamieszkania zbiorowego w budynkach usługowych;

▪

dla terenów sportu i rekreacji: usługi kultury, rozrywki,
gastronomii i handlu detalicznego;

▪

dla terenów zieleni urządzonej: obiekty sportowo-rekreacyjne, usługi kultury, rozrywki
i gastronomii.

7.

W planach miejscowych, dla terenów o określonym podstawowym kierunku przeznaczenia,
w przypadku zamiaru ustalenia przeznaczenia dopuszczalnego oraz dodatkowych sposobów
użytkowania terenu lub wykorzystania zabudowy (funkcji dopuszczalnych i uzupełniających),
należy:
określać zasady, na jakich dopuszczalne przeznaczenia lub funkcje mogą być realizowane,
w tym proporcje w przeznaczeniu terenów lub wykorzystaniu budynków, zapewniające
dominujący charakter (udział) przeznaczenia podstawowego oraz warunki umożliwiające
bezkonfliktowe współistnienie funkcji dopuszczalnych z tym przeznaczeniem;
uwzględniać warunki wynikające z występowania obszarów i obiektów podlegających ochronie
prawnej oraz szczególne warunki zagospodarowania terenów i ograniczenia w ich użytkowaniu;
uzależniać możliwość takich ustaleń od warunków obsługi w zakresie systemów komunikacji
i infrastruktury technicznej, w zależności od specyfiki danej funkcji;
wykluczać sposoby zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia
ludzi lub być źródłem uciążliwości wynikających z ruchu drogowego, składowania surowców,
paliw i substancji niebezpiecznych poza budynkami, prowadzenia usług sprzedaży i obsługi
pojazdów oraz innych maszyn i sprzętu, a także w inny sposób znacząco negatywnie
oddziaływać na środowisko.

▪

▪
▪
▪

opieki zdrowotnej i pomocy społecznej,

[1]

OGRANICZENIA ZMIAN W PRZEZNACZANIU TERENÓW
1.

W planach miejscowych, w przeznaczaniu terenów na określone cele, należy uwzględniać
oznaczone na rysunku studium istniejące lub dotychczas planowane:

▪

tereny rozproszonej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej (różnego rodzaju),
położone na obszarach US, ZU, ZR i ZL, z możliwością rezygnacji z określonej funkcji lub zmiany
sposobu użytkowania na cele zgodne z kierunkami przeznaczenia ustalonymi w studium;

▪

tereny usług publicznych i społecznych, takich jak bezpieczeństwa publicznego, w tym remizy
straży pożarnej, administracji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury lub kultu
religijnego (kościoły), z możliwością ustalenia innego rodzaju usług lub kierunku przeznaczenia
terenu w zakresie zgodnym z ustaleniami studium, odpowiednio do potrzeb i zamierzeń
właścicieli lub użytkowników wieczystych gruntów, na których usługi te są zlokalizowane;

▪

tereny drobnopowierzchniowych lasów.

2.

W planach miejscowych, ustalając przeznaczenie terenów, należy uwzględniać również
następujące istniejące obiekty i tereny:
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▪

obiekty budowlane podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami;

▪

obiekty służące ochronie przeciwpowodziowej, w tym wały przeciwpowodziowe i inne budowle
hydrotechniczne;

▪

tereny infrastruktury technicznej;

▪

tereny zieleni urządzonej oraz sportu i rekreacji.

3.

Dla istniejących terenów zabudowy mieszkaniowej, położonych na obszarach usługowych,
przyjmuje się, że są one niesprzeczne z kierunkami przeznaczenia terenów w obrębie tych
obszarów i mogą być dla nich określane w planach miejscowych ustalenia, jak dla obszarów
zabudowy mieszkaniowej.

4.

Dla terenów zabudowy mieszkaniowej, położonych na obszarach usługowo-produkcyjnych lub
produkcyjnych można ustalać warunki zachowania istniejącej funkcji tej zabudowy lub warunki jej
zmiany na zgodną z przeznaczeniem terenów na tych obszarach.

5.

Istniejące zagospodarowanie terenu o funkcji sprzecznej z ustaleniami studium może podlegać
przebudowie, a w przypadkach gdy nie narusza to interesu publicznego, w tym potrzeby ochrony
środowiska i zdrowia ludzi – również rozbudowie i uzupełnieniu o nowe elementy, zwłaszcza
jeżeli zmiany te będą służyły spełnieniu zasad i standardów zagospodarowania ustalonych
w studium, zmniejszeniu zagrożenia i uciążliwości dla środowiska, w tym zmniejszeniu zużycia
energii i surowców, poprawie bezpieczeństwa ludzi i mienia lub wprowadzeniu nowoczesnych
technologii nie powodujących zwiększenia zagrożeń dla środowiska.

II.1.3.3. KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW DLA OBSZARÓW O RÓŻNYCH
FUNKCJACH
Określa się dla poszczególnych kategorii obszarów o różnych funkcjach kierunki przeznaczenia
terenów oraz zasady zagospodarowania przestrzennego, stanowiące wytyczne do planów
miejscowych. Przeznaczenie terenów obejmuje zakres ustalony dla poszczególnych obszarów oraz
kierunki przeznaczenia terenów możliwe do ustalenia w obrębie wszystkich obszarów, określone
w rozdziale II.1.3.2.
1.

OBSZAR WIELOFUNKCYJNEGO CENTRUM MIASTA (CUM)

FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszar wielofunkcyjnego centrum miasta – główny ośrodek usługowy, z istotnym udziałem
funkcji mieszkaniowej. Usługi charakterystyczne dla centrów miast (administracja, nauka, kultura,
rozrywka, handel, gastronomia, obiekty zakwaterowania zbiorowego [hotele]), a także inne,
niepowodujące emisji zanieczyszczeń do środowiska (ochrona zdrowia, pomoc społeczna,
działalności realizowane w budynkach biurowych). Zabudowa usługowa, usługowo-mieszkaniowa
i mieszkaniowa, w tym zabytkowa i o wysokich walorach architektonicznych. Rozwój zabudowy
mieszkaniowej wyłącznie wielorodzinnej. Skupisko głównych przestrzeni publicznych miasta i miejsc
szczególnych, w tym zieleń urządzona o różnych funkcjach, w przewadze reprezentacyjnych. Węzeł
komunikacji publicznej o randze subregionalnej, z centrum przesiadkowym oraz o ograniczonym ruchu
samochodowym. Ze względów ekonomicznych i społecznych dopuszcza się możliwości kontynuacji
działalności produkcyjnej na części terenów dawnych zakładów Ryfama.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

Kierunki podstawowe:
−
tereny zabudowy wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej,
−
tereny zabudowy usługowej, w części obszaru oznaczonej symbolem "WOH" – tereny
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2,
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▪
▪

−
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Kierunki wymagane i ograniczenia zmian w przeznaczaniu terenów: tereny zieleni urządzonej,
place i ciągi pieszo-rowerowe, tereny obsługi komunikacji publicznej, w tym węzeł przesiadkowy.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny sportu i rekreacji,
−
tereny parkingów wielopoziomowych,
−
tereny usługowo-produkcyjne oraz teren istniejącej zabudowy produkcyjnej na części
obszaru oznaczonej symbolem "CUM-P".

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
Należy równoważyć udział funkcji usługowej i mieszkaniowej, stanowiących niezbędne elementy
aktywizujące strukturę centrum. W ustalaniu przeznaczenia terenów należy zmierzać do kształtowania
zarówno zabudowy usługowej i usługowo-mieszkaniowej, z koncentracją usług centrotwórczych
o randze ogólnomiejskiej i regionalnej, jak i zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz wielorodzinnej.
▪
Konieczne są działania zmierzające do ochrony utrwalonych w strukturze urbanistycznej różnych
form przestrzeni publicznej (placów, deptaków, ulic, pasaży) i zieleni urządzonej (parków, zieleńców,
skwerów) oraz tworzenie sieci powiązań pomiędzy nimi, w tym kształtowanie nowych przestrzeni
publicznych i terenów zieleni, zwłaszcza atrakcyjnych miejsc wypoczynku i rekreacji oraz
sprzyjających organizowaniu okolicznościowych i sezonowych imprez plenerowych, a także
uzupełnienie tkanki urbanistycznej (dogęszczanie zabudowy) – tworzenie zwartych pierzei
(uzupełnianie luk w zabudowie), zagospodarowanie na różne cele terenów opuszczonych
(niezagospodarowanych i ekstensywnie użytkowanych), uzupełnianie siatki ulic niskiej klasy
technicznej (dojazdowe, wyjątkowo lokalne), porządkowanie wnętrz kwartałów zabudowy, tworzenie
pasaży i wnętrz usługowo-handlowych.
▪
Obowiązują wymogi ochrony wartości zabytkowych – znaczna część obszaru objęta jest strefą
ochrony konserwatorskiej z ograniczeniami w zakresie gabarytów zabudowy (ochrona historycznie
ukształtowanej sylwety miasta), a także warunki ochrony doliny Nacyny, stanowiącej korytarz wymiany
powietrza, przed nadmiernie intensywną i niewłaściwie usytuowaną zabudową. W planach
miejscowych należy określać zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu
z uwzględnieniem wymagań ochrony konserwatorskiej oraz ochrony korytarza wymiany powietrza.
▪
W rejonie dworca kolejowego wyznacza się teren (oznaczony symbolem "CUM-K") pod
lokalizację centrum przesiadkowego, integrującego różne środki transportu publicznego (autobusowy,
kolejowy, parkingi typu "parkuj i jedź"). Dopuszcza się ustalenie innego miejsca lokalizacji centrum
przesiadkowego w sąsiednim rejonie centrum miasta, z jednoczesnym przeznaczenie terenu CUM-K
na inne cele, zgodne z funkcjami obszaru CUM.
▪
Należy stosować rozwiązania służące uspokojeniu i ograniczeniu ruchu samochodowego (nie
obsługującego centrum miasta lub niezwiązanego z dojazdem do usług zlokalizowanych na tym
obszarze) na rzecz ruchu pieszego, rowerowego i komunikacji publicznej, w tym zamknięcie dla ruchu
innego niż dojazdowy i komunikacji publicznej niektórych odcinków ulic (w tym ul. 3 Maja i Bolesława
Chrobrego). Wymagać to będzie m.in. budowy parkingów, w tym wielopoziomowych, usytuowanych
na obrzeżach centrum oraz zagęszczenia przystanków komunikacji publicznej.
▪
Dopuszcza się dalsze prowadzenie działalności produkcyjnej na części obszaru oznaczonej
symbolem "CUM-P" (dawny zakład "Ryfama", obecnie "Kopex Machinery S.A. - Zakład w Rybniku),
o ile działalność ta nie spowoduje znaczącego zwiększenia oddziaływania na środowisko.
W przypadku zaprzestania działalności produkcyjnej – teren należy przeznaczyć pod zabudowę
usługową lub wielofunkcyjną.
▪
W planach miejscowych należy dokonać podziału obszaru na tereny o różnym przeznaczeniu,
w tym stanowiące zabudowę śródmiejską w rozumieniu ustawy Prawo budowlane – kierując się
zasadniczą funkcją istniejącą lub planowaną funkcją zagospodarowania i zabudowy,
z uwzględnieniem założeń polityki przestrzennej w stosunku do centrum miasta.
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2.

OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ (M1)

FUNKCJE OBSZARU
▪
Zabudowa osiedlowa wielorodzinna o zróżnicowanej intensywności i wysokości zabudowy,
z usługami podstawowymi, głównie o znaczeniu lokalnym, zaspokajającymi potrzeby mieszkańców.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪
▪

Kierunek podstawowy:
−
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny zabudowy usługowej,
−
tereny sportu i rekreacji,
−
tereny parkingów wielopoziomowych,
−
tereny garaży.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
Zachować osiedlowy charakter obszarów, w tym ograniczać dogęszczanie istniejącej zabudowy.
W szczególności zapewnić odpowiednią powierzchnię terenów zieleni urządzonej oraz parkingów,
określając wymagany udział powierzchni zieleni urządzonej, w tym placów zabaw i innych form
aktywności fizycznej oraz ścieżek pieszych i rowerowych, a także zasady rozbudowy miejsc
parkingowych, uwzględniając w tym celu tereny dotychczas niezagospodarowane, także wzdłuż dróg
lub możliwość realizacji parkingów podziemnych i wielopoziomowych.
▪
W obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej należy: ograniczyć udział funkcji usługowych
w budynkach mieszkalnych wyłącznie do części parterów budynków, określić nieprzekraczalne
gabaryty obiektów usługowych pod względem powierzchni i wysokości zabudowy – do 1000 m2
i 3 kondygnacji nadziemnych.
▪
Na wydzielonych terenach zabudowy usługowej ograniczać ich rodzaj, preferując usługi
o znaczeniu lokalnym, zaspokajające podstawowe potrzeby mieszkańców, takie jak: usługi publiczne
(oświaty, zdrowia, kultury, sakralne, sportu i rekreacji) oraz usługi handlu detalicznego i gastronomii.
Wykluczyć usługi o charakterze konfliktowym i o skali nieodpowiadającej funkcji mieszkaniowej, takie
jak warsztaty, komisy i salony samochodowe, biurowce, hurtownie, składy i bazy.
▪
Tereny zabudowy usługowej mogą stanowić nie więcej niż 20% powierzchni obszaru; tereny
te należy w miarę możliwości izolować od zabudowy mieszkaniowej pasmami zieleni urządzonej,
sportu i rekreacji, drogami lub parkingami.
▪
Dla istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej można ustalić przeznaczenie zgodne
z jej charakterem – jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub umożliwić zmianę na
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną niską, mieszkaniowo-usługową lub usługową.
3.

OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ MIESZANEJ, WIELO- I JEDNORODZINNEJ (M2)

FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary o istniejącej zróżnicowanej strukturze – z zabudową wielorodzinną w różnej formie,
zabudową mieszkaniowo-usługową, usługową i jednorodzinną.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunki podstawowe:
−
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
−
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny zabudowy wielofunkcyjnej usługowo-mieszkaniowej lub mieszkaniowo-usługowej,
−
tereny zabudowy usługowej,
−
tereny sportu i rekreacji,
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−

tereny garaży.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

▪

▪

▪
▪

4.

W przeznaczaniu terenów oraz w określaniu warunków ich zagospodarowania i zabudowy
przyjmować ustalenia zapewniające harmonijne współistnienie zabudowy mieszkaniowej – wieloi jednorodzinnej. W szczególności, należy zmierzać do kształtowania zorganizowanych
zespołów, o spójnych rozwiązaniach przestrzennych, z zasady z wykluczeniem indywidualnych
zamierzeń w postaci pojedynczych budynków wielorodzinnych na małych działkach
budowlanych. Należy przyjmować stopniowanie wysokości i gabarytów budynków
wielorodzinnych na styku z zabudową jednorodzinną oraz zasady wzajemnego izolowania
terenów o różnej formie zabudowy terenami zieleni, dróg lub parkingów.
Należy ograniczać rodzaj usług, z wyjątkiem części terenów przylegających do dróg klasy
zbiorczej i klas wyższych, preferując usługi o znaczeniu lokalnym, takie jak: usługi publiczne
(oświaty, zdrowia, kultury, sakralne, sportu i rekreacji) oraz usługi handlu detalicznego
i gastronomii. Wykluczyć usługi o charakterze konfliktowym i o skali nieodpowiadającej funkcji
mieszkaniowej, takie jak warsztaty, komisy i salony samochodowe, biurowce, hurtownie, składy
i bazy.
W obrębie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej funkcje usługowe można
dopuszczać z zasady w parterach budynków wielorodzinnych; należy określić wymagany udział
powierzchni zieleni urządzonej w ramach terenu lub działki, zapewniający możliwość sytuowania
placów zabaw i innych form aktywności fizycznej.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w szczególności w formie zwartej,
szeregowej lub bliźniaczej, należy wykluczyć funkcje usługowe.
W obrębie terenów zabudowy wielofunkcyjnej (usługowo-mieszkaniowej lub mieszkaniowousługowej) dopuszczalne jest ustalanie dowolnego udziału poszczególnych funkcji. Wyznaczenie
terenów zabudowy wielofunkcyjnej i usługowej należy uzależnić od bezpośredniego dostępu do
drogi publicznej.
OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ, Z DOMINACJĄ JEDNORODZINNEJ (M3)

FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w tym ze znacznym udziałem zabudowy
szeregowej oraz z już istniejącą zabudową mieszkaniową wielorodzinną, głównie o gabarytach
budynków jednorodzinnych, a także z funkcjami usługowymi o różnym rodzaju i znaczeniu.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪
▪

Kierunki dominujące (podstawowe):
−
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Kierunki dopuszczalne:
−
budynki mieszkalne wielorodzinne o gabarytach budynków jednorodzinnych,
−
tereny zabudowy usługowej,
−
tereny mieszkaniowo-usługowe,
−
tereny sportu i rekreacji,
−
tereny garaży.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

W przeznaczaniu terenów oraz w określaniu warunków ich zagospodarowania i zabudowy
przyjmować ustalenia zapewniające dominujący udział zabudowy jednorodzinnej, z ograniczoną
możliwością realizacji budynków wielorodzinnych – wyłącznie o gabarytach budynków
jednorodzinnych, zgodnie z parametrami i wskaźnikami określonymi dla terenów zabudowy
jednorodzinnej na obszarach M3. Budynki wielorodzinne powinny stanowić jedynie dopuszczalny
sposób użytkowania terenu w ramach ustaleń dla terenów zabudowy mieszkaniowej
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▪

jednorodzinnej lub mieszkaniowo-usługowej.
Funkcje usługowe należy ograniczać do usług nieuciążliwych, w tym o charakterze publicznym
i społecznym oraz drobnego handlu detalicznego i gastronomii.

5.

OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ (M4)

FUNKCJE OBSZARU
▪
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, o charakterze podmiejskim lub mieszkaniowousługowa, z wykluczeniem nowej zabudowy wielorodzinnej. Usługi publiczne i społeczne oraz handlu
i gastronomii o znaczeniu lokalnym.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪
▪

Kierunek podstawowy:
−
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
−
tereny zabudowy usługowej,
−
tereny sportu i rekreacji,
−
tereny zabudowy letniskowej – rekreacji indywidualnej.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

▪

6.

Należy zapewniać dominujący udział terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, także
z możliwością sytuowania budynków rekreacji indywidualnej. Nie dopuszczać lokalizacji
budynków wielorodzinnych; wykluczyć usługi o charakterze konfliktowym i o skali
nieodpowiadającej funkcji mieszkaniowej. Zachować istniejące usługi publiczne, tereny zieleni
urządzonej, sportowo-rekreacyjne i inne przestrzenie publiczne. Ograniczony udział terenów
zabudowy usługowej, w tym usługi publiczne i społeczne oraz drobnego handlu i gastronomii.
Udział usług na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej nie może być dominujący.
Wyznaczanie terenów zabudowy tego rodzaju oraz terenów usług uzależniać od bezpośredniego
dostępu do drogi publicznej.
OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWO-USŁUGOWEJ (MU)

FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej, także z możliwością prowadzenia działalności
gospodarczych w miejscu zamieszkania lub jako odrębne funkcje terenów [1]oraz z możliwością
rozwoju niskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami na wyodrębnionym obszarze
MU1.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunki dominujące (podstawowe):
−
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
−
tereny zabudowy usługowej,
[1]
−
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wyłącznie na obszarze MU1.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
−
tereny garaży.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

W przeznaczaniu terenów oraz w określaniu warunków ich zagospodarowania i zabudowy,
[1]
z wyjątkiem obszaru MU1, przyjmować ustalenia zapewniające możliwość prowadzenia
działalności gospodarczych w miejscu zamieszkania, w powiązaniu z funkcją mieszkaniową,
uwzględniając jednocześnie zasady wzajemnie niekonfliktowego współistnienia funkcji

243

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 257

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
II. KIERUNKI ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO

▪

▪

7.

mieszkaniowej i usługowej, określając zwłaszcza dopuszczalne rodzaje usług oraz zasadę
dominującego udziału zabudowy niskiej, o gabarytach odpowiadających budynkom
jednorodzinnym.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, [1]z wyjątkiem obszaru MU1, dopuszcza się
możliwość przyjmowania różnych proporcji w udziale poszczególnych funkcji, należy jednak
wykluczać lub ograniczać lokalizację budynków wielorodzinnych oraz mieszkalnych lub
mieszkalno-usługowych, liczących więcej niż 2 mieszkania.
[1]
Dla obszaru MU1:
–
w przypadku kształtowania zabudowy mieszkaniowo-usługowej w formie budynków
wielorodzinnych funkcje usługowe dopuszcza się wyłącznie w parterach budynków
wielorodzinnych,
–
w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy określić, jako funkcje
towarzyszące, co najmniej jeden z rodzaju usług o charakterze społecznym takich jak usługi
oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji oraz usługi handlu zaspokajające codzienne
potrzeby mieszkańców; spełnienie wymogu dostępności do wymienionych usług możliwe
jest również poprzez istniejące funkcje usługowe lub wyznaczone (w planie miejscowym)
tereny usługowe występujące w promieniu do 400 m od obszaru MU1,
–
budynki wielorodzinne należy kształtować jako zabudowę niską, zgodnie z parametrami
i wskaźnikami określonymi dla obszarów MU1.
OBSZARY ZABUDOWY USŁUGOWO-MIESZKANIOWEJ (UM)

FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary wielofunkcyjne z zabudową usługową i usługowo-mieszkaniową, a także mieszkaniowousługową, z wykluczeniem zabudowy jednorodzinnej.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunki podstawowe:
−
tereny zabudowy usługowej,
−
tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej,
Kierunki dopuszczalne lub, na określonych niżej zasadach, podstawowe:
−
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
−
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
−
tereny garaży.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
Należy umożliwiać wielofunkcyjny kierunek przeznaczenia terenów, w tym kształtowanie
zabudowy mieszanej – usługowo-mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej, z uwzględnieniem ustaleń
zapewniających wzajemnie niekonfliktowe współistnienie funkcji mieszkaniowej i usługowej, kierując
się następującymi zasadami:
rodzaj usług, zwłaszcza w przypadku dopuszczenia funkcji mieszkaniowej, powinien być
ograniczony do budynków użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego lub
lokali tego rodzaju,
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy, w miarę możliwości, izolować od terenów
zabudowy usługowej terenami zieleni urządzonej, dróg, garaży lub parkingów.
▪
Dopuszcza się zwiększenie udziału terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (bez budynków
jednorodzinnych) oraz mieszkaniowej wielorodzinnej, uznając je za kierunki podstawowe:
na obszarach w promieniu 1000 m od obszaru CUM (zdefiniowanego jako wielofunkcyjne
centrum miasta),
na pozostałych obszarach wyłącznie w przypadku objęcia planem miejscowym całego obszaru
UM i wyznaczenia w zakresie nie mniejszym niż 15% powierzchni danego obszaru terenów
zabudowy usługowej, gwarantujących możliwość określenia jednego z rodzaju usług
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o charakterze społecznym takich jak usługi oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji.
▪
Na terenach zabudowy usługowo-mieszkaniowej lokale mieszkalne mogą stanowić część
budynku usługowego, przy zachowaniu dominującego udziału funkcji usługowej.
▪
Lokale usługowe na terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej mogą stanowić część budynku
mieszkalnego, przy zachowaniu dominującego udziału funkcji mieszkaniowej, natomiast na terenach
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej udział lokali usługowych w budynkach mieszkalnych należy
ograniczać do możliwości ich realizacji na dwóch pierwszych kondygnacjach nadziemnych.
▪
Należy wykluczyć możliwość sytuowania nowych budynków jednorodzinnych.
8.

OBSZARY USŁUGOWE (U1)

FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary wszelkiego rodzaju usług, w tym o istotnym znaczeniu społecznym i ze znacznym
udziałem zieleni, a także usługi handlu, w tym wielkopowierzchniowego, w ograniczonym zakresie –
także tereny magazynowo-składowe, baz i działalności usługowo-produkcyjnej.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunki podstawowe:
−
tereny zabudowy usługowej, na części obszarów oznaczonej symbolem "WOH" – tereny
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny baz, składów i magazynów,
−
tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej,
−
tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
−
tereny sportu i rekreacji,
−
tereny parkingów wielopoziomowych
−
tereny garaży.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

▪

▪

▪

W planach miejscowych rozgraniczyć tereny usług w podziale na usługi publiczne i pozostałe,
z uwzględnieniem terenów obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2.
Uwzględniać istotny udział terenów zieleni, a także obiektów sportu i rekreacji na terenach usług
publicznych, takich jak szpitale i budynki oświaty.
W przeznaczaniu terenów oraz w określaniu warunków ich zagospodarowania i zabudowy
uwzględniać zasadę dominacji udziału zabudowy usługowej, wprowadzając ustalenia
zapewniające bezkonfliktowe współistnienie funkcji podstawowych i dopuszczalnych, mając na
uwadze: ograniczenia środowiskowe dotyczące rodzajów usług, dla których obowiązują normy
w zakresie emisji zanieczyszczeń, zwłaszcza dotyczące poziomów hałasu, konieczność
wykluczenia możliwości lokalizowania w obrębie jednego terenu usług wzajemnie sprzecznych –
usług publicznych z działalnością gospodarczą i produkcyjną, o dużej skali, jak handel
wielkopowierzchniowy i hurtowy, warsztaty naprawcze i rzemieślnicze, magazyny, składy i bazy.
Ustalić warunki ograniczające wpływ usług i działalności gospodarczo-produkcyjnych (w tym
miejsc składowania i przeładunku towarów i surowców, zaplecza technicznego, dojazdów
i placów manewrowych) na sąsiednie tereny zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych
i społecznych oraz sportu i rekreacji, kierując się zasadą izolowania funkcji sprzecznych terenami
zieleni, dróg, garaży lub parkingów albo innymi sposobami zagospodarowania (prowadzenie
produkcji w budynkach, odpowiednie sytuowanie zabudowy, stosowanie zieleni osłonowej lub
ogrodzeń zapewniających separację wizualną).
Wyklucza się wydzielanie terenów przeznaczonych wyłącznie na cele produkcyjne; funkcja
produkcyjna jest dopuszczalna tylko jako łączona z funkcją usługową na terenach usługowoprodukcyjnych, przy czym należy: ograniczyć rodzaj działalności produkcyjnej, wykluczając
działalności wywierające negatywny wpływ na ład przestrzenny i warunki środowiskowe,
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▪

9.

zwłaszcza w zakresie emisji zanieczyszczeń oraz ustalać nakaz prowadzenia tej działalności
wyłącznie w budynkach o formie i gabarytach odpowiadających budynkom usługowym, bez
możliwości sytuowania poza budynkami obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych oraz
innych, związanych bezpośrednio z procesem technologicznym.
Dopuszcza się przy sporządzaniu planu miejscowego ustalanie terenów zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, obejmujące budynki jednorodzinne lub inne budynki z nie więcej niż
dwoma lokalami mieszkalnymi, wyznaczane przy uwzględnieniu istniejącej zabudowy
mieszkaniowej występującej na danym obszarze U1 lub w nawiązaniu do zabudowy
mieszkaniowej występującej w bezpośrednim sąsiedztwie danego obszaru U1, przy czym należy
ograniczyć udział nowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej do 15% powierzchni terenu
mieszkaniowo-usługowego.
OBSZARY USŁUGOWO-PRODUKCYJNE (U2)

FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary różnorodnych działalności usługowych (nie obejmujących samodzielnych usług
publicznych i społecznych) oraz funkcji składowo-magazynowych i baz, a w ograniczonym zakresie
(rodzajowym i przestrzennym) – także działalności produkcyjnych, nie powodujących uciążliwości dla
środowiska.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunki podstawowe:
−
tereny zabudowy usługowej,
−
tereny baz, składów i magazynów,
−
tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny zabudowy produkcyjnej,
−
tereny obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW,
−
tereny parkingów wielopoziomowych,
−
tereny garaży.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

▪

▪

W zakresie usług – wykluczyć możliwość realizacji usług o znaczeniu publicznym i społecznym,
zwłaszcza tych, dla których w przepisach dotyczących hałasu określono dopuszczalne poziomy
hałasu, w szczególności związanych ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży.
Dopuszcza się, w tym na terenach produkcji, lokale towarzyszące i wzbogacające
funkcjonowanie określonej działalności, będące z nią związane funkcjonalnie i wykorzystywane
wyłącznie na jej potrzeby, jak opieka zdrowotna (gabinety lekarskie i rehabilitacja), sport (sale do
ćwiczeń), szkolnictwo i nauka (laboratoria, instytuty).
W zakresie działalności produkcyjnych – ustalać nakaz prowadzenia tych działalności wyłącznie
w budynkach o formie i gabarytach odpowiadających budynkom usługowym, stosując zasadę,
że produkcja powinna obejmować w większości jedynie te rodzaje działalności, które nie
wywierają negatywnego wpływu na ład przestrzenny i środowisko, zwłaszcza pod względem
emisji zanieczyszczeń.
W przypadku sąsiedztwa z terenami zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych i społecznych,
należy ustalać zasady zagospodarowania ograniczające negatywne oddziaływanie działalności
(w tym miejsc składowania i przeładunku towarów i surowców, zaplecza technicznego, dojazdów
i placów manewrowych), stosując zasady izolowania funkcji sprzecznych terenami zieleni, dróg,
garaży lub parkingów lub innymi sposobami zagospodarowania (prowadzenie produkcji
w budynkach, odpowiednie sytuowanie zabudowy, stosowanie zieleni osłonowej lub ogrodzeń
zapewniających separację wizualną).
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10. OBSZARY PRODUKCYJNE (P)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary produkcyjne (przemysłowe) i produkcyjno-usługowe, istniejące, w tym przemysłu
górniczego i elektroenergetycznego oraz planowane, o różnorodnych gałęziach przemysłu (produkcji)
i usług, z wykluczeniem usług publicznych i społecznych.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunki podstawowe:
−
tereny produkcji, baz, składów i magazynów, w tym zakładów górniczych, wytwarzania
energii elektrycznej i cieplnej, również ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW,
−
tereny zabudowy usługowej.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny działalności związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów,
−
tereny kolejowe i obiekty transportu kolejowego wewnątrzzakładowego,
−
tereny parkingów wielopoziomowych,
−
tereny garaży.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

▪

▪

Zabudowa produkcyjna może obejmować różnego rodzaju obiekty budowlane służące produkcji
różnych gałęzi przemysłu, wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej wraz z obiektami
i instalacjami towarzyszącymi i uzupełniającymi, funkcjonalnie związanymi z rodzajem produkcji.
W odniesieniu do zabudowy usługowej – wykluczyć możliwość realizacji usług o znaczeniu
publicznym i społecznym, zwłaszcza tych, dla których w przepisach dotyczących hałasu
określono dopuszczalne poziomy hałasu, w szczególności związanych ze stałym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży. Dopuszcza się, w tym na terenach produkcji, lokale
towarzyszące i wzbogacające funkcjonowanie określonej działalności, będące z nią związane
funkcjonalnie i wykorzystywane wyłącznie na jej potrzeby, jak opieka zdrowotna (gabinety
lekarskie i rehabilitacja), sport (sale do ćwiczeń), szkolnictwo i nauka (laboratoria, instytuty).
W przypadku sąsiedztwa z terenami zabudowy mieszkaniowej, usług publicznych i społecznych
należy ustalać zasady zagospodarowania ograniczające negatywne oddziaływanie działalności
na obszarach produkcyjno-usługowych (w tym miejsc składowania i przeładunku towarów
i surowców, zaplecza technicznego, dojazdów i placów manewrowych) na te tereny, stosując
zasady izolowania funkcji sprzecznych terenami zieleni, dróg, garaży i parkingów lub innymi
sposobami zagospodarowania (prowadzenie produkcji w budynkach, odpowiednie sytuowanie
zabudowy, stosowanie zieleni osłonowej lub ogrodzeń zapewniających separację wizualną).

11. OBSZARY DEPONOWANIA (ZAGOSPODAROWANIA) ODPADÓW WYDOBYWCZYCH (O/Z)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary deponowania (zagospodarowania) odpadów wydobywczych związanych z eksploatacją
węgla kamiennego w różnej formie i na różnej podstawie prawnej – w postaci wypełniania odpadami
terenów niekorzystnie przekształconych (O/Z1) lub jako budowa budowli krajobrazowej (O/Z2). Tereny
wymagają rekultywacji – przywrócenia do stanu biologicznie czynnego, mogącego stanowić docelową
funkcję obszarów, jako tereny zieleni nieurządzonej lub zadrzewień, bądź jako pierwszy etap
wykorzystania obszarów pod funkcje zieleni urządzonej lub tereny sportu i rekreacji. Perspektywa
możliwości wykorzystania obszarów na inne cele jest odległa ze względu na długotrwały proces
deponowania odpadów, rekultywacji terenów i przystosowania gruntów na cele budowlane.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
Tymczasowe, do czasu zakończenia rekultywacji:
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▪

▪

Kierunki podstawowe, tymczasowe:
−
obszar O/Z1 – tereny rekultywacji terenów niekorzystnie przekształconych,
−
obszar O/Z2 – tereny budowli ziemnej (krajobrazowej).
Kierunki dopuszczalne, tymczasowe :
−
tereny obiektów i instalacji do odzysku odpadów wydobywczych,
−
tereny obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW,
−
tymczasowe obiekty i instalacje, w tym do odzysku odpadów wydobywczych i transportu
kolejowego wewnątrzzakładowego (bocznice kolejowe), funkcjonalnie związane z procesem
deponowania odpadów wydobywczych,
−
dla części obszaru O/Z2, przylegającej do obszaru ITO (składowisko odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne) – dopuszcza się możliwość przeznaczenia terenu pod rozbudowę
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (III kwatery), z uwzględnieniem
zasad zagospodarowania, o których mowa w odniesieniu do obszarów O/Z2 i ITO.

Docelowe, po zakończeniu rekultywacji:
▪

▪

Kierunki podstawowe, docelowe:
−
tereny sportu i rekreacji oraz zieleni urządzonej,
−
tereny zieleni nieurządzonej, zadrzewień lub lasów oraz wód powierzchniowych,
Kierunki dopuszczalne, docelowe:
−
tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów,
−
tereny zabudowy usługowej,
−
tereny obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

▪

▪

▪

Do czasu wykorzystania terenu zgodnie z kierunkami docelowymi, przeznaczenie terenu należy
określać z uwzględnieniem działań związanych z zagospodarowaniem odpadów wydobywczych
w formie: na obszarze O/Z1 – wypełniania odpadami wydobywczymi terenów niekorzystnie
przekształconych, na zasadach określonych w przepisach prawa dotyczących tego procesu
odzysku odpadów, na obszarze O/Z2 – budowy budowli ziemnej krajobrazowej do rzędnej nie
przekraczającej 330 m n.p.m.
Dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i instalacji służących robotom budowlanym
związanym z kształtowaniem budowli ziemnej i rekultywacją terenów niekorzystnie
przekształconych, w tym bocznic kolejowych.
Po terminie pełnej rekultywacji, docelowe wykorzystanie obszarów na cele użytkowe powinno
preferować funkcje sportowo-rekreacyjne, wypoczynkowe i przyrodnicze w formie zieleni
urządzonej, zadrzewień albo lasów lub wód powierzchniowych. Dopuszcza się możliwość
przeznaczenia części terenów na cele produkcyjne lub usługowe, z wyjątkiem terenów
położonych w dolinach cieków. Możliwość sytuowania obiektów budowlanych należy uzależnić
od oceny geotechnicznej warunków posadowienia obiektów budowlanych.
W przypadku, gdy określona część obszaru O/Z1 nie będzie wykorzystana na cele odzysku
odpadów na zasadzie wypełniania terenów niekorzystnie przekształconych ze względu na
uwarunkowania aktualne w czasie sporządzania planu miejscowego, dopuszcza się ustalenie
w planie miejscowym przeznaczenia terenu jak dla podstawowych kierunków przeznaczenia
terenów na obszarach ZR (m.in. terenów rolniczych, zieleni nieurządzonej, zieleni objętej
formami ochrony przyrody, lasów, zadrzewień, wód powierzchniowych) lub przeznaczenia terenu
zgodnego z aktualnym stanem zagospodarowania i zabudowy terenu (w szczególności jako
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub rekreacji indywidualnej).

12. OBSZARY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ (ITE, ITK, ITO)
FUNKCJE OBSZARU
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▪
Obiekty infrastruktury technicznej o znaczeniu miejskim i ponadmiejskim: w zakresie
elektroenergetyki – stacja elektroenergetyczna Wielopole, oczyszczania ścieków – oczyszczalnie
Orzepowice i Boguszowice oraz gospodarki odpadami – składowisko odpadów komunalnych
(Boguszowice-Stare).
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunki podstawowe:
−
obszar ITE – teren infrastruktury technicznej elektroenergetycznej,
−
obszary ITK – tereny infrastruktury technicznej kanalizacyjnej,
−
obszar ITO – teren infrastruktury technicznej – gospodarowania odpadami (składowisko
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne),
−
dla wszystkich obszarów – tereny infrastruktury technicznej innego rodzaju.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazynów,
−
tereny usług,
−
tereny obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
▪

▪

Przeznaczenie terenu ustalać zgodnie z rodzajem infrastruktury technicznej, wraz ze związanymi
z nim obiektami i urządzeniami.
W odniesieniu do terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne uwzględniać
przy jego rozbudowie uwarunkowania wynikające z planowanych skutków eksploatacji górniczej
(obniżenia i odkształcenia terenu).
Przeznaczenie dopuszczalne powinno być podporządkowane funkcjom podstawowym,
w szczególności może obejmować części terenów dotychczas niezagospodarowanych lub
zbędnych na cele infrastruktury technicznej.

13. OBSZARY SPORTU I REKREACJI (US)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Tereny sportu i rekreacji obejmujące różnego rodzaju obiekty oraz budowle sportowe
i rekreacyjne, ośrodki rekreacyjne, wypoczynkowe i turystyczne oraz zabudowę letniskową,
z ograniczeniami w sposobie zagospodarowania i zabudowy dla obszarów oznaczonych symbolami
US1 (wskazane do przeznaczenia wyłącznie jako tereny rekreacji i zabudowy letniskowej, w tym
budynki rekreacji indywidualnej) oraz US2 (wskazane do przeznaczenia wyłącznie jako tereny sportu
i rekreacji o charakterze otwartym). Określa się różny stopień wyposażenia obszarów pod względem
funkcji dopuszczalnych i uzupełniających (obiekty turystyki, rozrywki, gastronomii, drobnego handlu).
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪
−

Kierunki podstawowe:
−
US – tereny sportu i rekreacji,
−
US1 – tereny rekreacyjne i zabudowy letniskowej,
−
US2 – tereny sportu i rekreacji o charakterze otwartym.
Kierunki dopuszczalne:
z wyjątkiem obszarów US1 i US2: tereny usług turystyki (hotele, motele, pensjonaty), rozrywki,
kultury, [1]opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (w tym budynki zamieszkania zbiorowego takie
jak domy rencistów, seniorów lub tzw. domy spokojnej starości) oraz funkcje towarzyszące
terenom sportu i rekreacji: obiekty zakwaterowania turystycznego, odnowy biologicznej,
rehabilitacji wraz z gastronomią i handlem detalicznym, przeznaczonym wyłącznie na potrzeby
sportu i rekreacji;
−
dla obszarów US1 – funkcje towarzyszące: niekubaturowe urządzenia i instalacje, bez
budowli i budynków, służące rekreacji czynnej na wolnym powietrzu, w tym wydzielane jako
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−

−
−

tereny sportu i rekreacji lub jako tereny zieleni urządzonej;
dla obszarów US2 - funkcje dopuszczalne: niewielkie obiekty gastronomiczne, sanitarne,
administracyjne, gospodarcze i techniczne lub inne specyficzne obiekty, służące potrzebom
sportu i rekreacji, o ograniczonej powierzchni;
budowle hydrotechniczne;
[1]
dla obszaru US2 w Chwałowicach – tereny obiektów wytwarzających energię ze źródeł
odnawialnych o mocy powyżej 100 kW.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

▪

▪

▪

▪

▪

Przeznaczenie terenu podporządkować wyłącznie różnego rodzaju funkcjom sportowym,
rekreacyjnym i wypoczynkowym, z zastrzeżeniem konieczności uwzględniania dla obszarów US1
i US2 sprecyzowanych kierunków przeznaczenia podstawowego, w tym sposobu
zagospodarowania i zabudowy.
W zakresie terenów sportu i rekreacji, z wyjątkiem obszarów US1 i US2, dopuszcza się
przyjmowanie jako podstawowego przeznaczenia – zabudowy, obejmującej różne budynki
i obiekty usług sportu i rekreacji oraz zagospodarowanie terenów w formie parków rozrywki
z urządzeniami i obiektami służącymi rozrywce, ośrodków wypoczynkowych, wczasowych
i turystycznych, w tym ośrodków kempingowych i pól namiotowych, a także zabudowy
letniskowej (budynki rekreacji indywidualnej). Zabudowie sportowej i rekreacyjnej mogą
towarzyszyć funkcje uzupełniające w postaci obiektów zakwaterowania turystycznego, odnowy
biologicznej, rehabilitacji wraz z gastronomią i handlem detalicznym, przeznaczonym na potrzeby
sportu i rekreacji. Dopuszcza się również wydzielanie terenów usług turystyki (hotele, motele,
pensjonaty), rozrywki, [1]opieki zdrowotnej i pomocy społecznej lub kultury – wyłącznie jako
kierunek dopuszczalny, stanowiący udział nie większy niż 30% powierzchni obszaru.
Kształtowanie nowej zabudowy (budynków i innych obiektów) oraz nowego zagospodarowania
terenów, w tym zgodnie z kierunkami dopuszczalnymi, nie może ograniczać podstawowych
kierunków przeznaczenia terenów.
Dla obszaru US1 – tereny rekreacyjne mogą obejmować zabudowę letniskową, w tym budynki
rekreacji indywidualnej oraz pola kempingowe i namiotowe przy zachowaniu ekstensywnej formy
zabudowy i zagospodarowania terenu (udział powierzchni biologicznie czynnej na poziomie nie
mniejszym niż 80% powierzchni terenu). Dopuszcza się niekubaturowe urządzenia i instalacje,
bez budowli i budynków, służące rekreacji na wolnym powietrzu, w tym w ramach wydzielonych
terenów sportu i rekreacji lub zieleni urządzonej – wyłącznie jako kierunek dopuszczalny,
o udziale nie większym niż 30% powierzchni obszaru. Należy wykluczyć możliwość funkcji
mieszkaniowych użytkowanych całorocznie.
Dla obszarów US2 – tereny sportu i rekreacji o charakterze otwartym należy zagospodarowywać
jako tereny przewidziane na potrzeby uprawiania sportu i rekreacji na wolnym powietrzu,
w formie niekubaturowych budowli, urządzeń i instalacji, z dużym udziałem powierzchni
biologicznie czynnej. Zabudowę należy ograniczyć do jedynie niewielkich, towarzyszących
budynków, niezbędnych dla możliwości uprawiania sportu i rekreacji na wolnym powietrzu.
W ramach obszarów, z wyjątkiem obszaru US1, należy określić wymagany udział
ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej lub rekreacji i wypoczynku, towarzyszących
przeznaczeniu podstawowemu, na poziomie co najmniej 30% powierzchni terenu oraz ich
zagospodarowanie z wysokim udziałem powierzchni biologicznie czynnej, służącej potrzebom
rekreacji i wypoczynku.

14. OBSZARY ZIELENI URZĄDZONEJ (ZU)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Parki spacerowo-wypoczynkowe i inne formy zieleni urządzonej (błonia, zieleńce), o znaczeniu
miejskim i dzielnicowym oraz rodzinne ogrody działkowe.

250

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 264

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
II. KIERUNKI ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO

KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunki podstawowe:
−
tereny zieleni urządzonej (parków),
−
tereny ogrodów działkowych.
Kierunki dopuszczalne:
−
funkcje: obiekty sportu i rekreacji, usługi gastronomii i handlu,
−
w obrębie parku Wiśniowiec: tereny usług.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪

▪

▪

▪

W planach miejscowych określać przeznaczenie terenu zgodnie z istniejącym podziałem na parki
i ogrody działkowe. Przeznaczenie terenu podporządkować wyłącznie funkcjom rekreacyjnowypoczynkowym, odpowiednio jako ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej lub ogrody
działkowe, którym mogą towarzyszyć obiekty małej architektury i place zabaw dla dzieci.
Z wyjątkiem parku Kozie Góry i im. Henryka Czempiela (Niedobczyce), dopuszcza się realizację
różnego rodzaju obiektów sportu i rekreacji, w tym związanych z zabudową, jednak z przewagą
urządzeń terenowych oraz z wysokim udziałem zieleni i powierzchni biologicznie czynnej, a także
innych obiektów właściwych dla funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych (place gier i zabaw,
różnego rodzaju obiekty plenerowe). Podstawowej funkcji mogą towarzyszyć niewielkie budynki
i obiekty kultury, gastronomii i handlu detalicznego – jako funkcje uzupełniające (bez wydzielania
odrębnego terenu usług). Dla parku Wiśniowiec w planie miejscowym można ustalać większy
udział usług niesprzecznych z funkcją parku, w tym wydzielać je jako odrębne tereny, jednak pod
warunkiem zachowania przeważającego udziału zieleni urządzonej.
Określając zasady zagospodarowania terenów parków należy uwzględniać położenie i wielkość
terenu oraz jego dostępność. Na terenach położonych w dolinach rzek kształtować zieleń
urządzoną głównie o charakterze spacerowo-wypoczynkowym, z drogami rowerowymi oraz
z wykluczeniem możliwości realizacji budynków.
Sposób zagospodarowania i zabudowy terenów ogrodów działkowych ustalać zgodnie
z przepisami ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (urządzenia, budynki i budowle
przeznaczone do wspólnego korzystania przez użytkujących działki i służące zapewnieniu
funkcjonowania ogrodu, w tym altany i obiekty gospodarcze). Można ustalać przeznaczenie
części ogrodu jako terenu powszechnie dostępnego, służącego zaspokajaniu potrzeb
wypoczynkowych i rekreacyjnych wszystkim mieszkańcom. Dopuszcza się przekształcanie
ogrodów działkowych w kierunku terenów zieleni urządzonej. W przypadkach uzasadnionych
potrzebami rozwoju miasta, związanymi z realizacją inwestycji celu publicznego, dopuszcza się
możliwość likwidacji ogrodu działkowego lub jego części na cel publiczny w rozumieniu ustawy
o gospodarce nieruchomościami, na zasadach określonych w ustawie o rodzinnych ogrodach
działkowych.

15. OBSZARY CMENTARZY (ZC)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Cmentarze – istniejące (komunalne i wyznaniowe) wraz z terenami przeznaczonymi pod ich
rozszerzenie w planach miejscowych (cmentarze w Chwałowicach, Ligockiej Kuźni, Niewiadomiu
i Ochojcu). Określa się dodatkowo teren pod rozszerzenie cmentarza komunalnego
w Boguszowicach-Starych (ul. Zadumy), a także tereny pod potencjalne rozszerzenie cmentarza
parafialnego lub założenie nowej części cmentarza w Niewiadomiu w rejonie ul. ks. Piotra Skargi oraz
pod potencjalny cmentarz wyznaniowy w Stodołach, w rejonie ul. Rudzkiej. Nie przewiduje się
zakładania innych nowych cmentarzy wyznaniowych
▪
W związku ze spodziewanym w perspektywie 15 - 20 lat wyczerpaniem pojemności cmentarza
komunalnego przy ul. Rudzkiej, określa się wariantowe lokalizacje terenu pod założenie nowego
cmentarza komunalnego dla środkowej części miasta:
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-

w rejonie Orzepowic, na zachód od ul. Henryka Mikołaja Góreckiego i na południe od planowanej
obwodnicy Orzepowic,
na terenie lasów PGL Lasy Państwowe w Paruszowcu, na południe od ul. Mikołowskiej i na
zachód od ul. Sosnowej,
na terenie Lasu Nacyńskiego.

W perspektywie krótkookresowej, problem niewystarczającej powierzchni grzebalnej można
doraźnie rozwiązać poprzez rozszerzenie cmentarza komunalnego w Boguszowicach-Starych.
▪
Dla wariantowych lokalizacji cmentarza komunalnego oraz potencjalnych cmentarzy
wyznaniowych w Niewiadomiu i w Stodołach, zgodnie z lokalizacją na rysunku studium oznaczoną
symbolem "Zc-p", należy szczegółowo ocenić warunki gruntowo-wodne (przeprowadzić badania
geologiczne), celem weryfikacji przydatności wskazanych terenów pod względem sanitarnym dla
lokalizacji cmentarza (cmentarz musi znajdować się na terenie odpowiednim pod względem
sanitarnym, którego lokalizacja powinna wykluczać możliwość wywierania szkodliwego wpływu
cmentarza na otoczenie [w szczególności pod względem warunków gruntowo-wodnych]). Na
podstawie wyników badań oraz przy wzięciu pod uwagę innych czynników (m.in. funkcjonalnych,
społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych), należy – w odniesieniu do cmentarza komunalnego –
dokonać wyboru jednej ze wskazanych lokalizacji oraz sporządzić dla tego terenu plan miejscowy;
plan miejscowy należy sporządzić również – w uzasadnionych przypadkach – dla terenów
potencjalnych cmentarzy wyznaniowych (dla cmentarzy rozszerzanych i planowanych obowiązkowe
jest sporządzenie planu miejscowego, który powinien obejmować, oprócz terenu cmentarza, również
tereny stanowiące pasy izolujące cmentarz od otoczenia).
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪
▪

Kierunek podstawowy:
−
tereny cmentarza.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny zieleni urządzonej,
−
tereny parkingów.

Kierunek przeznaczenia obszaru w Orzepowicach, w przypadku wyboru lokalizacji cmentarza na
terenie lasów państwowych, stanowi zieleń urządzona.
Kierunek przeznaczenia terenów w Niewiadomiu i w Stodołach, w zależności od oceny warunków
gruntowo-wodnych i innych uwarunkowań, może stanowić – dla całości lub części terenu – teren
cmentarza, z określonymi wyżej kierunkami dopuszczalnymi lub kierunek przeznaczenia tych terenów
określony na rysunku studium (odpowiednio – obszary ZR lub U1).
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
Sposób zagospodarowania i zabudowy cmentarzy, w szczególności planowanego cmentarza
komunalnego, należy ustalać zgodnie z zakresem określonym w ustawie z dnia 31 stycznia 1959 r.
o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca
2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok
i szczątków. Zgodnie z przepisami, cmentarz należy projektować i utrzymywać jako teren zieleni
o założeniu parkowym, obejmującym powierzchnię grzebalną oraz budynki i budowle towarzyszące.
▪
W planie miejscowym dla planowanego cmentarza komunalnego należy ustalić co najmniej
zasady lokalizacji budynków i budowli towarzyszących, w szczególności w zakresie obiektów, które
mogą być zlokalizowane poza ogrodzonym terenem cmentarza (m.in. parkingi) oraz określić zasady
jego obsługi komunikacyjnej.
▪
W planach miejscowych należy rozważyć sposób rozgraniczenia (wyznaczenia) granicy
cmentarza w związku z obowiązkiem wyznaczenia wokół granicy cmentarza strefy izolującej (bez
względu na zasięg powierzchni grzebalnej) o szerokości 50 m lub 150 m. Jeżeli teren cmentarza
w granicach ogrodzenia obejmuje również strefę zieleni lub parkingów, stanowiącą całość lub część
strefy izolującej, granicę cmentarza można ograniczyć do faktycznego lub planowanego zasięgu
powierzchni grzebalnej.
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16. OBSZARY LASÓW (ZL)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Duże, zwarte kompleksy leśne, w przewadze stanowiące grunty Państwowego Gospodarstwa
Leśnego Lasy Państwowe, o znaczeniu głównie przyrodniczym (jako lasy ochronne oraz obejmujące
tereny proponowane do ochrony prawnej), a także rekreacyjnym i turystycznym lub obszary
przeznaczone do zalesienia. Obejmują również wody powierzchniowe, grunty stanowiące łąki
i pastwiska, niewielkie tereny sportowo-rekreacyjne i zabudowy letniskowej oraz tereny dróg, tras
rowerowych i pieszych, a także infrastruktury technicznej, w szczególności na gruntach nie
stanowiących gruntów leśnych.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪
▪

Kierunek podstawowy:
−
tereny lasów.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody,
−
tereny parków leśnych,
z zasady i w przewadze na gruntach nieleśnych:
−
tereny zieleni nieurządzonej (naturalnych nieużytków),
−
tereny wód powierzchniowych,
−
tereny lub obiekty sportu i rekreacji,
−
tereny rekreacji indywidualnej,
−
tereny inwestycji celu publicznego.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
▪

▪

▪

Granice lasów należy ustalać w planach miejscowych zgodnie z planem urządzenia lasu,
a w przypadku jego braku – zgodnie z ewidencją gruntów.
Na terenach lasów, zgodnie z ustawą o lasach, możliwa jest realizacja, oprócz budynków
i budowli służących gospodarce leśnej, także innych obiektów, w tym urządzeń rekreacyjnych
i służących turystyce (parkingi, pola biwakowe, wieże i miejsca widokowe). Dopuszczalność
i warunki realizacji tych przedsięwzięć należy przyjmować zgodnie z planem urządzenia lasu,
określającym zasady gospodarki leśnej. W przypadku konieczności przeznaczenia gruntów
leśnych na cele nieleśne, zmiana przeznaczenia wymaga uzyskania odpowiednich zgód
w procedurze sporządzania planu miejscowego.
Przy określaniu przeznaczenia terenu należy uwzględniać formy ochrony przyrody oraz
zapewniać ochronę innych terenów wartościowych pod względem przyrodniczym
i krajobrazowym (wody powierzchniowe, tereny podmokłe).
Dopuszczalne przeznaczenie terenu odnosi się w większości do terenów już istniejących
o funkcji nieleśnej. Przeznaczanie lasów pod nowe tereny lub obiekty sportu i rekreacji oraz
tereny rekreacji indywidualnej można przyjmować wyłącznie, jeśli nie będzie to sprzeczne
z prowadzeniem gospodarki leśnej i nie pogorszy znacząco warunków środowiskowych
i przyrodniczych oraz zapewni wysoki udział zieleni, na poziomie co najmniej 90% powierzchni
terenu, z zachowaniem istniejących zadrzewień. Tereny rekreacji indywidualnej (z zasady
z wykluczeniem sytuowania budynków, z dopuszczeniem obiektów małej architektury, altan oraz
niekubaturowych obiektów i urządzeń towarzyszących) należy ograniczać do niewielkich terenów
na obrzeżach kompleksów leśnych z dostępem do dróg, przy uwzględnieniu właściwych relacji
przestrzennych w stosunku do lasów oraz ich ochrony przed zagrożeniem pożarowym.
Dopuszcza się realizację różnego rodzaju obiektów sportu i rekreacji, z wykluczeniem
powierzchni zabudowanych, z przewagą urządzeń terenowych oraz z wykorzystaniem
naturalnego ukształtowania terenu.
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17. OBSZARY ROLNICZE, ZIELENI I WÓD (ZR)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary wielofunkcyjne, obejmujące tereny rolnicze i inne grunty rolne, zieleń nieurządzoną
(o funkcji ekologicznej), wody powierzchniowe płynące i stojące, stawy oraz drobnopowierzchniowe
lasy i zadrzewienia, w tym tereny objęte ochroną przyrody (użytki ekologiczne), a także niewielkie
i rozproszone tereny zabudowane o różnych funkcjach, w tym zabudowa mieszkaniowa, usługowa,
zagrodowa, produkcji rolniczej, letniskowa, sportu i rekreacji oraz infrastruktury technicznej.
▪
Obszary z zasady wyłączone z zabudowy lub o ograniczonej zabudowie. Dopuszczalna jest
realizacja obiektów związanych z produkcją rolniczą, hodowlaną, ogrodniczą i rybacką (zabudowa
zagrodowa i obiekty służące tej produkcji), inwestycjami celu publicznego, a także – w ograniczonym
zakresie – lokalizacja terenów sportu i rekreacji, zabudowy letniskowej, ogrodów działkowych,
ośrodków hodowli zwierząt, ogrodów specjalistycznych, w tym botanicznych i schronisk dla zwierząt.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunki podstawowe:
−
tereny rolnicze, w tym stawów hodowlanych,
−
tereny zieleni nieurządzonej (naturalnych nieużytków),
−
tereny zieleni objęte formami ochrony przyrody,
−
tereny lasów (w tym tereny do zalesienia),
−
tereny wód powierzchniowych.
Kierunki dopuszczalne:
−
tereny obsługi produkcji rolniczej w różnego rodzaju gospodarstwach
hodowlanych, ogrodniczych i rybackich),
−
tereny zabudowy zagrodowej,
−
tereny ośrodków hodowli zwierząt,
−
tereny sportu i rekreacji,
−
tereny rekreacji indywidualnej,
−
tereny ogrodów specjalistycznych, w tym ogrody botaniczne i zwierzyńce,
−
tereny ogrodów działkowych,
−
tereny budowli hydrotechnicznych,
−
tereny inwestycji celu publicznego oraz
−
tereny schroniska dla zwierząt wraz z grzebowiskiem.

(rolnych,

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
W planach miejscowych, przy określaniu przeznaczenia terenu, należy uwzględniać formy
ochrony przyrody oraz ochronę innych terenów o istotnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych
(doliny, wody powierzchniowe, trwałe użytki zielone, tereny podmokłe, lasy), z uwzględnieniem strefy
ekotonowej pomiędzy lasami (roślinnością leśną) a innymi rodzajami użytków. W szczególności dla
użytków ekologicznych należy określać jedynie podstawowe kierunki przeznaczenia terenów,
wykluczając możliwość lokalizacji budownictwa letniskowego lub zabudowy innego rodzaju, która
może negatywnie oddziaływać na stan ekosystemów, z zastrzeżeniem dopuszczalności realizacji
innych obiektów, o których mowa w przepisach ustanawiających tereny chronione.
▪
Należy rozgraniczać tereny rolnicze od terenów zieleni nieurządzonej (naturalnych nieużytków,
zieleni o znaczeniu ekologicznym) oraz określić warunki i zakres przestrzenny realizacji zabudowy
zagrodowej i obiektów służących produkcji rolniczej, w tym specjalistycznych gospodarstw rolnych
i ogrodniczych oraz stawów hodowlanych, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w tym
zakresie, a także z uwzględnieniem warunków obsługi komunikacyjnej i infrastrukturalnej oraz relacji
przestrzennych z sąsiednią zabudową.
▪
Dopuszcza się wyznaczanie terenów, w ograniczonym zakresie, przeznaczonych na potrzeby
rekreacji i wypoczynku, w tym zieleń urządzoną, różnego rodzaju ogrody specjalistyczne, botaniczne
i zwierzyńce, wykorzystujące warunki przyrodnicze i krajobrazowe (z ograniczonymi do minimum
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zmianami ukształtowania terenu) oraz tereny rekreacji indywidualnej (z zasady z wykluczeniem
sytuowania budynków i z dopuszczeniem obiektów małej architektury, altan ogrodowych oraz
niekubaturowych obiektów i urządzeń towarzyszących).
▪
Dopuszcza się również wyznaczanie terenów sportu i rekreacji, bez zabudowy lub z ograniczoną
pod względem przestrzennym i funkcjonalnym zabudową towarzyszącą w formie niewielkich obiektów
(obsługa socjalna, sanitarna, administracyjna, gospodarczo-techniczna), zagospodarowanych
wyłącznie jako tereny otwarte, z dużym udziałem zieleni, o ograniczonym do minimum udziale
powierzchni utwardzonych materiałami nieprzepuszczalnymi, służące takim dyscyplinom, jak golf,
jeździectwo konne, biegi i kolarstwo przełajowe, łucznictwo, strzelectwo.
▪
Możliwe jest wyznaczenie w planie miejscowym – w ograniczonym przestrzennie zakresie –
terenu schroniska dla zwierząt, także z dopuszczeniem grzebowiska, z zastrzeżeniem wymagań
weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, w tym zachowania odległości od istniejących
zabudowań mieszkalnych oraz wymagań sanitarnych odnoszących się do grzebowisk zwierząt,
a także z uwzględnieniem innych uwarunkowań, w tym fizjograficznych (m.in. odległość od granicy
lasu, przebieg dolin).
▪
Przy wyznaczaniu terenów przeznaczonych do zalesienia należy kierować się możliwością
tworzenia większych kompleksów leśnych, umożliwiających prowadzenie racjonalnej gospodarki
leśnej oraz mając na względzie kształtowanie właściwych relacji przestrzennych pomiędzy terenami
przeznaczonymi do zalesienia a terenami zabudowanymi i przeznaczonymi do zabudowy, a także
istniejące i planowane uzbrojenie terenów przewidywanych do zalesienia. Ponadto, w przeznaczaniu
terenów do zalesienia powinno zapewniać się ochronę obszarów wartościowych przyrodniczo
i krajobrazowo, w szczególności – umożliwiać zachowanie urozmaiconej pod względem kształtu
granicy strefy przejściowej (ekotonowej) oraz ochronę siedlisk, w tym terenów podmokłych.
18. OBSZAR ZBIORNIKA RYBNICKIEGO ZE ZBIORNIKAMI BOCZNYMI (W)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszar Zbiornika Rybnickiego ze zbiornikami bocznymi, stanowiący obszar wód
powierzchniowych o funkcji technologicznej (zbiornik technologiczny), przeciwpowodziowej,
rekreacyjnej i przyrodniczej, zalewy boczne – o funkcjach przyrodniczych i rekreacyjnych.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

Kierunek podstawowy:
−
tereny wód powierzchniowych: zbiornik wielofunkcyjny, w tym technologiczny z budowlami
hydrotechnicznymi,
−
obiekty sportu i rekreacji.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
W planie miejscowym należy wydzielić obszar zbiornika głównego i zbiorników bocznych jako
tereny wód powierzchniowych wraz z budowlami hydrotechnicznymi. Dopuszczalna jest możliwość
rekreacyjnego użytkowania obszaru, w tym budowa obiektów hydrotechnicznych (molo, pomosty),
jeżeli nie zagrozi to trwałości zbiornika. Możliwe jest wydzielenie kąpielisk lub miejsc do kąpieli
w rozumieniu ustawy Prawo wodne.
19. OBSZAR LOTNISKA (KL)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Lotnisko sportowo-dyspozycyjne. Część lotniska nie stanowiąca jego części lotniczej (obszaru
trwale przeznaczonego do startów i lądowań statków powietrznych [pole wzlotów] wraz
z urządzeniami służącymi do obsługi tego ruchu) może być przeznaczona dla celów nielotniczych,
w tym pod funkcje usługowe lub produkcyjne, także niezwiązane z lotnictwem, jeśli nie ograniczy
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to możliwości eksploatacyjnych lotniska.
▪
W przypadku ewentualnego dokonania istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech
lotniska (na wniosek zarządzającego lotniskiem i za zgodą Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego),
powodujących zmniejszenie części lotniczej lotniska lub w przypadku wykreślenia lotniska z rejestru
lotnisk decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, w tym na wniosek podmiotu zakładającego
lotnisko (lub zarządzającego lotniskiem), albo na skutek trwałego zaprzestania użytkowania lotniska –
zakłada się odpowiednio zwiększenie części lotniska przeznaczonej na cele usługowo-produkcyjne lub
przeznaczenie na te cele całego obszaru lotniska.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪
▪

Kierunek przeznaczenia:
−
teren lotniska.
Kierunki dopuszczalne:
−
w części nielotniczej lotniska – obiekty budowlane związane z funkcjonowaniem lotniska,
a także obiekty służące prowadzeniu działalności usługowych lub produkcyjnych, w tym
niezwiązanych z funkcją lotniczą.

Przeznaczenie potencjalne, w przypadku istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech
lotniska lub na skutek trwałego zaprzestania użytkowania terenu jako lotniska: podstawowe – tereny
zabudowy usługowej, usługowo-produkcyjnej i produkcyjnej; dopuszczalne – tereny sportu i rekreacji.
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
W planie miejscowym należy uwzględnić granice lotniska, określone w rejestrze lotniska;
w ustalaniu sposobów zagospodarowania i zabudowy w ramach terenu lotniska, mogących
towarzyszyć funkcji lotniczej, należy uwzględnić zasięg pola wzlotów oraz ograniczenia wynikające
z warunków bezpieczeństwa ruchu lotniczego, w tym dotyczących ograniczonej wysokości obiektów
budowlanych oraz z zapewnieniem zachowania możliwości eksploatacyjnych lotniska.
▪
W przypadku istotnych zmian eksploatacyjnych i technicznych cech lotniska lub na skutek
trwałego zaprzestania użytkowania obszaru jako lotniska w planie miejscowym można ustalić
przeznaczenie części lub całego terenu lotniska pod zabudowę usługową, usługowo-produkcyjną lub
produkcyjną, jak na zasadach określonych dla obszarów U1, U2 lub P.
20. OBSZARY DRÓG WYSOKICH KLAS TECHNICZNYCH (KDA - KDZ)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary pasów drogowych dróg publicznych wysokich klas technicznych: klasy zbiorczej i klas
wyższych (główna, główna ruchu przyspieszonego i autostrada). Drogi (ulice) niższych klas stanowią
element innych obszarów o różnych funkcjach.
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪

▪

Kierunek podstawowy:
−
tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, głównej, głównej ruchu przyspieszonego lub
autostrady.
Kierunek dopuszczalny:
−
funkcje obsługi komunikacji publicznej (transportu zbiorowego).

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
W planach miejscowych należy dokonać podziału dróg publicznych według klasy dróg. Dla dróg
planowanych dopuszcza się uszczegółowienie zasięgu terenów niezbędnych do realizacji dróg, w tym
zmniejszenie lub zwiększenie szerokości terenu, z uwzględnieniem lokalizacji innych dopuszczalnych
elementów, w tym dróg dla rowerów oraz przesunięcie drogi, także poza określony obszar drogi –
w zakresie wynikającym z wielokryterialnej optymalizacji przebiegu drogi, uwzględniającej
w szczególności ukształtowanie terenu, stan jego zagospodarowania, granice własności gruntów oraz
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czynniki ekonomiczne lub wynikające ze sporządzonych projektów budowlanych albo z decyzji
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, ustalającej inne granice planowanych elementów
układu drogowego – pod warunkiem zachowania kierunku przebiegu drogi gwarantującego ciągłość
układu drogowego. W szczególności należy sprecyzować przebieg możliwej do realizacji drogi relacji
ul. Żorska - Kłokocińska i określić odpowiednią szerokość pasa drogowego.
▪
Dla terenów znajdujących się w obrębie obszarów dróg, które nie zostaną wykorzystane pod ich
budowę, w tym także w przypadku wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
ustalającej inny niż określony w studium przebieg planowanej drogi lub w przypadku odstąpienia
od realizacji drogi, należy ustalać przeznaczenie terenu zgodne z kierunkami przeznaczenia terenów
przyległych (pas drogi można przeznaczyć w całości zgodnie z kierunkiem przeznaczenia jednego
rodzaju terenu lub w części kilku rodzajów tych terenów).
▪
Dla części zachodniego odcinka Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna od ul. Wodzisławskiej
do ul. Sportowej oraz od ul. Sportowej w kierunku zachodnim, oznaczonej na rysunku studium jako
droga GP/G oraz dla drogi klasy G, stanowiącej łącznik do ul. Raciborskiej – w przypadku ustalenia
innej lokalizacji inwestycji lub odstąpienia od jej realizacji – przeznaczenie terenu w wyznaczonym
pasie drogowym ustala się zgodnie z określoną na rysunku studium funkcją obszaru, na którym teren
ten jest położony.
21. OBSZARY KOLEJOWE (KK)
FUNKCJE OBSZARU
▪
Obszary przeznaczone dla ruchu kolejowego. W przypadku likwidacji funkcji kolejowych (w tym
części stacji Rybnik związanej z lokomotywownią, spedycją towarów i innymi obiektami zaplecza i ich
przeniesienia na tereny kolejowe w rejonie stacji Rybnik Towarowy), tereny zbędne dla transportu
kolejowego można wykorzystać pod drogi publiczne i parkingi, w tym typu parkuj i jedź, a także pod
usługi i produkcję w ramach aktywizacji terenów w sąsiedztwie centrum miasta.
▪
W obrębie obszarów kolejowych możliwa jest rozbudowa i budowa stacji i przystanków
kolejowych, w szczególności dla ruchu pasażerskiego, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi kierunków
rozwoju transportu zbiorowego (dogęszczenie przystanków osobowych na niektórych liniach
kolejowych), a także budowa terminali przeładunkowych, w szczególności w obrębie stacji Rybnik
Towarowy (przeładunki towarów w relacjach kolej - kolej i kolej - samochód) – z wykorzystaniem
dogodnego położenia tych terenów w układzie dróg (RDRP - węzeł śródmiejski i wodzisławski,
ul. Śląska i Wodzisławska).
KIERUNKI PRZEZNACZENIA TERENÓW
▪
▪

Kierunek podstawowy:
−
tereny infrastruktury kolejowej (tereny kolejowe).
Kierunki dopuszczalne:
−
funkcje obsługi komunikacji publicznej (transportu zbiorowego),
−
tereny baz, składów i magazynów, w tym terminali przeładunkowych,
−
tereny dróg publicznych i parkingów oraz zabudowy usługowej i produkcyjnej – wyłącznie
w zakresie niesprzecznym z możliwością właściwego funkcjonowania ruchu kolejowego.

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
▪
W planach miejscowych należy wyznaczać tereny kolejowe, stanowiące obszary przeznaczone
dla ruchu kolejowego oraz zapewniać ich ochronę zgodnie z wymaganiami ustawy o transporcie
kolejowym i przepisów wykonawczych.
▪
Tereny zbędne dla transportu kolejowego można przeznaczyć na cele innych rodzajów
transportu – pod drogi publiczne, parkingi, w tym typu parkuj i jedź, a także pod usługi i produkcję –
jak na zasadach określonych dla obszarów U1 lub U2.
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II.1.4. KIERUNKI I WSKAŹNIKI
ORAZ UŻYTKOWANIA TERENÓW

DOTYCZĄCE

ZAGOSPODAROWANIA

II.1.4.1. PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE
1. Określa się parametry i wskaźniki urbanistyczne dla obszarów o różnych funkcjach, odnoszące
się, co do zasady, do podstawowych, dominujących kierunków przeznaczenia terenu. Dla obszarów
CUM, M1, M2 i US parametry i wskaźniki określa się odrębnie dla niektórych rodzajów przeznaczenia
terenu.
2. Parametry i wskaźniki urbanistyczne stanowią wytyczne do ustalania w planach miejscowych
zasad dotyczących zagospodarowania i zabudowy terenów, w szczególności na obszarach
dotychczas niezabudowanych lub zabudowanych poniżej określonego w studium poziomu
intensywności. Na terenach zabudowanych powyżej tego poziomu zachowuje się możliwość
kształtowania parametrów i wskaźników urbanistycznych na dotychczasowych warunkach.
3. Zakres parametrów i wskaźników urbanistycznych obejmuje, określone jako maksymalnie
dopuszczone, wielkości: udziału powierzchni zabudowy, intensywności zabudowy oraz wysokości
zabudowy, a także wymagany minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, stanowiące
graniczny stopień zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy, zgodnie z Tabelą II-1 oraz
odpowiednimi objaśnieniami, z zastrzeżeniem dalszych ustaleń studium w tym zakresie.
Tabela II-1. Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla obszarów o różnych funkcjach
Objaśnienia:
PZ – maksymalny udział procentowy powierzchni zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej lub
- wyłącznie na zasadach określonych w studium - do powierzchni terenu zamierzenia inwestycyjnego;
PBC – minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki
budowlanej lub - wyłącznie na zasadach określonych w studium - do powierzchni terenu zamierzenia
inwestycyjnego;
IZ – maksymalna intensywność zabudowy stanowiąca wskaźnik (iloraz) powierzchni całkowitej zabudowy
(powierzchni całkowitej budynku lub budynków) w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej;
WZ – maksymalna wysokość zabudowy odnosząca się do budynków, wyrażona w metrach (wysokość mierzona
od poziomu terenu w miejscu posadowienia budynku do najwyższego elementu dachu budynku), z zastrzeżeniem
innych zasad określonych w studium.
Obszar
1

PZ

PBC

IZ

WZ

%

%

iloraz

metry
5

Rodzaj przeznaczenia terenu
(w przypadku obszarów CUM, M1, M2, US)

2

3

4

75

10

3,0

95

-

4,0

30

40

1,4

18

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

40

30

0,8

12

inne rodzaje przeznaczenia terenów

30

40

1,2

14

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

35

35

0,9

12

inne rodzaje przeznaczenia terenów

M3

30

40

0,8

12

-

M4

30

45

0,7

12

-

MU

40

30

0,8

12

-

MU1

40

30

1,2

12

-

UM

50

25

1,8

18

-

U1

50

20

1,6

16

-

U2

60

15

1,6

16

-

P, IT
US1

70
50

10
30

1,6
1,0

16
12

tereny zabudowy usług sportu i rekreacji

CUM
M1
M2

[1]

20

6
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
inne rodzaje przeznaczenia terenów

-

258

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 272

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
II. KIERUNKI ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO

PZ

PBC

IZ

WZ

%

%

iloraz

metry

30

50

0,8

12

tereny budowli sportowych o ograniczonej
zabudowie

US1, US2

10

80

0,5

8

-

ZU

20

60

0,5

10

-

Obszar

Rodzaj przeznaczenia terenu
(w przypadku obszarów CUM, M1, M2, US)

1

ustalenia nie dotyczą obszaru US w rejonie Stadionu Miejskiego przy ul. Gliwickiej, dla którego dopuszcza się przyjęcie
parametrów i wskaźników dostosowanych do potrzeb rozwojowych

4. Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla innych obszarów ustala się w planie miejscowym
w zależności od potrzeb, uwzględniając zasady ładu przestrzennego, zrównoważonego rozwoju oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienia, przy czym, dla obszarów ZL i ZR w przypadku wyznaczenia terenów
pod zabudowę, należy przyjąć niezależnie od jej rodzaju, parametry i wskaźniki jak dla obszaru ZU.
5. W planach miejscowych parametry i wskaźniki urbanistyczne należy ustalać dla poszczególnych
terenów o różnym przeznaczeniu lub o różnych zasadach zagospodarowania lub grup tych terenów.
Za podstawę ustalania parametrów i wskaźników urbanistycznych należy przyjąć zasadę
harmonijnego nawiązania do charakteru zabudowy istniejącej, z uwzględnieniem kontekstu miejsca
i otoczenia; w szczególności, kierując się ochroną istniejącej ekstensywnie uformowanej zabudowy,
należy kształtować parametry i wskaźniki odpowiednio niższe od maksymalnych dotyczących udziału
powierzchni zabudowy, jej intensywności i wysokości lub wyższe od minimalnego udziału powierzchni
biologicznie czynnej.
6. Ustalony poziom parametrów i wskaźników urbanistycznych (wielkości skrajne, wyznaczające
ramy wykorzystania przestrzeni), może być przekroczony w następujących przypadkach:
a) dopuszcza się przyjęcie odpowiednio większych wartości od maksymalnych określonych
w kolumnach 2 (PZ), 4 (IZ) i 5 (WZ) lub odpowiednio mniejszych wartości od minimalnych określonych
w kolumnie 3 (PBC), jeśli wynikać to będzie z ustaleń obowiązującego na danym terenie planu
miejscowego lub z istniejącego poziomu zainwestowania na zabudowanych działkach budowlanych;
b) na obszarach UM, M1 i M2 w promieniu 1 km od obszaru CUM, zdefiniowanego jako
wielofunkcyjne centrum miasta, dopuszcza się przyjęcie większych wartości od maksymalnych
określonych w kolumnach 2 (PZ), 4 (IZ) i 5 (WZ) i mniejszych wartości od minimalnych określonych
w kolumnie 3 (PBC), odpowiednio, na obszarach M1 i UM: PZ do 70%, IZ do 3,0, WZ do 20 m, PBC
do 10%, na obszarze M2: PZ do 65%, IZ do 2,5, WZ do 18 m, PBC do 15%, pod warunkiem, że na
wyznaczonym w planie miejscowym terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub
w bezpośrednim jego sąsiedztwie (w promieniu nie mniejszym niż 50 m) usytuowane są istniejące
budynki mieszkaniowe wielorodzinne;
c) dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszcza się zmniejszenie
udziału powierzchni biologicznie czynnej o 10 punktów procentowych – wyłącznie w celu zaspokojenia
potrzeb w zakresie miejsc parkingowych i ich obsługi komunikacyjnej;
d) dla terenów zamierzeń inwestycyjnych (rozumianych jako nieruchomość lub jej część
o powierzchni umożliwiającej realizację zespołu więcej niż 4 budynków) dopuszcza się bilansowanie
udziału powierzchni biologicznie czynnej i powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni terenu
zamierzenia inwestycyjnego, pod warunkiem, że: (1) w stosunku do poszczególnych działek
budowlanych w obrębie terenu zmiana udziału powierzchni biologicznie czynnej i udziału powierzchni
zabudowy nie będzie, odpowiednio, większa lub mniejsza niż o 10%, (2) udział powierzchni
biologicznie czynnej na pozostałej części terenu inwestycyjnego, odniesiony do jego całkowitej
powierzchni, będzie odpowiadał wymaganiom określonym w kol. 3 (PBC);
e) dla terenów w obrębie obszarów CUM, UM, M1, U1, U2 i P – w przypadku sytuowania parkingów
w budynkach – poziom intensywności zabudowy, określony w kol. 4 (IZ), może nie dotyczyć
powierzchni kondygnacji zajętej na parkingi, w tym powierzchni miejsc postojowych i ruchu kołowego.
7.

Wysokość zabudowy, określona w kol. 5 (WZ), odnosi się do budynków odpowiadających
rodzajowi przeznaczenia terenu, typowych dla jego podstawowej funkcji. W planie miejscowym
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możliwe jest indywidualne ustalenie wysokości:
a) obiektów unikatowych (niestandardowych), takich jak budynki usługowe przeznaczone na
potrzeby kultu religijnego, kultury lub sportu, zabudowa na terenach produkcji, baz, składów
i magazynów, infrastruktury technicznej, usług sportu i rekreacji oraz innych niż budynki obiektów
budowlanych,
b) budynków w strefach kształtowania dominant wysokościowych w rejonie ronda Chwałowickiego
i ronda Lievin,
– biorąc pod uwagę rodzaj zamierzenia budowlanego oraz ograniczenia związane z ochroną
zabytków, środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, a także dopuszczalną wysokość obiektów
w otoczeniu lotniska Gotartowice i w strefie radaru meteorologicznego.
8.

W planie miejscowym, dla terenów w bezpośrednim otoczeniu lotniska Gotartowice,
w szczególności w rejonach startów i podejść do lądowań statków powietrznych, zabudowa,
w szczególności jej wysokość, nie może uniemożliwiać prawidłowego funkcjonowania lotniska,
w tym nie może powodować ograniczenia długości istniejących dróg startowych lotniska.

9.

Wysokość zabudowy na terenach wpisanych do rejestru zabytków, ujętych w gminnej ewidencji
zabytków oraz położonych w strefach ochrony konserwatorskiej, należy kształtować zgodnie
z ograniczeniami wynikającymi z tej ochrony.

10. Ustalenie konkretnych wielkości parametrów i wskaźników urbanistycznych wymaga
uwzględnienia lokalnych uwarunkowań, w tym fizjograficznych, środowiskowych, krajobrazowych
i przyrodniczych, a także związanych z ochroną zabytków, wynikających z warunków obsługi
w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej, jak również aktualnych wymagań przepisów
prawa.
11. Dla terenów przeznaczonych pod zabudowę w Stodołach - Buglowcu w planie miejscowym
należy określić szczególne zasady kształtowania zabudowy, w tym pod względem parametrów
i wskaźników urbanistycznych oraz architektonicznym, mając na względzie zachowanie cech
charakterystycznych krajobrazu kulturowego w rejonie Buglowca.

II.1.4.2. TERENY PRZEZNACZONE POD ZABUDOWĘ ORAZ TERENY WYŁĄCZONE
SPOD ZABUDOWY
1.

Tereny przeznaczone pod zabudowę obejmują tereny, w tym zabudowane, położone w obrębie
wyznaczonych na rysunku studium obszarów: wielofunkcyjnego centrum miasta, zabudowy
mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowo-mieszkaniowej, usługowych, usługowoprodukcyjnych i produkcyjnych, a także infrastruktury technicznej.

2.

W obrębie obszarów przeznaczonych pod zabudowę, jeśli w wyniku szczegółowego rozpoznania
lokalnych uwarunkowań (w trakcie sporządzania planu miejscowego) zostaną stwierdzone
niekorzystne warunki fizjograficzne lub inne ograniczenia dla możliwości zabudowy, tereny te
należy wyłączyć spod zabudowy, przeznaczając je pod zieleń różnego rodzaju lub inne rodzaje
przeznaczenia terenu niezwiązane z możliwością jego zabudowy lub dostosować ustalenia do
tych warunków, określając warunki zabezpieczenia zabudowy przed zagrożeniami.

3.

Tereny o szczególnych zasadach lokalizacji zabudowy obejmują tereny położone w obrębie
innych obszarów o różnych funkcjach, w szczególności obszarów sportu i rekreacji oraz zieleni
urządzonej.

4.

Tereny wyłączone spod zabudowy lub o ograniczonej zabudowie obejmują:

▪

tereny podlegające ochronie prawnej na mocy ustawy o ochronie przyrody w formie użytków
ekologicznych (z wyjątkami określonymi w aktach prawnych powołujących użytki ekologiczne,
z wykluczeniem możliwości lokalizacji budownictwa letniskowego na terenie użytku
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ekologicznego "Okrzeszyniec") oraz lasy, z wyjątkiem obiektów budowlanych dopuszczonych
ustawą o lasach;
▪

wody, z wyjątkiem budowli hydrotechnicznych i doliny cieków oraz obszary szczególnego
zagrożenia powodzią, w obrębie których zabronione jest wykonywanie robót oraz czynności
utrudniających ochronę przed powodzią lub zwiększających zagrożenie powodziowe, z wyjątkiem
dróg rowerowych; zwolnienia od tych zakazów może udzielić w drodze decyzji dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej (art. 88l ust. 1 - 2 ustawy - Prawo wodne);

▪

inne tereny nieprzeznaczone pod zabudowę, tereny o niekorzystnych warunkach budowlanych,
tereny, na których są i będą deponowane odpady wydobywcze – do czasu ich rekultywacji oraz
tereny wyłączone spod zabudowy (trwale lub czasowo) na podstawie przepisów powszechnie
obowiązujących.

5.

Zakaz zabudowy w większości przypadków nie dotyczy możliwości realizacji inwestycji celu
publicznego (dróg, obiektów infrastruktury technicznej, obiektów służących ochronie środowiska
i zdrowia ludzi, gospodarce wodnej i ochronie przed powodzią, bezpieczeństwu i obronności
państwa oraz bezpieczeństwu publicznemu), chyba że ich budowa będzie sprzeczna
z przepisami powszechnie obowiązującymi lub ustanowionymi w aktach powołujących formy
ochrony przyrody.

6.

Na terenach położonych w odległości mniejszej niż 50 m od stopu wału przeciwpowodziowego
po stronie odpowietrznej obowiązuje zakaz wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni,
sadzawek, dołów i rowów. Zwolnienia od tego zakazu może udzielić marszałek województwa,
jeżeli nie wpłynie to na szczelność i stabilność wałów (art. 88n ust. 1 pkt 4 ustawy - Prawo
wodne). Zakaz ten nie dotyczy robót związanych z wałami przeciwpowodziowymi oraz drogami
rowerowymi i z wyznaczaniem szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego.

7.

Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (Boguszowice-Stare, ul. Oskara
Kolberga) przez okres 50 lat od dnia jego zamknięcia będzie wykluczone z możliwości zabudowy
(nie mogą być budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne,
z wyjątkiem instalacji związanych z funkcjonowaniem składowiska). Okres ten może być skrócony,
jeżeli z ekspertyzy geotechnicznej i ekspertyzy sanitarnej będzie wynikać, że prowadzenie robót
budowlanych nie spowoduje zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska.

II.1.4.3. INNE OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU I ZABUDOWIE TERENÓW
1.

W planach miejscowych należy uwzględniać ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie
terenów związane z lokalizacją elementów infrastruktury technicznej (sieci i obiektów),
w szczególności linii elektroenergetycznych najwyższych napięć i wysokich napięć, gazociągów
(zwłaszcza wysokiego i średniego podwyższonego ciśnienia), wodociągów magistralnych
i przesyłowych, a także związanych z innymi rodzajami zagospodarowania: stref minimalnej
odległości od granicy obszaru kolejowego, dróg – odpowiednio do ich funkcji w układzie
drogowym, ograniczenia związane z sąsiedztwem lasów (unikanie przeznaczenia terenów
w bezpośrednim sąsiedztwie lasów na funkcje mogące wywierać negatywny wpływ na lasy,
w tym powodujące zagrożenie pożarowe).

2.

Należy uwzględniać ograniczenia w zagospodarowaniu i wysokości zabudowy w otoczeniu
lotniska Gotartowice oraz ograniczenia w wysokości zabudowy wynikające z lokalizacji radaru
meteorologicznego.

3.

W granicach pasów izolujących tereny cmentarzy, o szerokości 50 m (lub 150 m), należy ustalić
zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zakładów produkujących artykuły żywności,
zakładów żywienia zbiorowego lub zakładów przechowujących artykuły żywnościowe, zgodnie
z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
w sprawie określenia, jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.
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4.

W planach miejscowych należy również formułować ustalenia dotyczące ograniczeń
w zagospodarowaniu i zabudowie terenów, wynikające z przepisów techniczno-budowlanych,
zasięgu zagrożeń i uciążliwości związanych z tymi elementami zagospodarowania, a także
z konieczności zapewnienia warunków dla funkcjonowania i trwałości tych elementów, w tym –
zakaz zabudowy z określeniem, jakiego rodzaju obiektów budowlanych ograniczenia te dotyczą.

5.

Do czasu ustalenia lokalizacji polderów przeciwpowodziowych w dolinie Rudy oraz wyboru
lokalizacji nowego cmentarza komunalnego w odniesieniu do wariantowej lokalizacji
w Orzepowicach i w strefie 50 m od granic potencjalnego terenu cmentarza obowiązuje zakaz
realizacji obiektów budowlanych mogących uniemożliwić lub istotnie utrudnić realizację tych
inwestycji.

II.2. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA
I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU,
W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
II.2.1. UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN
II.2.1.1. OBSZARY WYSTĘPOWANIA UDOKUMENTOWANYCH
OBECNE I PRZYSZŁE POTRZEBY EKSPLOATACJI KOPALIN

ZŁÓŻ

KOPALIN.

1.

Na obszarze miasta występują udokumentowane złoża kopalin, w granicach ujawnionych na
rysunku studium, wykazane w Tabelach I-19 i I-20 w części I studium, obejmujące złoża objęte
prawem własności górniczej: węgla kamiennego z metanem pokładów węgla: [1]Chwałowice 1,
Dębieńsko 1, Jankowice, Marcel 1, Rydułtowy 1, Żory; węgla kamiennego: Chwałowice,
Dębieńsko, Jejkowice, Paruszowiec, Pilchowice, Rydułtowy, Rymer, Sumina; metanu pokładów
węgla: Jankowice Wschód i Żory 1 oraz soli kamiennej Rybnik-Żory-Orzesze, a także złoża
objęte prawem własności nieruchomości gruntowej: piaski podsadzkowe - Boguszowice (Pole I
i Pole II), Marklowice, Zebrzydowice; piaski i żwiry – Boguszowice-K, Chwałowice, GotartowiceŻory (Pole A), Lipowa, Niewiadom, Rej. Wielopola (pole Golejów, Wielopole i Rybnicka Kuźnia),
Rybnik i Tkoczów oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej - Wielopole 1, Wielopole-2
i Rzędówka. Brak jest udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.

2.

Zgodnie z ustawami Prawo geologiczne i górnicze oraz Prawo ochrony środowiska, złoża kopalin
podlegają ochronie jako zasób przyrodniczy, polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich
zasobami oraz na kompleksowym wykorzystaniu kopalin, w tym kopalin towarzyszących. Bogate
złoża węgla kamiennego stanowią jeden z podstawowych zasobów środowiska na obszarze
Rybnika. Pozostałe złoża, z wyjątkiem złóż metanu pokładów węgla, nie mają istotnego
znaczenia gospodarczego (złoża zostały wyeksploatowane lub ze względu na istniejące
uwarunkowania nie nadają się do podjęcia wydobycia, w tym w związku z wymogami ochrony
przyrody, lub ich eksploatacja byłaby ze względów ekonomicznych nieracjonalna).

3.

Następujące złoża objęte własnością nieruchomości gruntowej, wyeksploatowane,
pozabilansowe, bez perspektyw na podjęcie ponownej eksploatacji lub konfliktowe z istniejącymi
i planowanymi elementami zagospodarowania przestrzennego (m.in. lotnisko Gotartowice,
Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna), wymagają w odrębnym trybie wykreślenia z Bilansu
zasobów kopalin: Boguszowice, Niewiadom, Rej. Wielopola, Rybnik, Wielopole 1, Wielopole–2
i Rzędówka.

4.

Złoża objęte własnością nieruchomości gruntowej położone w obrębie Parku Krajobrazowego
Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich należy wykluczyć z eksploatacji ze względu
na bezpośredni konflikt z celami ochrony przyrody. Złoża, których eksploatacja jest wykluczona
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z uwagi na ich położenie w obrębie obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy
o ochronie przyrody lub których eksploatacja byłaby nieracjonalna ze względów ekonomicznych,
należy chronić jako zasób środowiska: Gotartowice–Żory, Marklowice, Rybnik–Żory–Orzesze,
Zebrzydowice. W planach miejscowych można dopuścić eksploatację złóż objętych własnością
nieruchomości gruntowej (piaski i żwiry): Boguszowice–K i Lipowa (w ograniczonym zakresie –
w części położonej powyżej zwierciadła wód podziemnych).
5.

Możliwość podjęcia eksploatacji złóż węgla kamiennego, stanowiących strategiczny zasób kraju,
położonych w całości lub w części w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich, z wyjątkiem złóż, dla których została udzielona koncesja na
wydobycie (Dębieńsko 1) jest uzależniona od uwarunkowań wynikających z przepisów
dotyczących parku krajobrazowego i stanowisk właściwych organów. Ewentualna eksploatacja
tych złóż musi uwzględniać ochronę obiektów lub obszarów, dla których wyznacza się w złożu
kopaliny filar ochronny.

6.

Na rysunku studium określa się granice istniejących obszarów górniczych i terenów górniczych,
o których mowa w części I studium (obszary i tereny górnicze: [1]Chwałowice 1, Jankowice,
Radlin I, Niedobczyce II, Rydułtowy I, Dębieńsko 1, Żory 1) [1](skreślono).

7.

Ustalenia planów miejscowych w zakresie przeznaczenia terenów nie powinny powodować
niezgodności tego przeznaczenia lub sposobu korzystania z nieruchomości z działalnością
określoną w koncesji, w szczególności ustalenia te powinny zapewniać możliwość racjonalnego
wydobycia i zagospodarowania kopalin.

8.

W planach miejscowych należy określać wymóg dostosowania planowanych obiektów
budowlanych do aktualnych na okres sporządzania planu miejscowego czynników geologicznogórniczych. Na obszarach przeznaczonych pod zabudowę, na których prognozuje się
wystąpienie istotnych skutków dla środowiska, w szczególności odkształceń powierzchni terenu
IV i V kategorii lub powstanie zagłębień bezodpływowych, w trybie planu miejscowego dla terenu
górniczego można ustalać odroczenie zabudowy do czasu ustąpienia skutków o tych rozmiarach.

II.2.1.2. OBIEKTY I OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU KOPALINY
FILAR OCHRONNY
1.

Określa się następujące obiekty i obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar
ochronny (w granicach którego ruch zakładu górniczego może być zabroniony bądź może być
dopuszczony tylko w sposób zapewniający należytą ochronę tych obiektów lub obszarów [art.
104 ust. 5 pkt 1 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze] – odpowiednio do wymagań
wynikających z odporności obiektów i obszarów na skutki wydobycia):

-

obiekty i obszary, dla których filary ochronne ustanowiono decyzjami Okręgowego Urzędu
Górniczego w Rybniku (zwarta zabudowa mieszkaniowa w północnej części Meksyku, kompleks
zakładów przemysłowych i usługowych w Ligocie - Ligockiej Kuźni, zabudowa Chwałowic
i zakład górniczy KWK "Chwałowice", zakład górniczy KWK "Jankowice", dawne zakłady
górnicze KWK "Rymer" i "Ignacy", kościół parafialny w Niedobczycach);

-

obszary i obiekty odpowiadające obszarom i obiektom, dla których filary ochronne były
wyznaczone w obrębie dawnego terenu górniczego "Niedobczyce I" (środkowa część miasta na
północ od linii kolejowej Rybnik - Sumina, stacja kolejowa Rybnik Towarowy);

-

obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej (wielo- i jednorodzinnej), zabudowy usługowej
i produkcyjnej oraz obiekty usługowe o szczególnym znaczeniu społecznym, chronione
w zakresie zapewniającym ochronę obiektów budowlanych przed powstawaniem szkód
powodujących zmianę istotnych parametrów technicznych obiektów lub awarie tych obiektów,
a także tereny przeznaczone pod zabudowę, dotychczas niezagospodarowane na ten cel (gdzie
wpływy eksploatacji nie mogą powodować wykluczenia możliwości zabudowy, w szczególności
powstania obniżeń o rozmiarach powodujących pojawienie się terenów bezodpływowych
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wymagających odwadniania pompami);
-

obiekty infrastruktury technicznej i drogowej, mające podstawowe znaczenie dla funkcjonowania
miasta, w tym obiekty infrastruktury krytycznej, obejmujące następujące systemy: zaopatrzenia
w energię i paliwa, łączności i sieci teleinformatycznych, zaopatrzenia w wodę oraz
odprowadzania i oczyszczania ścieków, transportowe oraz ochrony zdrowia i bezpieczeństwa
powszechnego, w szczególności: drogi klasy zbiorczej i wyższej, linie kolejowe, sieci
elektroenergetyczne wysokich i najwyższych napięć, gazociągi wysokiego i podwyższonego
średniego ciśnienia, wodociągi magistralne, wały przeciwpowodziowe i budowle hydrotechniczne
Zbiornika Rybnickiego – chronione przed skutkami eksploatacji w zakresie zapewniającym
bezawaryjne funkcjonowanie poszczególnych rodzajów infrastruktury;

-

obiekty i obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków i ujęte w gminnej ewidencji zabytków)
i ustawy o ochronie przyrody (istniejące pomniki przyrody i użytki ekologiczne, a także obszary
proponowane do ochrony prawnej w różnej formie, z uwzględnieniem wymagań poszczególnych
siedlisk i gatunków) oraz inne, położone w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie
Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich – z uwzględnieniem ochrony powierzchniowych wód
płynących przed zmianami ukształtowania powierzchni terenu (podnoszenie rzędnej koryta i dna
doliny), które powodowałyby konieczność prowadzenia prac regulacyjnych w korytach cieków dla
przywrócenia grawitacyjnego odpływu wody lub odwadniania niecek bezodpływowych przy
pomocy pomp, a także lasów określonych jako cenne przyrodniczo w planach urządzenia lasu;

-

obszary konfliktowe, położone w obrębie złóż objętych prawem własności nieruchomości
gruntowej (tereny przeznaczone pod zabudowę produkcyjno-usługową, lotnisko, drogi oraz
chronione jako użytki ekologiczne).

2. W razie stwierdzenia, że przewidywane skutki eksploatacji wynikające z projektu
zagospodarowania złoża będą istotne, dla terenu górniczego lub jego części można sporządzić plan
miejscowy na podstawie ustawy Prawo geologiczne i górnicze, ustalając w nim w szczególności
obszary lub obiekty, dla których w złożu kopaliny wyznacza się filar ochronny, uwzględniając walory
społeczno-ekonomiczne przestrzeni oraz odporność obiektów na wpływy eksploatacji wraz
z wymaganym poziomem ochrony terenu, a także obszary, na których zabudowa może być
realizowana tylko po spełnieniu określonych wymagań. W planach tych granice obszarów, dla których
wyznacza się filar ochronny, mogą podlegać modyfikacji, odpowiednio do prognozowanych wpływów
eksploatacji na powierzchnię terenu.

II.2.2. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI. OBSZARY WYMAGAJ ĄC E
REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI
II.2.2.1. OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH
O NIEKORZYSTNYCH WARUNKACH GRUNTOWYCH

ORAZ

INNE

TERENY

1.

Ochrona powierzchni ziemi polega, zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska,
na zapobieganiu ruchom masowym ziemi (powstające naturalnie lub na skutek działalności
człowieka osuwanie, spełzywanie lub obrywanie powierzchniowych warstw skał, zwietrzeliny
i gleby) oraz na zapobieganiu skutkom takich zjawisk.
Zagrożenie uruchomienia powierzchniowych ruchów masowych gruntu mogą dotyczyć
fragmentów skarp niektórych wyrobisk o miejscowym zasięgu, a także skarp budowli ziemnych.
W planach miejscowych, w przeznaczaniu terenów na określone cele, należy unikać sytuowania
obiektów budowlanych w obrębie stromych skarp dolin i parowów.
2.

Do innego rodzaju utrudnień lub ograniczeń w zagospodarowaniu i zabudowie terenów należą
niekorzystne warunki podłoża budowlanego – naturalne lub wynikające z działalności człowieka,
w szczególności związane z dawną eksploatacją węgla kamiennego (tereny płytkiej eksploatacji,
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występowania deformacji nieciągłych oraz szybów o nieznanym sposobie likwidacji).
3.

Na terenach o naturalnie niekorzystnych warunkach budowlanych w dnach dolin i na ich
zboczach oraz dla gruntów antropogenicznych o znacznej miąższości, nie formowanych jako
nasypy budowlane, o niekorzystnych właściwościach podłoża budowlanego, posadowienie
obiektów budowlanych wymaga rozpoznania warunków gruntowych.

4.

Na terenach płytkiej eksploatacji górniczej w rejonie ul. Raciborskiej, w obrębie którego
występują liczne zapadliska – nie należy przeznaczać nowych terenów do zabudowy lub
uwzględniać skomplikowane warunki gruntowe posadawiania obiektów budowlanych oraz
wykluczyć możliwość budowy studni chłonnych wprowadzających wody opadowe, roztopowe lub
oczyszczone ścieki. Na innych terenach płytkiej eksploatacji górniczej, bez zapadlisk, wskazane
jest ograniczenie rodzaju zabudowy do obiektów o niewielkim nacisku na podłoże oraz
uwzględnianie skomplikowanych warunków gruntowych posadawiania obiektów budowlanych.
W strefach wokół nieczynnych szybów i szybików, zwłaszcza o nieznanym sposobie likwidacji,
zalecane jest wykluczenie lub ograniczenie możliwości zabudowy lub rozbudowy obiektów
istniejących.

II.2.2.2. OBSZARY WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI LUB REMEDIACJI
1.

Określa się obszary wymagające rekultywacji (działania w rozumieniu przepisów ustawy
o ochronie gruntów rolnych i leśnych, polegające na nadaniu lub przywróceniu gruntom
zdegradowanym lub zdewastowanym wartości użytkowych lub przyrodniczych oraz działania
naprawcze w rozumieniu przepisów o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie):

-

tereny zdegradowane w wyniku działalności górniczej (skutki eksploatacji węgla kamiennego),
wymagające rekultywacji (lub znajdujące się w jej trakcie), w tym rekultywacji poprzez
deponowanie (zagospodarowanie) odpadów wydobywczych na zasadzie rekultywacji terenów
niekorzystnie przekształconych): Rejon Północ - osadniki, Boguszowice-Stare, ul. Błękitna, Rejon
B i osadniki mułowe Holona II i III, Chwałowice, ul. Kożdoniów, rejon Starzykowiec, Chwałowice,
teren przy ul. Świerklańskiej i Kopalnianej, teren przy ul. Radziejowskiej i Składowej (w trakcie
rekultywacji), stożki Rymera (Niedobczyce, ul. Rymera), hałda kopalni Ignacy; Meksyk /
Chwałowice / Ligota, rejon ul. Prostej - Świerklańskiej - Kopalnianej - Stefana Żeromskiego [1]
Jerzego Giedroycia;

-

wyrobiska po eksploatacji złóż kopalin metodą odkrywkową: Niewiadom, ul. Zygmunta Starego
(w trakcie rekultywacji), Meksyk, ul. [1]Jerzego Giedroycia (w trakcie rekultywacji), Wielopole,
ul. Strąkowska, a także składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, BoguszowiceStare, ul. Oskara Kolberga.

W planach miejscowych należy uwzględniać zweryfikowaną,, aktualną w okresie sporządzania
planu listę obszarów, wymagających rekultywacji lub będących w jej trakcie, o których mowa wyżej,
w szczególności biorąc pod uwagę zakończenie procesu rekultywacji na określonych obszarach.
2.

Z uwagi na istniejące uwarunkowania, nie określa się obszarów wymagających remediacji
w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska.

II.2.3. OCHRONA WÓD
II.2.3.1. WODY PODZIEMNE
1.

Istotne zasoby wód podziemnych w Rybniku występują w obrębie pasma przebiegającego
z północnego zachodu na południowy wschód – w obrębie kopalnej rynny pra-Rudy, kwalifikujące
je do kategorii Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, wydzielanych według kryteriów
ilościowych i jakościowych wód podziemnych, o w większości wysokim stopniu zagrożenia
zanieczyszczeniem wód podziemnych. Decyzją Ministra Środowiska z dnia 7 marca 2016 r.
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zatwierdzono Dokumentację hydrogeologiczną określającą warunki hydrogeologiczne w związku
z ustanawianiem obszarów ochronnych lokalnego zbiornika wód podziemnych Rybnik, dawnego
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 345 - Rybnik, zweryfikowanego pod względem
obszaru i dotychczasowego statusu (nieudokumentowany Główny Zbiornik Wód Podziemnych
nr 345 jest wymieniony w załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca
2006 r. w sprawie przebiegu granic dorzeczy i regionów wodnych). W planach miejscowych
należy uwzględniać granicę zbiornika oraz – z chwilą ustanowienia przez dyrektora regionalnego
zarządu gospodarki wodnej w drodze aktu prawa miejscowego – obszaru ochronnego zbiornika
oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące w obrębie obszaru ochronnego,
w szczególności dotyczące spraw zagospodarowania przestrzennego.
2.

Wody podziemne i obszary ich zasilania podlegają ochronie polegającej w szczególności na
zmniejszaniu ryzyka zanieczyszczenia wód poprzez ograniczenie oddziaływania na obszary ich
zasilania oraz na utrzymywaniu równowagi zasobów tych wód. Z zasady, w rejonach zasilania
obszarów o najwyższych zasobach wód podziemnych oraz o wysokim stopniu zagrożenia
przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni do warstw wodonośnych należy: zapewnić –
w obszarze aglomeracji (w rozumieniu ustawy Prawo wodne) – pełną obsługę nieruchomości
systemem kanalizacji służącym do zbiorowego oprowadzania ścieków (ograniczać możliwość
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, a na terenach o płytko zalegających wodach
gruntowych – wykluczać ich stosowanie), unikać lokalizacji przedsięwzięć mogących stanowić
znaczące zagrożenie dla stanu jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ograniczyć
przyrost powierzchni szczelnych poprzez utrzymanie dużych powierzchni terenów w pełni
biologicznie czynnych (w szczególności lasów) i zapewnienie wysokiego udziału powierzchni
biologicznie czynnej na obszarach przeznaczonych do trwałego zainwestowania.

3.

W stosunku do terenów ujęć wód podziemnych, dla których ustanowiono strefy ochrony
obejmujące wyłącznie tereny ochrony bezpośredniej, należy zachować wymagany przepisami
ustawy Prawo wodne sposób zagospodarowania, właściwy dla ochrony bezpośredniej stref
ochronnych ujęć wód podziemnych. Ogrodzone tereny ochrony bezpośredniej nie stwarzają
ograniczeń w przeznaczaniu terenów sąsiednich na określone cele.

II.2.3.2. WODY POWIERZCHNIOWE
1.

W stosunku do wód powierzchniowych zakłada się ograniczenie zabudowy dolin cieków oraz
wyznaczanie wzdłuż cieków pasów ochronnych, wyłączonych spod zabudowy. W planach
miejscowych należy ustalać zakaz zabudowy w pasie o szerokości nie mniejszej niż 5 m od linii
brzegu koryta i linii brzegu wód stojących w celu zachowania biologicznej otuliny wód.
Od obowiązku tego można odstąpić w sytuacjach, gdy ze względu na lokalne uwarunkowania
wyznaczenie takiego pasa będzie niemożliwe lub nieracjonalne.

2.

W przeznaczaniu terenów i określaniu sposobów ich zagospodarowania należy stosować
rozwiązania zapewniające dostęp do powierzchniowych wód publicznych, w szczególności
poprzez wyznaczanie w ich sąsiedztwie terenów o przeznaczeniu ogólnodostępnym (zgodnie
z ustawą Prawo wodne, w pobliżu zbiorników wodnych, rzek i kanałów zabrania się wznoszenia
obiektów budowlanych uniemożliwiających lub utrudniających ludziom i dziko występującym
zwierzętom dostęp do wody, z wyjątkiem obiektów służących turystyce wodnej, gospodarce
wodnej lub rybackiej oraz związanych z bezpieczeństwem powszechnym i obronnością kraju).

W rozwiązaniach planistycznych należy mieć ponadto na uwadze określony w przepisach
powszechnie obowiązujących zakaz budowy ogrodzeń (grodzenia nieruchomości) w odległości
mniejszej niż 1,5 od linii brzegu koryta cieku i brzegu zbiorników wód publicznych.
3.

Ochrona wód wymaga eliminacji zrzutów nieoczyszczonych ścieków, w tym także
zanieczyszczeń wodami dołowymi i odciekami z miejsc deponowania odpadów wydobywczych –
poprzez wypełnianie powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki wodno-
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ściekowej (zakaz stosowania rozwiązań technicznych, które mogłyby powodować przedostawanie
się nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi, nakaz podczyszczania
do wymaganych parametrów wód opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych
o trwałej nawierzchni [jezdni, parkingów i placów] przed ich odprowadzaniem do kanalizacji, wód
powierzchniowych lub ziemi).

II.2.4. KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LEŚNEJ
PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ
1.

Rolnicza przestrzeń produkcyjna miasta cechuje się niewielką powierzchnią i w większości
przeciętną lub niską jakością gleb (część gleb została w dużym stopniu przekształcona
mechanicznie, fizycznie lub chemicznie). Znaczne fragmenty gruntów rolnych zostały zalesione
lub zadrzewione albo stanowią wieloletnie odłogi z procesami sukcesji w kierunku zbiorowisk
zaroślowych i leśnych, natomiast produkcja rolnicza, w skali miasta, ma znaczenie marginalne
i jest w fazie schyłkowej.

2.

W niektórych dzielnicach miasta (głównie Chwałęcice i Stodoły) istnieją jednak nadal kompleksy
gruntów rolnych użytkowanych rolniczo, położone w obrębie obszarów nieprzeznaczonych
w studium pod zabudowę, na których produkcja rolnicza będzie kontynuowana. Pewne
znaczenie ma również gospodarka rybacka, prowadzona na stawach, głównie w dolinie Rudy.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna (tereny rolnicze, zabudowa zagrodowa, zabudowa służąca
produkcji rolniczej) mogą być wyznaczane w obrębie obszarów rolniczych, zieleni i wód (ZR).
Dopuszcza się możliwość budowy stawów hodowlanych, pod warunkiem uwzględnienia
uwarunkowań wynikających z ochrony przyrody i krajobrazu oraz istniejącego i planowanego
zagospodarowania i uzbrojenia terenów sąsiednich.

3.

Leśna przestrzeń produkcyjna (lasy) stanowi istotny zasób środowiska miasta. Duże kompleksy
leśne są niemal w całości położone w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich. Poza nimi, głównie na obrzeżach miasta, występuje szereg
mniejszych lasów, jednak również o znaczącej powierzchni. Wszystkie lasy stanowią lasy
ochronne w rozumieniu ustawy o lasach. W warunkach Rybnika, lasy powinny pełnić przede
wszystkim funkcje przyrodnicze i rekreacyjne, na warunkach i w zakresie ustalonym w planie
urządzenia lasu.

4.

Lasy, z zasady, chronione są przed zmianą sposobu użytkowania. Dotyczy to również większości
lasów drobnopowierzchniowych (o pow. poniżej 5 ha), które należy w planach miejscowych
wyłączyć spod zabudowy. Lasy powinny wchodzić w skład pierścieniowego systemu terenów
otwartych. Granice lasów, określone w planie urządzenia lasu, należy uwzględniać w planach
miejscowych, przy wzięciu pod uwagę możliwych zmian tych granic wynikających z procesów
zamiany gruntów pomiędzy władającymi gruntami. Wyjątek stanowią fragmenty niektórych lasów,
o ograniczonej powierzchni, w stosunku do których przewiduje się możliwość ich przeznaczenia
na cele nieleśne, w tym pod inwestycje celu publicznego. Na obszarach wyłączonych spod
zabudowy istnieje możliwość przeznaczania gruntów rolnych i nieużytków, w tym
poprzemysłowych, pod zalesienie, z uwzględnieniem wymagań ochrony siedlisk przyrodniczych,
krajobrazu kulturowego oraz uwarunkowań wynikających z istniejącego i planowanego
zagospodarowania i uzbrojenia terenów sąsiednich.

5.

Przewiduje się przeznaczenie pod zabudowę, w tym produkcyjną i usługową, jako tereny zieleni
urządzonej, a także pod wariantową lokalizację nowego cmentarza komunalnego niektórych
fragmentów lasów (gruntów leśnych), zgodnie z oznaczeniami na rysunku studium. Możliwość
przeznaczenia tych gruntów na cele nieleśne jest uzależniona od uzyskania zgody właściwych
organów w trybie planu miejscowego.
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II.2.5. ZASADY OCHRONY POWIETRZA
1.

Niska jakość powietrza stanowi najpoważniejszy problem środowiskowy w mieście, którego
rozwiązanie (lub złagodzenie) wymaga systemowych, wielokierunkowych zmian, również
w przepisach powszechnie obowiązujących oraz działań, w tym termomodernizacyjnych
i krótkoterminowych (w zakresie redukcji emisji powierzchniowej, liniowej i punktowej),
w niewielkim jedynie stopniu związanych ze sferą planowania i zagospodarowania
przestrzennego.

2. W planach miejscowych należy określać wymagania dotyczące zaopatrywania budynków, w tym
w zabudowie jednorodzinnej, w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej niskiej emisji,
polegające na nakazie stosowania niskopopiołowych i niskoemisyjnych urządzeń grzewczych
w budowanych lub rozbudowywanych obiektach oraz tworzyć odpowiednie warunki umożliwiające
rozbudowę sieci energetycznych, w szczególności ciepłowniczych i gazowniczych, a także
wykorzystanie energii odnawialnej.
3. W zakresie dotyczącym przeznaczenia terenów i sposobów ich zagospodarowania – w planach
miejscowych należy kształtować korzystne warunki przewietrzania terenów zabudowanych,
w szczególności poprzez odpowiednie wyznaczanie linii zabudowy (sytuowanie zabudowy) i ustalanie
relacji terenów zabudowanych i niezabudowanych, sprzyjających lokalnej cyrkulacji mas powietrza,
przy uwzględnieniu miejscowych warunków fizjograficznych. W szczególności dotyczy to ochrony
przed zabudową dna doliny Nacyny w środkowej części miasta i przed przegradzaniem jej obiektami
kubaturowymi oraz oznacza konieczność zachowania ciągłości przestrzennej innych dolin, a także
ochrony lasów, zadrzewień i terenów zieleni oraz możliwości zwiększania zasobów tych elementów
środowiska (także poprzez działania kompensacyjne).
4. W celu zmniejszania emisji zanieczyszczeń związanej z ruchem samochodowym, zakłada się
eliminację ruchu tranzytowego z centrum miasta, a także działania skłaniające do ograniczenia
korzystania z samochodu, w szczególności poprzez restrykcyjną politykę parkingową w centrum oraz
rozwój komunikacji publicznej, w tym kolejowej, a także rozbudowę dróg i parkingów rowerowych.

II.2.6. OCHRONA PRZED HAŁASEM
1.

W planach miejscowych należy kwalifikować tereny ze względu na standardy akustyczne
do odpowiednich grup terenów w rozumieniu przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów
hałasu w środowisku (tereny związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
tereny domów opieki społecznej i szpitali, zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej
i zamieszkania zbiorowego, zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz tereny rekreacyjnowypoczynkowe), kierując się aktualnymi w okresie sporządzania planu dopuszczalnymi poziomami
hałasu w środowisku.

2.

W strefach istniejących i potencjalnych przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu nie należy
wprowadzać funkcji chronionych przed hałasem, w szczególności zabudowy mieszkaniowej,
związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz zabudowy domów opieki
i szpitali.

3.

Dla terenów położonych w sąsiedztwie dróg wyższych klas, linii kolejowych i linii
elektroenergetycznych najwyższych napięć (z uwzględnieniem strefy o szerokości do 40 m od osi
linii) lub innych źródeł hałasu należy ustalać przeznaczenie terenu pod zabudowę usługową lub
usługowo-mieszkaniową, ustalać linie zabudowy zwiększające odległość budynków o funkcjach
chronionych od źródeł hałasu, nakazywać tworzenie pasów zieleni izolacyjnej lub stosowanie
innych środków ochrony akustycznej, (w tym ekrany akustyczne i kształtowanie rzeźby terenu),
odpowiednio do rodzaju źródła hałasu.
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4.

W przeznaczaniu terenów pod zabudowę produkcyjno-usługową i w określaniu dopuszczalnych
rodzajów działalności produkcyjnych i usługowych należy uwzględniać sąsiedztwo terenów lub
funkcji chronionych przed hałasem.

5.

W rejonach zwartej zabudowy mieszkaniowej i w sąsiedztwie innej zabudowy chronionej przed
hałasem należy stosować rozwiązania ograniczające lub uspokajające ruchu drogowy.

II.2.7. OCHRONA PRZED
I POWAŻNYMI AW AR IAMI
1.

POLAMI

ELEKTROMAGNETYCZNYMI

W planach miejscowych należy uwzględniać ograniczoną lub wykluczoną możliwość zabudowy
terenów położonych pod liniami elektroenergetycznymi, zwłaszcza wysokich i najwyższych
napięć (w obrębie pasów terenów o szerokości związanej z napięciem linii) oraz w sąsiedztwie
stacji elektroenergetycznych. W szczególności należy unikać przeznaczania tych terenów pod
zabudowę mieszkaniową i usług publicznych oraz pod urządzanie terenów sportowych
i rekreacyjnych z uwagi na ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym, hałasem oraz
zagrożenia wynikające z zerwania przewodów w razie awarii.

2.

W ustalaniu przeznaczenia i określaniu sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy
terenów pod liniami elektroenergetycznymi wysokich i najwyższych napięć należy uwzględniać
przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska i właściwe przepisy wykonawcze (Rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów).
W przypadku sporządzania planu miejscowego dla terenów w sąsiedztwie linii
elektroenergetycznych najwyższych napięć należy brać pod uwagę opinię operatora systemu
przesyłowego elektroenergetycznego w zakresie zagospodarowania gruntów w odległości do 40 m
od osi linii elektroenergetycznej najwyższych napięć, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
3.

Zasięg ponadnormatywnego oddziaływania lokalizowanych instalacji radiokomunikacyjnych,
w tym stacji bazowych telefonii komórkowej, ustalony z uwzględnieniem istniejącego tła
elektromagnetycznego, nie może powodować kolizji z istniejącym zagospodarowaniem terenów
oraz stwarzać ograniczeń w zagospodarowaniu terenów wokół tych instalacji, na których mogą
być wznoszone obiekty przeznaczone na pobyt ludzi.

4.

W zakresie ochrony przed poważnymi awariami, w tym przemysłowymi, w planach miejscowych
należy uwzględniać zakazy i nakazy określone w art. 73 ust. 3 - 5 ustawy Prawo ochrony
środowiska w przeznaczaniu terenów na określone cele w sąsiedztwie istniejących zakładów
stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, o których mowa w rozdz.
I.4.13 w części I tekstu studium, kierując się przy tym aktualnym w okresie sporządzania planu
miejscowego wykazem tych zakładów.
W szczególności dotyczy to ustalania lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, obiektów
użyteczności publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego, które należy sytuować w bezpiecznej
odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
W planach miejscowych, przy przeznaczaniu terenów pod działalności produkcyjne, składowanie
i magazynowanie, uwzględniając art. 73 ust. 3a cyt. ustawy, należy wziąć pod uwagę konieczność
określenia ograniczeń dotyczących lokalizacji na tych terenach zakładów stwarzających zagrożenie
dla życia lub zdrowia ludzi, kierując się zakazami i nakazami określonymi w art. 73 ust. 3 i 4 cyt.
ustawy, w szczególności zakazem budowy zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia
ludzi w obrębie zwartej zabudowy miasta oraz nakazem lokalizowania tych zakładów w bezpiecznej
odległości od siebie oraz, w szczególności, od osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności
publicznej i budynków zamieszkania zbiorowego, a także od form ochrony przyrody, w tym od parku
krajobrazowego, stref ochronnych ujęć wód oraz drogi krajowej i linii kolejowych o znaczeniu
państwowym.
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Ustalając przeznaczenie terenu na określone cele, o których mowa wyżej, należy uwzględniać
przepisy wykonawcze ustawy Prawo ochrony środowiska, o których mowa w art. 73a cyt. ustawy
(z chwilą wejścia w życie rozporządzenia) lub przepisy aktualne w tym zakresie w czasie sporządzania
planu miejscowego.

II.2.8.
OBSZARY
SZCZEGÓLNEGO
OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA

ZAGROŻENIA

POWODZIĄ.

1.

Określa się obszary szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z danymi przekazanymi przez
Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, wyznaczone dla niektórych
odcinków Rudy i Nacyny.

2.

W planach miejscowych, które można sporządzić dla tych obszarów, należy uwzględnić zakazy
obowiązujące w ich obrębie, określone w ustawie Prawo wodne, w tym zakaz budowy obiektów
budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych i szlaków pieszych, a także zakaz zmiany
ukształtowania terenu. Dotyczy to w szczególności terenów (działek budowlanych)
przeznaczonych pod zabudowę w planach miejscowych, dotychczas niezabudowanych, dla
których można ustalić inne niż związane z budową obiektów budowlanych przeznaczenie terenu
do czasu ograniczenia stopnia zagrożenia powodziowego, w tym w wyniku działań technicznych
w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej. W stosunku do terenów zabudowanych
i zainwestowanych, położonych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią – ustalić
dopuszczalny zakres robót budowlanych związanych z możliwością użytkowania i modernizacji
zabudowy.

3.

Mając na uwadze, że znaczące zagrożenie powodziowe występuje w dolinie Rudy w rejonie
Ligockiej Kuźni (tereny zabudowane, w przeszłości zalewane i podtapiane), stanowiącym obszar
funkcjonalny o znaczeniu lokalnym, wskazuje się wariantowe lokalizacje pożądanej budowy
jednego lub kilku suchych zbiorników przeciwpowodziowych (polderów) w rejonie Kencerza,
ujścia Dopływu z Gotartowic oraz powyżej i poniżej ul. Partyzantów, umożliwiających ochronę
przed powodzią doliny Rudy w tym rejonie miasta. W planach miejscowych dla tych terenów
należy przyjmować ustalenia zapewniające bezkonfliktową możliwość realizacji zbiorników
w wybranej lokalizacji.

4.

W planach miejscowych należy również uwzględniać uwarunkowania wynikające z zagrożenia
zalaniem doliny Rudy w Stodołach w wyniku awarii zapory Zbiornika Rybnickiego.

II.2.9. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBR AZU, W TYM KRAJOBRAZU
KULTUROWEGO
1.

Zakłada się ukształtowanie struktury przyrodniczej miasta w formie systemu terenów otwartych,
obejmujących dwa, wzajemnie przenikające się (współistniejące) układy: terenów o funkcji
głównie przyrodniczej i terenów o funkcji głównie rekreacyjnej – w kształcie zbliżonym do układu
pierścieniowo-klinowego, w którym pierścień stanowi otaczające środkową część miasta pasmo
terenów otwartych ("zielonych" [głównie lasy]), natomiast kliny terenów otwartych, różnego
rodzaju, wykorzystują głównie doliny cieków.
Pierścień lasów wokół środkowej części miasta powinien stanowić element większego "zielonego
systemu pierścieniowego" obszaru funkcjonalnego Rybnika, zgodnie z postanowieniami Koncepcji
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (w której ustalono, że "wokół miejskich obszarów
funkcjonalnych ośrodków (...) regionalnych [do których należy Rybnik], wyznacza się obligatoryjnie
"zielone systemy pierścieniowe" [sieci przyrodnicze terenów zurbanizowanych, tworzone przez
obszary otwarte obszarów funkcjonalnych i nasycenie zielenią krajobrazu miast]").
2.

Zgodnie z powyższym, zielony system pierścieniowy (sieć przyrodnicza terenów
zurbanizowanych), tworzy pierścień lasów z dolinami i zbiornikami wodnymi, otaczający Rybnik
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i sąsiednie gminy, w którym podstawowe znaczenie mają duże kompleksy leśne w północnej
części Rybnika, położone w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich oraz inne, mniejsze lasy, leżące na wschodnim, południowym
i zachodnim obrzeżu miasta.
Układ tych lasów stwarza możliwość ukształtowania pierścieniowego systemu terenów zielonych,
o których mowa w KPZK 2030. Dla zachowania ciągłości systemu konieczne jest uwzględnienie lasów
i dolin położonych na terenie gmin sąsiednich, leżących w obszarze funkcjonalnym Rybnika.
3.

System klinów terenów otwartych pełnią w tym układzie przede wszystkim doliny rzeczne (Ruda,
Nacyna, ciek Boguszowicki i inne), a także tereny drobnopowierzchniowych lasów i zadrzewień
oraz zieleni urządzonej, częściowo o charakterze wysp ekologicznych, położone głównie
w obrębie obszarów ZR, W i ZU, a także US, a w odległej perspektywie – również większość
terenów, na których są lub będą deponowane odpady wydobywcze (po rekultywacji tych terenów
w kierunku leśnym [terenów zadrzewionych] lub zieleni urządzonej).

Zakłada się konieczność zachowania (lub odtworzenia) ciągłości przestrzennej pomiędzy
poszczególnymi elementami systemu przyrodniczego oraz integralności głównych struktur
przyrodniczych (biocentra, korytarze ekologiczne), w tym także poprzez zwiększanie liczby
i powierzchni parków i innego rodzaju terenów zieleni o znaczeniu miejskim i dzielnicowym (lokalnym).
4.

Dla niektórych terenów, cechujących się walorami zarówno przyrodniczymi, jak i rekreacyjnymi
(m.in. fragmenty doliny Rudy i kompleksów leśnych), położonych w obrębie obszarów ZU i ZL,
należy określić zasady zagospodarowania, które zapewnią zachowanie wartości przyrodniczych,
w tym siedlisk podmokłych i utrzymania ciągłości ekologicznej, a jednocześnie umożliwią
wykorzystanie tych terenów, w ograniczonym zakresie, na cele sportu i rekreacji.

5.

W planach miejscowych należy uwzględniać występowanie oznaczonych na rysunku studium
terenów i obiektów chronionych na podstawie ustawy o ochronie przyrody: Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich z otuliną parku, użytków
ekologicznych ('Okrzeszyniec", "Meandry rzeki Rudy", "Kencerz") oraz pomników przyrody,
odpowiednio do aktualnej liczby i rozmieszczenia tych obiektów w okresie sporządzania planu
miejscowego, a także uwzględniać zakazy i nakazy określone w przepisach ustanawiających
tereny i obiekty chronione.

W ustaleniach planów miejscowych należy mieć na uwadze obowiązujące w obrębie obszarów
chronionych ograniczenia i zakazy, określające czynności zabronione, przy czym należy wykluczyć
możliwość lokalizacji budownictwa letniskowego w obrębie użytku ekologicznego "Okrzeszyniec".
Można również, w zależności od potrzeb, formułować zakaz lokalizacji sieci i obiektów w sąsiedztwie
drzew chronionych, mogących stanowić zagrożenie dla zachowania i właściwego stanu drzew, a także
zakaz wprowadzania zmian ukształtowania lub struktury gruntu, utrudniających oddychanie
i nawadnianie systemu korzeniowego oraz zakaz wykonywania powierzchni nieprzepuszczalnych dla
wody.
6.

Ponadto, należy brać pod uwagę zasadność zachowania walorów przyrodniczych terenów nie
objętych dotychczas ochroną prawną, wskazywanych w opracowaniach waloryzacyjnych jako
"cenne przyrodniczo" i postulowanych do ochrony prawnej w różnych formach (zespół
przyrodniczo-krajobrazowy lub użytek ekologiczny): Głębokie Doły, Zalew Gzel, Świerki, Dolina
Potoku z Kamienia i Przegędzy, kompleks leśny Paruszowiec, stawy w dolinie Rudy (RybnikPółnoc i rejon Kencerza) oraz kompleksy lasów (Podlesie, Goik i Starok). W przypadku objęcia,
w odrębnym trybie, określonych obszarów lub obiektów ochroną prawną, w planach miejscowych
należy uwzględniać zakazy i ograniczenia w użytkowaniu terenów objętych tą ochroną lub
stanowiących otoczenie pomników przyrody, jeśli zakazy takie zostaną określone w aktach
ustanawiających formy ochrony przyrody.

7.

W zagospodarowaniu terenów cechujących się znaczącymi w skali miasta walorami kulturowymi,
w tym krajobrazu kulturowego, zwłaszcza położonych w północno-zachodniej części miasta
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(rejon Stodół, w tym także osady Buglowiec oraz Zbiornika Rybnickiego) należy mieć na uwadze
zachowanie charakterystycznych cech krajobrazu oraz ochronę przedpola ekspozycji, osi
i punktów widokowych na tych terenach. W przypadku określenia przez audyt krajobrazowy,
o którym mowa w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rekomendacji
i wniosków dotyczących kształtowania i ochrony krajobrazów, odnoszących się do obszaru
miasta, w planach miejscowych uwzględnia się wyniki audytu, w tym w zakresie sposobów
zagospodarowania terenów krajobrazów priorytetowych.

II.3. OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA
KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY
WSPÓŁCZESNEJ
II.3.1. OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW
II.3.1.1. DZIEDZICTWO KULTUROWE. ZABYTKI I STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE
1.

Ochrona materialnych wartości dziedzictwa kulturowego Rybnika, w tym krajobrazu kulturowego,
związanych z różnymi okresami rozwoju miasta i poszczególnych dzielnic, polegać będzie na
trwałym zachowaniu tych wartości, w tym poprzez tworzenie warunków do ich właściwego
zagospodarowania i utrzymania, z możliwością zmiany funkcji (obiektom chronionym, które
utraciły swe pierwotne funkcje należy nadawać współczesne funkcje użytkowe, w szczególności
kulturalne, edukacyjne lub rekreacyjno-turystyczne). Niektóre wartości krajobrazu kulturowego,
w szczególności krajobraz pocysterski, podlegają ochronie na mocy ustawy o ochronie przyrody
w formie parku krajobrazowego.

2.

Przedmiotem ochrony dziedzictwa kulturowego są w szczególności zabytki – wpisane do rejestru
zabytków oraz ujęte w gminnej ewidencji zabytków, w tym także zabytki (stanowiska)
archeologiczne.

3.

Obecnie, do zabytków podlegających ochronie należą: zabytki i ich otoczenie wpisane do rejestru
zabytków oraz inne zabytki, w tym cmentarze i stanowiska archeologiczne, ujęte w gminnej
ewidencji zabytków (zob. V. Załącznik) – w większości przypadków chronione ustaleniami
obowiązujących planów miejscowych. Rada Miasta może w odrębnym trybie (na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), po zasięgnięciu
opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków, utworzyć dla określonego obszaru park kulturowy,
dla którego należy m.in. ustalić zakres ochrony oraz sporządzić plan miejscowy.

4.

W planach miejscowych należy uwzględniać ochronę zabytków, zgodnie z aktualnymi w okresie
sporządzania tych planów rejestrem zabytków i gminną ewidencją zabytków oraz ustalać
przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu mające na uwadze opiekę nad tymi
zabytkami.

5.

Wymagania ochrony dotyczące zabytków (obiektów i ich otoczenia lub założeń przestrzennych
bądź zespołów budowlanych) wpisanych do rejestru zabytków, w tym nakaz zachowania
obiektów oraz ich cech zabytkowych lub zagospodarowania zabytku na nowe cele, określają
przepisy ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.

6.

Obiekty i obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków należy objąć ochroną w planach
miejscowych. Zakres ochrony (nakazy i zakazy) należy określać indywidualnie dla
poszczególnych obiektów lub ich grup bądź obszarów, uwzględniając ich indywidualny charakter
i stan zachowania.
W szczególności, należy ustalić zasady ochrony zapewniające zachowanie formy i bryły obiektów
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(gabaryty budynków, w tym powierzchnię i wysokość zabudowy oraz kształt dachu). Zakres ochrony
może obejmować również inne cechy obiektów, w zależności od ich wartości zabytkowej, takie jak
wystrój elewacji (detale architektoniczne), wielkość i rozmieszczenie otworów drzwiowych i okiennych,
kolorystyka elewacji i stolarki, rodzaj materiałów budowlanych (elewacji i pokrycia dachu), w tym
używanych w pracach konserwatorskich oraz inne elementy architektury i detalu dekoracyjnego
obiektów, a także dopuszczalne sposoby instalowania tablic i urządzeń reklamowych, w tym zakaz
stosowania reklam wielkoformatowych oraz umieszczania reklam na innych niż strefa parteru
kondygnacjach budynku, kierując się zasadą harmonijnego powiązania form reklamy z cechami
obiektu podlegającego ochronie.
7.

Dla obiektów małej architektury sakralnej (kaplice, kapliczki, krzyże), zlokalizowanych w pasach
drogowych, należy zapewnić ich ochronę w przypadku planowanej modernizacji lub budowy
jezdni i innych elementów pasa drogowego oraz określić warunki ewentualnego przeniesienia
tych obiektów na inne miejsce.

8.

W odniesieniu do zabytkowych cmentarzy i innego rodzaju układów zieleni, ochronie podlega
układ kompozycyjny założenia, zieleń i obiekty małej architektury (w tym krzyże, figury i nagrobki
sprzed 1945 r.).

9.

W przypadku, gdy obiekt ujęty w gminnej ewidencji zabytków utracił cechy zabytkowe,
dopuszcza się odstąpienie od konieczności określania w stosunku do niego wymagań
konserwatorskich. W ustaleniach planu miejscowego można określić przypadki, w których
dopuszczalna jest rozbiórka obiektu budowlanego ujętego w gminnej ewidencji zabytków,
niewpisanego do rejestru zabytków.

10. W stosunku do zabytków (stanowisk) archeologicznych, w planach miejscowych należy
uwzględniać ich lokalizację, kierując się aktualnym w okresie sporządzania planu miejscowego
wykazem stanowisk archeologicznych oraz określać obowiązujące na terenie stanowisk zasady
ochrony zabytków archeologicznych, zgodne z przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.

II.3.1.2. STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ
1.

Wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej, określone na rysunku studium, obejmujące rejony
koncentracji zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub stanowiące otulinę zabytków
wpisanych do rejestru:

-

strefa ochrony konserwatorskiej historycznego układu miejskiego Rybnika (granice strefy
nawiązują do wpisanego do rejestru zabytków "miasta w ramach dawnego historycznego
założenia", o nieokreślonych granicach);

-

strefy konserwatorskie obejmujące otoczenie następujących obiektów wpisanych do rejestru
zabytków: zamek (obecnie Sąd Rejonowy), pl. Mikołaja Kopernika 2, [1]dwór pocysterski
w Stodołach, kościół parafii rzymsko-katolickiej pw. Katarzyny Aleksandryjskiej i Matki Boskiej
Różańcowej w Wielopolu oraz kościół parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Wawrzyńca w Ligockiej
Kuźni;

-

strefa ochrony konserwatorskiej Zespołu Kolonii Robotniczej w Chwałowicach;

-

strefa ochrony konserwatorskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Zebrzydowickiej, Obrońców
Rybnika, Józefa Wieczorka i gen. Józefa Bema (Maroko-Nowiny);

-

strefa ochrony konserwatorskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Prostej i Kolejowej (Meksyk);

-

strefa ochrony konserwatorskiej osiedla robotniczego przy ul. por. Kazimierza Ogrodowskiego
i Wolnej (Paruszowiec-Piaski).

2.

Strefy ochrony konserwatorskiej należy uwzględniać w planach miejscowych – określać ich
granice w sposób dostosowany do skali rysunku planu, przy czym możliwa jest korekta granic
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stref oraz ich podział na części w celu zindywidualizowania nakazów i zakazów obowiązujących
w ich obrębie.
3.

Dla stref ochrony konserwatorskiej należy ustalić zakres i przedmiot ochrony oraz
charakterystyczne cechy (elementy) podlegające ochronie, a także określić warunki
wprowadzania nowej zabudowy w zakresie jej usytuowania, gabarytów, bryły i linii zabudowy,
mając na względzie harmonijne współistnienie zabudowy historycznej i współczesnej oraz
zachowanie sylwety zespołu, a także, w uzasadnionych przypadkach, ustalić zasady
umieszczania reklam i urządzania przestrzeni publicznych.
W szczególności, w strefach ochrony konserwatorskiej należy, odpowiednio do przedmiotu
ochrony, zachować historyczne rozplanowanie ulic i placów (co nie wyklucza wyznaczania
dodatkowych elementów tego rodzaju) oraz innych przestrzeni publicznych, w tym założeń zieleni
z obiektami małej architektury.

II.3.2. OCHRONA DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ
1.

Do dóbr kultury współczesnej, niebędących zabytkami mogących obejmować w szczególności
pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia
urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli
cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna (art. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym), zalicza się następujące obszary i obiekty:

-

założenia urbanistyczne i budynki:
-

budynek Teatru Ziemi Rybnickiej, pl. Teatralny 1 i jego otoczenie – plac Teatralny, schody
i skarpa teatralna oraz przedpole budynku przy ul. Wysokiej 25 (Śródmieście);

-

oś ul. Tadeusza Kościuszki z placem przed dworcem kolejowym i pierzejami tworzonymi
przez budynek dworca i budynki przy ul. Tadeusza Kościuszki 61, 66 i 68 (Śródmieście);

-

południowa część Boguszowic-Osiedla (pomiędzy ul. Patriotów, Kadetów, Józefa Lompy
i Rajską) z parkiem przy ul. Wojciecha Bogusławskiego;

-

osiedle przy ul. Śląskiej 3–27 z parkiem przy ul. 1 Maja / Śląskiej i budynkiem usługowym
(przedszkole) przy ul. Śląskiej 1a (Chwałowice);

-

osiedle przy ul. Zebrzydowickiej 2, Alfonsa Zgrzebnioka, Pawła Cierpioła i Komuny
Paryskiej (Maroko-Nowiny);

-

miejsca pamięci wpisane do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc pamięci
woj. śląskiego (znaki pamięci [tablice pamiątkowe, pomniki], groby pojedyncze, groby i kwatery
wojenne, mogiły zbiorowe wojenne i inne]) – jeśli nie są ujęte w gminnej ewidencji zabytków.

2.

Lista obszarów i obiektów stanowiących dobro kultury współczesnej jest otwarta i może być
weryfikowana i uzupełniana o inne wartości w trakcie sporządzania planów miejscowych, w tym
na podstawie oceny dokonywanej w odrębnym trybie przez komisję urbanistycznoarchitektoniczną lub na innej zasadzie, kierując się również odpowiednim okresem, który upłynął
od powstania obiektu. W przypadku ujęcia określonego obiektu lub obszaru w gminnej ewidencji
zabytków (uznania za zabytek), obiekt lub obszar traci status dobra kultury współczesnej.

3.

W stosunku do dóbr kultury współczesnej, w planach miejscowych należy ustalić nakaz
zachowania obiektów lub obszarów (założeń urbanistycznych) oraz ich charakterystycznych
cech, decydujących o wartości tych dóbr, a także określić dopuszczalny zakres zmian, mając na
uwadze, że w przypadku założeń urbanistycznych ochronie powinna podlegać głównie
kompozycja założenia (układ budynków, ulic i placów oraz zieleni), a także podstawowe cechy
budynków (wysokość, gabaryty, kształt dachu). Wobec miejsc pamięci, w przypadkach
uzasadnionych rodzajem obiektu, należy określać zasady ochrony lub warunki, na jakich
dopuszczalna jest zmiana lokalizacji tych obiektów.
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II.4. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
II.4.1. SYSTEM DROGOWY. PARKINGI
1.

Układ drogowy miasta wymaga rozbudowy i przebudowy. Podstawowe znaczenie ma realizacja:

−

Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna (nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 935),
stanowiącej Południową Obwodnicę Miasta: część I – odcinek od Obwodnicy w Żorach
do ul. Wodzisławskiej [węzeł "Wodzisławski"] - klasa drogi głównej ruchu przyspieszonego,
przekrój 2x2, długość około 10,2 km, powiązana z lokalnym układem drogowym poprzez węzły
i planowane drogi klasy zbiorczej: "Gotartowicki" z ul. Kłokocińską (1,4 km), "Chwałowicki" z ul.
Świerklańską (1 km), "Śródmiejski" - Drogą Śródmiejską z ul. Obwiednia Południowa lub
Stanisława Władysława Reymonta (1,6 km); część II – odcinek od ul. Wodzisławskiej do ul.
Sportowej i dalej do granicy miasta lub z łącznikiem do ul. Raciborskiej - klasa drogi głównej
ruchu przyspieszonego lub drogi głównej, w przypadku łącznika do ul. Raciborskiej - droga klasy
głównej;

−

poprawa powiązania miasta z węzłami autostrady A1 w Bełku i Świerklanach, w tym przebudowa
ul. Mikołowskiej wraz ze skrzyżowaniem z ul. Robotniczą i z możliwością bezkolizyjnego
przejścia tej ulicy nad linią kolejową oraz budowa zachodniej i południowej obwodnicy Chwałowic
(klasa zbiorcza, długość około 3 km);

−

dokończenie budowy obwodnicy środkowej części miasta (droga klasy głównej) – odcinek
wschodni pomiędzy skrzyżowaniem ul. Wielopolskiej z Mikołowską (wraz z przebudową
przejazdu pod linią kolejową) a rejonem skrzyżowania ul. Prostej z ul. Karola Miarki (długość
około 1,7 km) [1](skreślono).

2.

Zakłada się, że docelowy (w horyzoncie czasowym studium), podstawowy układ dróg w mieście
zostanie ukształtowany w formie:

-

pół-ramy tranzytowej (zewnętrznej), składającej się z dróg o ograniczonej dostępności –
autostrady A1 i Drogi Regionalnej Racibórz - Pszczyna (RDRP), klasy głównej ruchu
przyspieszonego, powiązanych z sobą poprzez węzeł Żory, prowadzących ruch tranzytowy, na
kierunku, odpowiednio, północ - południe i wschód - zachód, a w przypadku RDRP – mającej
także istotne znaczenie dla ruchu wewnątrzmiejskiego pomiędzy głównymi częściami miasta na
kierunku wschód - zachód (Boguszowice / Gotartowice, Chwałowice, Śródmieście, Niedobczyce)
poprzez węzły „Gotartowicki”, „Świerklański”, „Chwałowicki”, „Śródmiejski” i „Wodzisławski” oraz
ze skrzyżowaniem z ul. Niedobczycką i Sportową (lub Raciborską); przewiduje się także
możliwość realizacji dodatkowego powiązania RDRP z układem lokalnym na pograniczu
Gotartowic i Kłokocina;

-

I ramy wewnętrznej, stanowiącej obwodnicę środkowej części miasta, składającej się
z następujących odcinków dróg (ulic) klasy głównej: (rondo Europejskie) - Wielopolska planowana droga pomiędzy skrzyżowaniem Wielopolskiej, Mikołowskiej i Stawowej
a skrzyżowaniem z Prostą i Karola Miarki - Prosta - Świerklańska - (rondo Chwałowickie) Obwiednia Południowa - Budowlanych - Henryka Mikołaja Góreckiego - Rudzka - Obwiednia
Północna (rondo Europejskie);

-

promienistego układu dróg, klasy głównej lub zbiorczej, zbiegających się w środkowej części
miasta, w tym łączących pół-ramę tranzytową (zewnętrzną) i I wewnętrzną oraz układ drogowy
miasta z jego otoczeniem:
(A4, węzeł Gliwice Południe) - Rybnicka - Gliwicka - rondo Europejskie,
(A1, węzeł Rybnik) - Mikołowska - skrzyżowanie z obwodnicą środkowej części miasta),
(A1, węzeł Żory) - Żorska - Prosta - skrzyżowanie z obwodnicą środkowej części miasta,
(A1, węzeł Świerklany) - Jastrzębska - Błękitna - Tkoczów - (węzeł Świerklański w ciągu RDRP) -

-
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-

Świerklańska - łącznik do ul. Prostej - skrzyżowanie z obwodnicą środkowej części miasta oraz
powiązanie pomocnicze (alternatywne): (A1, węzeł Świerklany) - 1 Maja - Chwałowicka - rondo
Chwałowickie,
(węzeł Śródmiejski w ciągu RDRP) - planowana "Droga Śródmiejska" - skrzyżowanie
z obwodnicą środkowej części miasta (Obwiednia Południowa),
Wodzisławska - (węzeł Wodzisławski) - skrzyżowanie z obwodnicą środkowej części miasta
(Obwiednia Południowa [rondo Płn. Irlandzkie]),
Raciborska - skrzyżowanie z obwodnicą środkowej części miasta (rondo Lievin),
Rudzka - skrzyżowanie z ul. Podmiejską / Henryka Mikołaja Góreckiego (rondo ER) skrzyżowanie z obwodnicą środkowej części miasta;

-

II ramy wewnętrznej, stanowiącej obwodnicę centralnej części miasta, składającej się
z następujących odcinków dróg (ulic), klasy głównej lub zbiorczej: (rondo Gliwickie) - Wyzwolenia
- (rondo Mikołowskie) - Sybiraków - (rondo im. Powstańców Śląskich) - Żorska [1](skreślono)Prosta - Świerklańska - (rondo Chwałowickie) - Za Komendą - Jankowicka - Władysława
Stanisława Reymonta - Jana Kotucza - (rondo Gliwickie);

-

układu dróg (ulic), klasy głównej lub zbiorczej, łączących I i II ramę wewnętrzną:
[1]
(skreślono)
planowana "Droga Śródmiejska" - odcinek skrzyżowanie z Obwiednią Południową skrzyżowanie z ul. Władysława Stanisława Reymonta,
Wodzisławska (odcinek rondo Płn. Irlandzkie - rondo Wodzisławskie),
Raciborska (odcinek rondo Lievin - skrzyżowanie z ul. Jana Kotucza / Władysława
Stanisława Reymonta),
Zebrzydowicka (odcinek rondo Zebrzydowickie - rondo Dorsten),
Budowlanych (odcinek rondo Solidarności - rondo Mazamet - rondo Wileńskie),
Energetyków (z planowanym połączeniem do ronda Orzepowickiego) - rondo Mazamet,
Rudzka (odcinek rondo Wawok - skrzyżowanie z ul. Jana Kotucza),
Gliwicka (odcinek rondo Europejskie - rondo Gliwickie),
Mikołowska (odcinek od skrzyżowania z obwodnicą środkowej części miasta do ronda
Mikołowskiego);

-

układu ulic lokalnych i dojazdowych w obrębie II ramy wewnętrznej, pozwalającego na
rozproszenie ruchu z wykorzystaniem równorzędnych pod względem znaczenia ulic o randze
lokalnej; przewiduje się realizację nowych dróg, jednak o niższej klasie, niż dotychczas
planowana (w tym połączenie ul. Tadeusza Kościuszki z ul. Bolesława Chrobrego
z wykorzystaniem śladu ul. Dworcowej oraz część "drogi śródmiejskiej" na południe od
skrzyżowania z ul. Raciborską [odstąpiono od realizacji drogi na odcinku od skrzyżowania z ul.
Raciborską do ronda Wileńskiego, wzdłuż Nacyny, na rzecz budowy drogi rowerowej);
przewiduje się ponadto stopniowe uspokojenie i ograniczenie ruchu drogowego w centrum,
z wyjątkiem komunikacji publicznej, zgodnie z kierunkami zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym obszaru wielofunkcyjnego centrum miasta;

-

układu dróg zbiorczych, lokalnych i dojazdowych w pozostałych częściach miasta, obejmującego
również odcinki niektórych dróg położonych poza granicami Rybnika, zapewniających
powiązania wewnątrzmiejskie (międzydzielnicowe), składającego się z następujących, istotnych
ciągów dróg, klasy zbiorczej lub wyjątkowo lokalnej, wiążących poszczególne dzielnice miasta
z rejonem śródmieścia oraz pełniące rolę powiązań międzydzielnicowych i z otoczeniem
Rybnika, w tym także rolę obwodnic niektórych dzielnic:

południowo-zachodnie obejście miasta: Raciborska - Sportowa - [Radlin] - Niepodległości [Jankowice] - Jastrzębska,

Wodzisławska - Śląska - planowane zachodnie i południowe obejście Chwałowic - Zwycięstwa
- węzeł Świerklański w ciągu RDRP,

(skrzyżowanie z ul. Raciborską) - Augustyna Kwiotka - Świerkowa - [Jejkowice] Zebrzydowicka,
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Podmiejska (rondo ER) - Gliwicka (rondo Karvina),
planowana droga węzeł Gotartowicki - Kłokocińska - (Włościańska / Poligonowa) - (Żory autostrada A1, węzeł Świerklany),
Żorska - potencjalna droga wzdłuż linii kolejowej nr 302 (z ewentualnym powiązaniem z RDRP
w rejonie Kłokocina) - Poligonowa,
Żorska - Gotartowicka - (węzeł Gotartowicki w ciągu RDRP) - Stanisława Małachowskiego Jastrzębska,
planowana droga rondo Świerklańska / łącznik z ul. Prostą - rondo Chwałowickie w ciągu
RDRP;
(Radlin) - Górnośląska - Hetmańska - węzeł Wodzisławski w ciągu RDRP,
(Zwonowice) - Bronisława Czecha - (Rudzka),
(Książenice) - ks. Jana Pojdy - Robotnicza - (Mikołowska) z przebudową skrzyżowania z tą
ulicą lub z docelową możliwością budowy węzła (bezkolizyjne poprowadzenie ul. Robotniczej
nad linią kolejową i ul. Mikołowską wraz z korektą przebiegu tej ulicy).










3.

Ustala się następujące klasy dróg podstawowego układu drogowego (istniejących i planowanych)
oraz ich hierarchię, jako wytyczną do stosowania w planach miejscowych w określaniu układu
drogowego i klasyfikacji ulic:
-

autostrada [A] - autostrada A1;

-

droga główna ruchu przyspieszonego (GP lub G w zależności od części drogi) - Regionalna
Droga Racibórz - Pszczyna (lub łącznik do ul. Raciborskiej - droga klasy G);

-

drogi główne [G]: droga krajowa nr 78 (ul. Rybnicka - Gliwicka - Jana Kotucza - Władysława
Stanisława Reymonta - Wodzisławska), Rudzka (od skrzyżowania z ul. Obwiednia Północna
do granicy miasta), Obwiednia Północna, Henryka Mikołaja Góreckiego - Budowlanych Obwiednia Południowa - Świerklańska - Prosta - planowana droga od skrzyżowania ul.
Prostej z Karola Miarki do skrzyżowania z ul. Wielopolską i Mikołowską, Wielopolska,
Mikołowska (od skrzyżowania z ul. Wielopolską do granicy miasta), Żorska (od
skrzyżowania z ul. Prostą do granicy miasta), Jastrzębska - Błękitna - Tkoczów Świerklańska - łącznik z ul. Prostą, Raciborska (od skrzyżowania z ul. Jana Kotucza do
granicy miasta);

-

drogi zbiorcze (Z): Zebrzydowicka (od skrzyżowania z ul. Jana Kotucza do granicy miasta),
Budowlanych (pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Jana Kotucza a skrzyżowaniem z ul. Henryka
Mikołaja Góreckiego), Mikołowska (pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Jana Kotucza
a skrzyżowaniem z ul. Wielopolską), Sybiraków - Żorska (do skrzyżowania z ul. Prostą),
Rudzka (pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Jana Kotucza a skrzyżowaniem z ul. Obwiednia
Północna), Podmiejska, Robotnicza - ks. Jana Pojdy, Alojzego Szewczyka - Willowa,
Gotartowicka - Stanisława Małachowskiego, Boguszowicka, Augustyna Kwiotka, Sportowa,
Górnośląska - Hetmańska, Niedobczycka - Plebiscytowa, Chwałowicka - 1 Maja, Śląska planowana obwodnica Chwałowic - Zwycięstwa, Bronisława Czecha, Władysława
Stanisława Reymonta (pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Wodzisławską i z ul. Jankowicką) Za Komendą, planowana "Droga Śródmiejska" (od węzła z RDRP do skrzyżowania z ul.
Władysława Stanisława Reymonta) [1](skreślono), planowana droga Świerklańska - węzeł
Chwałowicki w ciągu RDRP, planowana droga węzeł Gotartowicki - Kłokocińska (ewentualnie także Żorska - wzdłuż linii kolejowej nr 302) - Poligonowa;

-

drogi pozostałe - klasy lokalnej (L) lub dojazdowej (D).

4.

Dopuszcza się możliwość modyfikacji układu drogowego w dostosowaniu do aktualnych na okres
sporządzania planu miejscowego uwarunkowań i potrzeb związanych z rozwojem tego układu.
Możliwa jest w szczególności zmiana klas dróg głównych, zbiorczych i lokalnych (w tym przyjęcie
klasy o jeden poziom niższej lub wyższej), a także zmiana przebiegu planowanych dróg,
pokazanych na rysunku studium lub odstąpienie od ich realizacji.
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5.

W planie miejscowym lub w innym trybie należy uściślić trasę i sposób powiązania z RDRP
planowanej drogi wzdłuż linii kolejowej nr 302 (Żorska - Poligonowa) i ustalić klasę drogi
(zbiorcza lub lokalna), biorąc pod uwagę jej przebieg oznaczony orientacyjnie na rysunku
studium oraz wielokryterialne aspekty jej realizacji.

6.

Przewiduje się przebudowę (poszerzenie) przejazdów pod terenami kolejowymi [a w miarę
potrzeb także obniżenie niwelety dróg]) co najmniej w ciągu ul. Wielopolskiej, Chwałowickiej
(pomiędzy rondem Chwałowickim a rondem Kamyczek) i ul. Wodzisławskiej.

7.

Ze względów ekonomicznych i funkcjonalnych odstępuje się od planowania połączenia
drogowego części miasta rozdzielonych terenami kolejowymi na odcinku od ronda
Chwałowickiego do ronda im. Powstańców Śląskich (połączenie ul. [1]Jerzego Giedroycia
z ul. Bolesława Chrobrego). Prawdopodobny koszt realizacji przejścia drogowego nad terenami
kolejowymi i powierzchnia terenu niezbędnego pod realizację tego powiązania byłyby
niewspółmiernie duże w stosunku do korzyści wynikających z jego budowy. [1](skreślono)

8.

Ze względów funkcjonalnych, w tym z uwagi na ograniczone możliwości terenowe oraz
zasadność budowy węzła przesiadkowego i ukształtowania odpowiedniej do rangi miejsca
przestrzeni publicznej przed budynkiem dworca kolejowego, odstępuje się od planowania
połączenia drogowego pomiędzy rondem Chwałowickim a rejonem skrzyżowania ul. Józefa
Piłsudskiego z Tadeusza Kościuszki i Dworcową na rzecz wykorzystania terenów pod budowę
węzła przesiadkowego, zintegrowanego z dworcem kolejowym (wraz z parkingiem typu "parkuj
i jedź" oraz ewentualnie z drogą rowerową). Przewiduje się możliwość budowy połączenia
pomiędzy rejonem dworca kolejowego a ul. Bolesława Chrobrego z wykorzystaniem śladu
ul. Dworcowej, jednak o niższej klasie niż dotychczas planowana i o innym sposobie rozwiązania
skrzyżowania tej drogi z ul. Tadeusza Kościuszki.

9.

Podstawowym zadaniem w zakresie układu dróg lokalnych i dojazdowych w poszczególnych
dzielnicach miasta będzie jego modernizacja i rozbudowa, w tym realizacja określonych
w planach miejscowych powiązań o charakterze lokalnych obwodnic (m.in. Orzepowice, Ochojec,
Golejów), z możliwą korektą ich przebiegu, w zależności od aktualnych uwarunkowań. Na
terenach przeznaczonych pod zabudowę należy wyznaczać w planach miejscowych pasy
drogowe pod realizację dróg dojazdowych lub wewnętrznych, w zakresie niezbędnym dla
prawidłowej obsługi komunikacyjnej terenów, odpowiedniej do planowanej funkcji tych terenów,
w sposób zapewniający hierarchiczne powiązanie planowanych dróg z podstawowym układem
drogowym miasta.

10. Spójność powiązań drogowych pomiędzy peryferyjnymi dzielnicami miasta oraz drogi
alternatywne, istotne w przypadku remontów dróg lub w sytuacji kryzysowej, należy zapewnić
odpowiednio do potrzeb poprzez budowę dróg niższych klas (dojazdowych lub lokalnych),
wyznaczanych w planach miejscowych lub realizowanych w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych.
Inne, postulowane nowe powiązania drogowe, zwłaszcza w północnej części miasta, nie mają na
obecnym i przewidywanym w horyzoncie studium etapie rozwoju miasta uzasadnienia
w prognozowanych potokach ruchu. Kierunki zagospodarowania przestrzennego nie stanowią jednak
trwałej przeszkody dla możliwości realizacji takich dróg w odległej perspektywie, jeśli będzie
to wówczas uzasadnione skalą rozwoju miasta, lub w odrębnym trybie.
11. Dla dróg publicznych należy ustalać, odpowiednio do ich klasy, co najmniej minimalne szerokości
pasów drogowych, określone w przepisach dotyczących warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (z możliwością przyjmowania mniejszej szerokości
ulic na zasadach określonych w tych przepisach).
12. Możliwa jest ponadto – w odrębnym trybie – zmiana przebiegu drogi krajowej nr 78 przez
środkową część miasta (z wykorzystaniem zachodniej lub wschodniej części obwodnicy
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środkowej części miasta oraz odcinka Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna), a także
weryfikacja listy dróg stanowiących drogi powiatowe i pozbawienie tego statusu tych dróg,
których obecne i możliwe do uzyskania parametry techniczne nie dopowiadają minimalnym
wymogom w tym zakresie.

PARKINGI
1.

Podstawowym elementem systemu parkowania, zwłaszcza w centrum miasta będą strefy
płatnego lub ograniczonego parkowania oraz parkingi (możliwe do realizacji w różnej formie,
w tym nad- i podziemne oraz kubaturowe), zlokalizowane na obrzeżu centrum, w tym w rejonie
planowanego węzła przesiadkowego, a także z wykorzystaniem parkingów usytuowanych
w centrach handlowych. Do celów parkingowych, tymczasowych, można wykorzystywać inne
tereny.

2.

Parkingi dla samochodów ciężarowych, w tym przewożących materiały niebezpieczne można
lokalizować w niektórych węzłach planowanej Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna, zwłaszcza
w węźle Wodzisławskim, z wykorzystaniem rezerw terenowych wynikających z kształtu węzła.
Parkingi takie (z wykluczeniem samochodów przewożących materiały niebezpieczne) można
urządzać również na innych terenach, w szczególności w otoczeniu lotniska Gotartowice,
leżących w strefie ograniczonej wysokości obiektów budowlanych.

3.

W planach miejscowych można wyznaczać tereny parkingów w obrębie obszarów o różnych
funkcjach, w zależności od potrzeb.

II.4.2. TR ASY I DROGI ROWEROWE. RUCH PIESZY
1.

Przewiduje się wzrost liczby podróży rowerem, w tym zwłaszcza o funkcji komunikacyjnej.
Zakłada się konieczność rozbudowy systemu dróg i tras rowerowych – ukształtowania
kompleksowego systemu, umożliwiającego ciągłość podróży rowerem oraz stworzenie
odpowiedniej infrastruktury, w tym parkingów dla rowerów, m.in. zintegrowanych z głównymi
przystankami komunikacji zbiorowej. Układ tras rowerowych powinien zapewniać możliwość
swobodnego poruszania się rowerem w celach rekreacyjnych, z zasady z ominięciem głównych
dróg.

2.

System dróg i tras rowerowych należy kształtować w sposób określony w Planie Rowerowym
Rybnika oraz zgodnie ze Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego
w Rybniku lub innymi aktualnymi, specjalistycznymi dokumentami i opracowaniami.

3.

Drogi rowerowe (wydzielony pas terenu [ciąg komunikacyjny] przeznaczony dla ruchu
rowerowego) można wyznaczać w planach miejscowych odpowiednio do potrzeb w obrębie
wszystkich obszarów, jeśli nie będzie to sprzeczne z przepisami powszechnie obowiązującymi
lub z lokalnymi uwarunkowaniami, w tym także z możliwością wykorzystania na ten cel wałów
przeciwpowodziowych w dolinach Rudy i Nacyny.

4.

Przewiduje się utrzymanie istniejących i kształtowanie nowych przestrzeni publicznych,
przeznaczonych dla ruchu pieszego (lub z uprzywilejowanym ruchem pieszym), w szczególności
w centrum miasta i w ośrodkach usługowych większych dzielnic. Zakłada się modernizację
istniejących i budowę nowych bezkolizyjnych przejść (nad- i podziemnych), ułatwiających
pokonywanie barier przestrzennych, tworzonych głównie przez tereny kolejowe (w tym tunel
łączący ul. Mikołowską i przystanek kolejowy Paruszowiec z ul. Pod Wałem [Rybnik-Północ]).
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II.4.3. TR ANSPORT KOLEJOWY I LOTNICZY
1.

Nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie istniejącego układu linii kolejowych PKP PLK S.A.
i innych zarządców infrastruktury kolejowej. Na liniach kolejowych realizowane są zadania
modernizacyjne ("Modernizacja linii kolejowych, w tym Warszawa - Katowice - Wiedeń" [linia C-E
65 Zduńska Wola Karsznice - Rybnik - Pszczyna]), mające na celu "polepszenie jakości usług
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140, 158 i 173" (na
kierunku do Chałupek, Żor i Nędzy).

2.

Możliwa jest dobudowa drugiego toru na linii kolejowej nr 140 na odcinku Rybnik Towarowy Rydułtowy. Dopuszczalna jest zmiana układu i rozbudowa bocznic kolejowych w zakresie
wewnątrzzakładowego transportu kolejowego, a także linii i bocznic na obszarach produkcyjnousługowych (graniczących z już istniejącymi liniami i bocznicami kolejowymi) oraz na terenach,
na których deponuje się odpady wydobywcze.
Możliwa jest odbudowa nieczynnej, zabytkowej wąskotorowej linii kolejowej Rudy - Markowice
oraz budowa nowego odcinka linii relacji Paproć - Stodoły (Ośrodek Jazdy Konnej przy ul. Rudzkiej)
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 920 i ich wykorzystanie do okazjonalnych przewozów turystycznych.
3.

Nie wyklucza się możliwości realizacji nowej linii kolejowej z Katowic do Republiki Czeskiej
(Bohumin) wzdłuż autostrady A1 ze stacją regionalną Rybnik, o której mowa w dokumencie
"Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce", PKP PLK S.A. Centrum Kolei Dużych
Prędkości, Instytut Kolejnictwa, Warszawa, 2011 ("linia CMK Warszawa - Kraków / Katowice Ostrawa: przystosowanie linii będzie polegać na budowie nowej linii z Katowic do granicy
z Republiką Czeską ze stacją regionalną Rybnik, od Katowic do granicy państwa należy założyć
budowę nowej linii na odcinku Katowice-Ligota - poprzez rejon Rybnika i Wodzisławia Śląskiego
w korytarzu autostrady A1").
Na obecnym studialnym etapie prac nad rozwojem kolei dużych prędkości nie jest jednak
możliwe bliższe określenie przebiegu tej linii, ani ustalenie lokalizacji stacji Rybnik. W planie
miejscowym należy uwzględnić możliwość budowy linii i stacji regionalnej, przewidując odpowiednią
rezerwę terenu. W odrębnym trybie wskazana jest dobudowa drugiego toru na liniach kolejowych
nr 140 i 158, poza obszarem miasta, na odcinkach obecnie jednotorowych, co zwiększyłoby w istotny
sposób funkcjonalności tych linii.
4.

W planach miejscowych należy uwzględnić lotnisko dyspozycyjno-sportowe "Gotartowice
k/Rybnika", wpisane do Rejestru Lotnisk Cywilnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu
Lotnictwa Cywilnego – zachowując istniejące granice lotniska. Zgodnie z przepisami ustawy
Prawo lotnicze, zmiana cech lotniska, w tym przebiegu granic lotniska wymaga wydania – na
wniosek zarządzającego lotniskiem (Aeroklub ROW) – zezwolenia Prezesa Urzędu Lotnictwa
Cywilnego.

5.

Możliwa jest również zmiana profilu lotniska z obecnie głównie sportowego na lotnisko sportowobiznesowe i turystyczne (wzrost liczby operacji lotniczych związanych z lotami handlowymi
[biznesowymi (czarterowymi) i turystycznymi (lokalnymi)], z zachowaniem funkcji szkoleniowej
lotniska i jako bazy przeciwpożarowej), a także prowadzenie działalności usługowych
i produkcyjnych (w tym niezwiązanych z funkcją lotniczą) – na zasadach określonych w rozdz.
II.1.3.3.

II.4.4. TR ANSPORT ZBIOROWY
1.

Publiczny transport zbiorowy realizowany będzie w decydującym stopniu przez komunikację
autobusową, a także mikrobusową (zwłaszcza na drogach o niskich parametrach technicznych),
przy możliwym zwiększeniu udziału komunikacji kolejowej. Zakłada się zagęszczenie linii
i przystanków autobusowych, zapewniające odpowiedni, społecznie akceptowalny czas dojścia
do przystanków oraz dotarcia do głównych punktów docelowych podróży, a także wykorzystanie
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planowanych dróg o odpowiednich parametrach technicznych do prowadzenia ruchu
autobusowego.
Gęstość przystanków autobusowych, w szczególności w centrum miasta i w większych
dzielnicach powinna odpowiadać wymogom komunikacji miejskiej (odległość między przystankami
w centrum powinna wynosić z zasady nie więcej niż 400 m), z możliwością stosowania specjalnych
rozwiązań (m.in. przystanków na żądanie).
2.

Przewiduje się rozwój miejskiego i aglomeracyjnego ruchu kolejowego poprzez zagęszczenie
przystanków osobowych (budowę nowych przystanków) na liniach kolejowych nr 140 i 173
w zarządzie PKP PLK S.A. - w związku z możliwością wykorzystania tych linii do uruchomienia
przewozów o zasięgu wewnątrzmiejskim lub aglomeracyjnym (w tym z wykorzystaniem
szynobusów).
Przewiduje się możliwość budowy dodatkowych przystanków kolejowych, w tym: na linii nr 140:
Kamień (wraz z parkingiem typu "parkuj i jedź"), Żorska (obsługująca również ruch na linii nr 148)
i ewentualnie Jankowicka oraz na linii nr 173: Smolna, Nowiny i Zebrzydowice, a także poprawę
dostępności niektórych istniejących przystanków kolejowych.
Nie zakłada się wykorzystania do ruchu pasażerskiego linii towarowych innych przewoźników
ze względu na brak odpowiednich powiązań tych linii z liniami PKP PLK S.A. (z wyjątkiem stacji
Rybnik Towarowy), co nie pozwala na ukształtowanie racjonalnego systemu komunikacji kolejowej,
uwzględniającego dominujące w mieście punkty docelowe podróży.
3.

Przewiduje się budowę głównego węzła (centrum) przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego
Rybnik, integrującego różne środki transportu – komunikację autobusową (i mikrobusową)
z ruchem kolejowym oraz możliwością utworzenia parkingu typu "parkuj i jedź", w tym także dla
rowerów.

4.

W planach miejscowych należy sprecyzować lokalizację potencjalnych osobowych przystanków
kolejowych oraz zapewnić do nich odpowiedni dostęp dla pieszych i rowerzystów, a także
uwzględnić planowaną budowę węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego wraz
z odpowiednim zagospodarowaniem przedpola dworca jako ważnej przestrzeni publicznej.
Możliwa jest również budowa punktów przesiadkowych w innych częściach miasta,
w bezpośrednim sąsiedztwie przystanków autobusowych i kolejowych.

II.5. KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
II.5.1. ZASADY OGÓLNE
1.

Systemy infrastruktury technicznej, z wyjątkiem systemu zaopatrzenia w ciepło oraz systemu
zbiorowego odprowadzania ścieków w północno-zachodniej części Rybnika, są uporządkowane
i zapewniają właściwą obsługę miasta, bez konieczności wprowadzania istotnych zmian
w dotychczasowych kierunkach przeznaczenia terenów. Stan tych systemów nie stanowi bariery
rozwojowej miasta (w większości przypadków stan techniczny sieci i urządzeń jest dobry oraz
istnieją znaczne rezerwy mocy lub przepustowości instalacji tworzących poszczególne systemy).

2.

Rozwój systemów infrastruktury polegał będzie na zwiększeniu zasięgu ich działania, pewności
dostaw mediów oraz poprawy ich jakości, a w zakresie sieci i infrastruktury telekomunikacyjnej –
zgodnie z aktualnymi przepisami o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.

3.

W planach miejscowych należy:

-

uwzględniać sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz ograniczenia w zagospodarowaniu
terenów wynikające z rozmieszczenia tych elementów, a także ograniczenia związane
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ze strefami technicznymi i kontrolowanymi, w tym lokalizację regionalnej sieci szerokopasmowej
dla inwestycji pn. "Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa: Relacja: Wodzisław Śląski - Rybnik;
Łączna długość relacji: 22,3 km" (Decyzja Wojewody Śląskiego nr 7/2014 z dnia 24.02.2014 r.),
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych, decyzja ta jest wiążąca przy opracowywaniu planów miejscowych
(w zależności od aktualności decyzji) oraz inne sieci i urządzenia telefonii stacjonarnej,
napowietrzne i kablowe, stacje bazowe telefonii mobilnej (komórkowej) i punkty dostępu do sieci
Internet (hotspoty);
-

zapewnić możliwość budowy, modernizacji, przebudowy i rozbudowy sieci i obiektów
infrastruktury technicznej, w tym zmianę przebiegu sieci i lokalizacji urządzeń, z uwzględnieniem
wymogów ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu kulturowego oraz zdrowia i życia ludzi.

4.

Należy ponadto ustalić warunki lokalizacji sieci i obiektów infrastruktury technicznej takich jak,
m.in., stacje transformatorowe, stacje redukcyjno-pomiarowe lub pompownie ścieków, kierując
się zasadą lokalizacji tych elementów w pierwszej kolejności w pasach drogowych dróg
publicznych lub w przypadku obiektów infrastruktury technicznej - w miejscach dostępnych z dróg
publicznych.

II.5.2. SYSTEM WODNO-KAN ALIZACYJNY
1.

Nie przewiduje się konieczności zmian w zakresie źródeł i kierunków zaopatrzenia w wodę.
Źródła te i możliwości przesyłu systemu wodociągowego w pełni zaspokajają potrzeby miasta
w zakresie zaopatrzenia w wodę. Nie wyklucza to jednak możliwości wykorzystania innych lub
dodatkowych źródeł zaopatrzenia w wodę, w tym z ujęć wód podziemnych (ujęcia te stanowią
w sytuacjach awaryjnych jedyne źródło zaopatrzenia mieszkańców w wodę przeznaczoną
do spożycia) lub dostarczania wody systemem wodociągowym także z innych kierunków.

2.

Nie przewiduje się zmian w sposobie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego, obejmującego
zlewnie dwóch oczyszczalni Orzepowice i Boguszowice oraz oczyszczalnie przemysłowe
niektórych przedsiębiorstw.

3.

Przyjmuje się jako zasadę objęcie zbiorowym systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków
docelowo wszystkich wytwórców ścieków – pod warunkiem, że rozbudowa systemu kanalizacji
będzie uzasadniona finansowo i technicznie (zgodnie z wymogami przepisów). Nie wyklucza się
w związku z tym – w dalszej perspektywie czasowej – możliwości realizacji sieci kanalizacji
w północno-zachodniej części miasta, w dzielnicach nieobjętych dotychczas zbiorowym
systemem odprowadzania i oczyszczania ścieków (Chwałęcice, Grabownia, a także Stodoły),
w szczególności w tych częściach dzielnic, które cechują się zwartą zabudową.

4.

Wyposażenia w sieć kanalizacji sanitarnej wymagają również niektóre tereny w innych częściach
miasta, przeznaczone pod zabudowę, w tym produkcyjną i usługową, dotychczas
niezagospodarowane. Rozbudowie podlegać będzie także sieć kanalizacji deszczowej
z urządzeniami służącymi podczyszczaniu wód deszczowych odprowadzanych z terenów
zanieczyszczonych.

5.

Na terenach pozostających poza zasięgiem aglomeracji (w rozumieniu ustawy Prawo wodne),
w planach miejscowych możliwe jest jedynie określanie wymogów zgodnych z przepisami
dotyczącymi gospodarki wodno-ściekowej, przewidującymi stosowanie przydomowych
oczyszczalni ścieków lub zbiorników bezodpływowych (gromadzenie ścieków w szczelnych
zbiornikach i wywóz nieczystości do oczyszczalni ścieków).
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II.5.3. GOSPOD ARK A ODPAD AMI
1.

Przewiduje się dalsze funkcjonowanie podstawowych elementów systemu gospodarki odpadami:
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz sortownia odpadów zmieszanych
i odpadów z selektywnego zbierania z instalacją stabilizacji tlenowej (Boguszowice-Stare,
ul. Oskara Kolberga), Miejska Kompostownia Odpadów Roślinnych (Zamysłów, ul. Pod Lasem
[sortownia, kompostownia odpadów zielonych i biodegradowalnych ze strumienia odpadów
komunalnych]), Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (Zamysłów, ul. Jankowicka),
kompostownia do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i innych bioodpadów
(instalacja o statusie regionalnym, Kłokocin, ul. Rycerska).

2.

Zakłada się ponadto możliwość powiększenia terenu składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne w Boguszowicach-Starych, zgodnie z oznaczeniami na rysunku
studium i ustaleniami w części tekstowej. Pas terenów na wschód od składowiska należy
przeznaczyć pod zwartą zieleń izolacyjną, kształtowaną w formie lasu lub zadrzewień.

3.

Przewiduje się zmianę statusu niektórych instalacji funkcjonujących w Rybniku (składowisko
odpadów komunalnych, kompostownia odpadów komunalnych oraz sortownia odpadów
zmieszanych i odpadów z selektywnego zbierania) z instalacji zastępczych na instalacje
regionalne (w trybie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami).

4.

W planach miejscowych należy zapewniać możliwość realizacji urządzeń (obiektów) służących
zagospodarowaniu (przetwarzaniu) odpadów oraz prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów,
w tym odpadów niebezpiecznych, z wykorzystaniem odpowiednio wyposażonych urządzeń
technicznych.

II.5.4. SYSTEM ENERGETYCZNY
II.5.4.1. ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
1.

Nie przewiduje się zmian w zasadniczych kierunkach zaopatrzenia miasta w energię elektryczną
(z elektrowni systemowych wchodzących w skład Krajowego Systemu Elektroenergetycznego
[głównie z Elektrowni Rybnik [EDF Polska S.A.] - poprzez stację elektroenergetyczną GSE
Wielopole 400/220/110 kV, wyprowadzającą energię elektryczną z Elektrowni Rybnik).
Główny układ zasilania w energię elektryczną ma znaczne rezerwy przesyłowe oraz cechuje się
dużym stopniem bezpieczeństwa (stacje GPZ [110/20 lub 110/6 kV] posiadają możliwość
dwustronnego zasilania w przypadkach awaryjnych).
2.

Zasilanie odbiorców odbywać się będzie ze stacji GPZ za pomocą sieci średniego napięcia
kablowych i napowietrznych, podlegającej przebudowie i rozbudowie (wraz ze stacjami
transformatorowymi), odpowiednio do potrzeb.
W odniesieniu do sieci średniego napięcia konieczne jest tworzenie pętlowych (zamkniętych)
układów sieci napowietrznych oraz jej przebudowa na sieć kablową na terenach intensywnie
zabudowanych i przewidzianych do takiej zabudowy; niezbędna jest również rozbudowa sieci niskiego
napięcia, również na terenach już zainwestowanych.
3.

Przez północną część miasta prowadzą liczne linie elektroenergetyczne najwyższych napięć
(ze stacji Wielopole wyprowadzone są dwutorowe linie 400 kV (kierunek Dobrzeń i Noszowice
oraz Joachimów i Rokitnica) i 220 kV (w kierunku Blachowni i Kędzierzyna oraz Kopaniny
i Moszczenicy).

4.

Przewiduje się budowę linii 220 kV relacji GSE Wielopole - Farma Wiatrowa Silesia
(woj. opolskie, służącej wyprowadzeniu mocy z farmy wiatrowej), stanowiącej zadanie publiczne
celu ponadlokalnego – w przybliżeniu w korytarzu istniejącej linii 400 kV GSE Wielopole Dobrzeń / Noszowice, zgodnie z oznaczeniem na rysunku studium. Możliwa jest ponadto zmiana
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tras linii wysokiego napięcia 110 kV, w tym w wyniku szkodliwych wpływów działalności
górniczej.

II.5.4.2. ZAOPATRZENIE W GAZ
1.

Nie ulegną zmianie kierunki zaopatrzenia miasta w paliwa gazowe z systemu sieci gazu
ziemnego wysokometanowego (sieci przesyłowe wysokiego ciśnienia i stacje redukcyjnopomiarowe (SRP) I° oraz sieci dystrybucyjne średniego podwyższonego, średniego i niskiego
ciśnienia ze stacjami redukcyjno-pomiarowymi II°.

2.

Stan systemu zapewnia pełne pokrycie bieżącego i perspektywicznego zapotrzebowania na gaz
(stacje redukcyjno-pomiarowe II° posiadają znaczne rezerwy przepustowości) oraz ciągłość
dostaw gazu (zasilanie dwustronne z dodatkową możliwością uruchomienia zasilania
awaryjnego).
Istnieje możliwość rozbudowy sieci dystrybucyjnej, tworzonej przez gazociągi średniego
i niskiego ciśnienia, obejmującej obecnie jedynie część obszaru Rybnika.

II.5.4.3. ZAOPATRZENIE W CIEPŁO. ROZWÓJ SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
1.

Większość zapotrzebowania na ciepło w Rybniku jest zaspokajana w sposób zdecentralizowany,
z wykorzystaniem kotłowni lokalnych i indywidualnych, w których stosuje się głównie paliwa
węglowe. Z uwagi na dominujący udział zabudowy jednorodzinnej w strukturze terenów
mieszkaniowych, nadal przeważać będą indywidualne źródła zaopatrzenia w ciepło. Zakłada się
systematyczny wzrost udziału źródeł niskoemisyjnych i odnawialnych (kolektory słoneczne
stosowane do wspomagania instalacji grzewczych, pompy ciepła, kolektory gruntowe, biomasa).

2.

Kotłownie lokalne o mocy powyżej 100 kW, działające przy różnego rodzaju obiektach
(przemysłowych, usługowych, handlowych, budynki wielorodzinne) powinny wykorzystywać
głównie paliwa inne niż węgiel lub – w rejonach, gdzie istnieć będzie możliwość podłączenia
obiektów do sieci ciepłowniczej – podlegać likwidacji.

3.

System ciepłowniczy (zaopatrzenia w ciepło zdalaczynne) jest nadmiernie zdecentralizowany,
niespójny i niedostatecznie rozbudowany – wymaga uporządkowania, rozbudowy (w zakresie
dostępności sieci ciepłowniczej) oraz modernizacji źródeł ciepła. Zgodnie z "Założeniami do
planu zaopatrzenia w ciepło..." (Uchwała Nr 630/XLI/2013 Rady Miasta Rybnika z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie aktualizacji "założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Rybnika") "obecnie plany rozwoju przedsiębiorstw
energetycznych nie dają gwarancji bezpieczeństwa energetycznego w perspektywie
strategicznej".

4.

Zakłada się wzrost udziału systemu ciepłowniczego w zapewnieniu dostaw ciepła, szczególnie
w środkowej części miasta, poprzez modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej. Ma to
szczególnie istotne znaczenie z uwagi na złą jakość powietrza w Rybniku i konieczność
ograniczenia niskiej emisji co najmniej w centralnej części miasta, cechującej się niekorzystnym
położeniem pod względem topoklimatycznym (wąska, w znacznej części zabudowana dolina
Nacyny z ograniczoną możliwością wymiany powietrza).

5.

Głównym źródłem ciepła zdalaczynnego, zasilającym miejską sieć ciepłowniczą pozostanie,
co najmniej w perspektywie krótkookresowej, Elektrociepłownia Chwałowice. Układy lokalne
zasilać będą Elektrociepłownia Jankowice, Ciepłownia Rymer, Kotłownia Mościckiego
i Elektrownia Rybnik.

6.

Elektrociepłownia Chwałowice i inne źródła ciepła Kompanii Węglowej S.A. wymagać będą
w krótkiej perspektywie gruntownej modernizacji urządzeń ochrony środowiska oraz "odbudowy
potencjału wytwórczego". Zakłada się możliwość budowy nowego źródła zaopatrzenia w ciepło
(elektrociepłowni kogeneracyjnej) w sąsiedztwie Elektrociepłowni Chwałowice, z bliskim
dostępem do istniejącej magistrali ciepłowniczej.
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7.

Istnieje także możliwość wykorzystania rezerw ciepła odpadowego towarzyszącego produkcji
energii elektrycznej w Elektrowni Rybnik – poprzez powiązanie sieci łączącej elektrownię z siecią
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w rejonie Szpitala Wojewódzkiego w Orzepowicach.

II.5.4.4. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
1.

Zakłada się wzrost wykorzystania energii uzyskiwanej z odnawialnych źródeł energii,
z wykorzystaniem energii geotermalnej, hydrotermalnej i aerotermalnej, energii słonecznej,
biomasy i biopłynów w procesie spalania, energii wód płynących i biogazu, w szczególności
z wykorzystaniem technologii nie powodujących emisji zanieczyszczeń.

2.

Przewiduje się możliwość budowy urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
energii o mocy przekraczającej 100 kW, z wyjątkiem urządzeń o takiej mocy wykorzystujących
siłę wiatru (ze względu na słabe warunki wietrzne na terenie miasta i możliwość wystąpienia
konfliktów z zabudową mieszkaniową, a w przypadku farm wiatrowych także ze względu na
konieczność zapewnienia właściwych warunków niezakłóconego funkcjonowania radaru
meteorologicznego, zlokalizowanego w Czerwionce-Leszczynach).

3.

W planach miejscowych można, odpowiednio do potrzeb, określać granice terenów pod budowę
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł w obrębie obszarów U2, P, O/Z, IT
[1]
oraz US2 w Chwałowicach (obszar zrekultywowanej hałdy), na których możliwe jest
wyznaczanie tych terenów, zgodnie z ustaleniami rozdz. II.1.3.3, w tym wykorzystujących biogaz
– na terenie oczyszczalni ścieków Orzepowice i Boguszowice (możliwość wykorzystania osadów
ściekowych) oraz składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z kompostownią
(Boguszowice-Stare).

4.

Urządzenia wytwarzające energię z wykorzystaniem energii słonecznej, a także ze źródeł
geotermalnych, hydrotermalnych i aerotermalnych mogą być lokalizowane jako instalacje
pracujące na potrzeby obiektów również na innych obszarach, przy wzięciu pod uwagę
ograniczeń wynikających z rodzaju instalacji i ewentualnego zasięgu jej oddziaływania na
środowisko. Na terenie urządzeń spustowych Zbiornika Rybnickiego w Stodołach istnieje
możliwość wykorzystania piętrzenia Rudy jako źródła energii hydrotermalnej.

5.

Dopuszczalne rodzaje urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł nie wymagają
ustanawiania stref ochronnych, w których obowiązywałyby ograniczenia w zabudowie oraz
w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu.

II.6. OBSZARY, NA KTÓRYCH ROZMIESZCZONE
INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO

BĘDĄ

II.6.1. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU PONADLOKALNYM
Inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, ustalone w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa, rozmieszczone będą na następujących obszarach:
▪

[CP1] - zadanie "Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935" (budowa Drogi Regionalnej
Racibórz - Pszczyna [na odcinku Rybnik - Żory wraz z kontynuacją drogi w kierunku Raciborza]);

▪

[CP2] - zadanie "Modernizacja linii kolejowych, w tym Warszawa - Katowice - Wiedeń" (linia C-E
65 Zduńska Wola Karsznice - Rybnik - Pszczyna), skonkretyzowane w realizacjach i projektach
odnoszących się do już istniejących linii kolejowych: ("Prace przygotowawcze dla modernizacji
linii kolejowej E 65 – Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zebrzydowice
/Zwardoń – granica państwa – faza II Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę
stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik - Chałupki. Udrożnienie
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podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap III3 [linie nr 140
i 173] oraz "Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 173, 689, 691 na odcinku Chybie Żory -Rybnik - Nędza / Turze").
2.

Na obszarze Rybnika nie są zlokalizowane zadania wynikające z inwestycji "Budowle
regulacyjne na Odrze swobodnie płynącej i w dorzeczu Warty. Naprawa i modernizacja wałów
w dorzeczu Odry wraz z Wartą", realizowane w ramach programu "Program dla Odry 2016".

II.6.2. INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU LOKALNYM
1.

Przedsięwzięcia stanowiące inwestycje celu publicznego (w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami) o znaczeniu lokalnym mogą być realizowane na całym obszarze miasta,
w zależności od potrzeb oraz rozmieszczenia określonych obiektów lub terenów, nad którymi
opieka lub ich ochrona stanowi cel publiczny – jeśli nie będzie to sprzeczne z kierunkami polityki
przestrzennej lub wykluczone przepisami powszechnie obowiązującymi bądź lokalnymi
uwarunkowaniami.

2.

W planach miejscowych, w zależności od potrzeb (stwierdzonych w trybie art. 14 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), należy wyznaczać granice rozmieszczenia
inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym.

II.7. OBSZARY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO
II.7.1. OBSZARY, DLA KTÓRYCH SPORZĄDZENIE PLANU MIEJSCOWEGO
JEST OBOWIĄZKOWE
1.

Zgodnie z art. 14 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, plan
miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy innych ustaw. W aktualnej
sytuacji prawnej brak jest obowiązku sporządzenia planu miejscowego na podstawie przepisów
innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2.

Obowiązek sporządzenia planu miejscowego wystąpi w przypadku utworzenia parku kulturowego
(zgodnie z art. 16 ust. 6 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dla obszarów, na
których utworzono park kulturowy, sporządza się obowiązkowo miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego.

3.

Plan miejscowy należy obowiązkowo sporządzić również na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla obszarów przestrzeni publicznych.
W związku z istnieniem planów miejscowych dla całego obszaru miasta, obowiązek ten należy
uznać za spełniony.

4.

Nie wyznacza się obszarów, których zagospodarowanie na określone cele jest warunkowane
uprzednim przeprowadzeniem scalenia i podziału nieruchomości, w rozumieniu ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Granice obszarów, dla których stwierdzony zostanie zamiar
dokonania scalenia i podziału nieruchomości, można określać w planach miejscowych,
w zależności od potrzeb. Potrzeby dokonania scalenia i podziału nieruchomości można określić
w trybie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalając
niezbędny zakres prac planistycznych. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w planach miejscowych należy ustalać szczegółowe zasady
i warunki scalania i podziału nieruchomości, co umożliwia dokonanie scalenia i podziału
nieruchomości również na wniosek właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości.
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II.7.2. OBSZARY, DLA KTÓRYCH ZAMIERZA SIĘ SPORZĄDZIĆ PLAN
MIEJSCOWY
1.

Obszary, dla których zamierza się sporządzić plan miejscowy obejmują tereny, na których
przewiduje się inne niż ustalone w planach miejscowych kierunki ich przeznaczenia, w tym tereny
wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.
Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przeznaczenie gruntów leśnych na cele
nieleśne wymaga uzyskania zgody właściwych organów w trybie sporządzenia planu miejscowego;
plan miejscowy w takim przypadku powinien obejmować cały obszar wymagający uzyskania zgody
(art. 14 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2.

Sporządzenie planu miejscowego będzie również niezbędne w przypadku wyznaczenia terenu
pod założenie lub rozszerzenie cmentarzy, jeśli zamierzenia te nie będą zgodne
z obowiązującymi planami miejscowymi (zgodnie z art. 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, cmentarze zakłada się na terenach określonych w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego), a także w przypadku nowej lokalizacji obiektu handlowego
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

3.

Jeżeli uchwalony zostanie gminny plan rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji,
Rada Miasta może przystąpić do sporządzenia miejscowego planu rewitalizacji dla obszaru
rewitalizacji, stanowiącego szczególną formę planu miejscowego.

4.

Przyjęcie nowych planów miejscowych jest wskazane dla tych części miasta, które objęte są
planami
miejscowymi
sporządzonymi
przed
nowelizacją
ustawy
o
planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym z 2010 r. (plany te nie zawierają bowiem wszystkich,
wymaganych obecnie, ustaleń planu miejscowego, w szczególności w zakresie parametrów
i wskaźników urbanistycznych). Dotyczy to w szczególności planu miejscowego z 2005 r. oraz
planu dla Śródmieścia z 2009 r. (w części nie objętej obowiązkowym planem miejscowym dla
planowanego parku kulturowego).
W związku z powyższym, mogą być podejmowane uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
nowych planów, sukcesywnie zastępujących te dokumenty.
5.

Rada Miasta może również podejmować uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów
miejscowych (lub ich zmiany) dla obszarów o dowolnych granicach, w zależności od potrzeb.
Granice tych obszarów należy określać w trybie art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w trakcie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia do
sporządzenia planu miejscowego lub jego zmiany, uwzględniając w szczególności granice
gruntów leśnych mogących wymagać uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele
nieleśne.

6.

Rada Miasta może ponadto przystąpić do sporządzenia planu miejscowego dla terenu
górniczego lub jego fragmentu na podstawie art. 104 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze – w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w tej
ustawie (jeżeli w wyniku zamierzonej działalności określonej w koncesji przewiduje się istotne
skutki dla środowiska [określone w opracowaniu ekofizjograficznym oraz na podstawie projektu
zagospodarowania złoża]).
Zgodnie z ustawą Prawo geologiczne i górnicze, plany miejscowe dla terenów górniczych
powinny w szczególności zapewniać integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu
górniczego w celu wykonania działalności określonej w koncesji, zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego oraz ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.
7.

W centrum miasta zlokalizowana jest działka stanowiąca teren zamknięty w resorcie obrony,
o którym mowa w rozdz. I studium. Teren nie posiada strefy ochronnej. Zgodnie z przepisami
art. 4 ust. 3 i art. 14 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla terenu
zamkniętego nie sporządza się planu miejscowego.
W granicach miasta występują tereny uznane za zamknięte, przez które przebiegają linie
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kolejowe, ustanowione przez ministra właściwego do spraw transportu, o których mowa w art. 4 ust. 4
i art. 14 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla terenów zamkniętych
ustalonych przez ministra właściwego do spraw transportu można sporządzić plan miejscowy.
8.

W razie potrzeby, sporządzenie planów miejscowych można poprzedzić opracowaniem studiów
i koncepcji programowo-przestrzennych lub urbanistyczno-architektonicznych.
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III.

UZASADNIENIE
PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ

Uzasadnienie przyjętych rozwiązań w zakresie ustaleń projektu studium (kierunków
zagospodarowania przestrzennego) zawiera jednocześnie określenie wpływu uwarunkowań na te
ustalenia (w projekcie studium należy określić wpływ uwarunkowań, o których mowa w art. 10 ust. 1
oraz ust. 5 - 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na ustalenie kierunków
i zasad zagospodarowania przestrzennego), rozwiązania przyjęte w studium są bowiem
nierozerwalnie związane z uwarunkowaniami zagospodarowania przestrzennego.
Rozwiązania przyjęte w studium wynikają z szeregu przesłanek o różnym charakterze –
prawnym, strategicznym i planistycznym, związanych z procedurą sporządzania studium oraz
wypływających z uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Uzasadnienie przyjętych
rozwiązań zawiera w związku z tym określenie wymagań wynikających z przepisów prawa,
warunkujących zakres merytoryczny studium i określających jego ramy, a także wpływające na
rozwiązania dotyczące poszczególnych zagadnień oraz zawiera objaśnienie istotnych rozwiązań,
przedstawiające główne przesłanki, jakimi kierowano się w ustalaniu konkretnych rozwiązań.
Ogólnie, przyjęte rozwiązania wynikają, oprócz przepisów prawa, z różnego rodzaju dokumentów
strategicznych i planistycznych rangi krajowej, wojewódzkiej, subregionalnej i miejskiej, wniosków
złożonych przez uprawnione organy oraz wniesionych w trybie art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, aktualnej sytuacji planistycznej i pozostałych uwarunkowań,
w tym o których mowa w art. 10 ust. 1 z uwzględnieniem ust. 5 - 7 cyt. ustawy oraz ze sporządzonych
na potrzeby projektu studium opracowań (w tym opracowania ekofizjograficznego) i analiz.
Przyjęte rozwiązania, podobnie jak uchwalona w czerwcu 2015 r. Zintegrowana Strategia Miasta
Rybnika, stanowią w znacznej mierze kontynuację dotychczas obowiązujących ustaleń. Nie zmieniły
się bowiem w sposób istotny uwarunkowania i możliwości rozwoju Rybnika wpływające na sytuację
miasta – z jednej strony pozwalające na jedynie ograniczony rozwój, z drugiej – określające dość
ograniczone różnego rodzaju kierunki (ramy) tego rozwoju. Nie ma w związku z tym możliwości, ani
też uzasadnienia dla dokonywania bardziej istotnych zmian.

UWARUNKOWANIA PRAWNE
Zakres i stopień szczegółowości przyjętych ustaleń (rozwiązań) wynika w głównej mierze
z wymaganego i możliwego zakresu studium oraz roli tego dokumentu w systemie planowania
przestrzennego. Zakres ten zdeterminowany jest przez przepisy ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, przepisy wykonawcze (rozporządzenie w sprawie zakresu
projektu studium) i szeregu innych ustaw. Z tego też względu odrębne części stanowią, powiązane
jednak z sobą, uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego (opis i diagnoza sytuacji) oraz
kierunki zagospodarowania przestrzennego (kierunki zmian w zagospodarowaniu obszaru miasta).
Projekt studium uwzględnia stan prawny w zakresie zasad sporządzania studium oraz przepisów
innych ustaw, mających wpływ na treść studium, aktualny na dzień 31 grudnia 2015 r. Dotyczy
to w szczególności istotnych zmian wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 9 października 2015 r.
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o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), a także zmian wynikających z: ustawy z dnia 24 kwietnia
2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (Dz. U.
z 2015 r. poz. 774), ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1593), ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1713) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 2295). Do obszaru Rybnika nie mają zastosowania przepisy ustawy z
dnia 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1890),
postanawiające, że obszar metropolitalny można utworzyć tylko wokół ośrodka wojewódzkiego.
W projekcie studium uwzględniono również aktualne (na koniec 2015 r., zaktualizowane
w zakresie uwarunkowań na dzień 1 czerwca 2016 r.) uchwały Rady Miasta Rybnika, mające wpływ
na uwarunkowania i kierunki zagospodarowania przestrzennego, a także wzięto pod uwagę
sporządzany obecnie projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego "Plan
2020+" (wersja z października 2015 r., przedstawiona wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
do konsultacji społecznych w okresie 9.11.2015 - 11.12.2015).
Studium, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zawiera część określającą uwarunkowania, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, przedstawione
w formie tekstowej i graficznej, część tekstową określającą kierunki zagospodarowania
przestrzennego oraz rysunek przedstawiający w formie graficznej ustalenia dotyczące kierunków
zagospodarowania przestrzennego, a także granice obszarów, o których mowa w art. 10 ust. 2, 2a
i 3a ustawy. Część tekstowa studium obejmuje również uzasadnienie przyjętych rozwiązań, w tym
określenie wpływu uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad zagospodarowania przestrzennego
oraz syntezę ustaleń (§ 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zakresu projektu studium).
Zasady sporządzania studium, w tym wymagany (minimalny) zakres problematyki studium,
określa art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz cyt. rozporządzenie,
a także inne ustawy. Cel, zasady i tryb sporządzenia studium oraz zakres dokumentu określają
przepisy art. 9 - 13 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozporządzenie
w sprawie zakresu projektu studium oraz inne ustawy i ich rozporządzenia wykonawcze.
Zgodnie z art. 71 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska podstawę do sporządzania studium
stanowią zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Zgodnie z art. 1 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, za podstawę działań w kształtowaniu polityki przestrzennej
przyjmuje się ład przestrzenny i zrównoważony rozwój, uwzględniając zwłaszcza: wymagania ładu
przestrzennego oraz walory architektoniczne i krajobrazowe, wymagania: ochrony środowiska,
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, ochrony zdrowia oraz
bezpieczeństwa ludzi i mienia (w tym potrzeby osób niepełnosprawnych), walory ekonomiczne
przestrzeni i prawo własności, potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa oraz potrzeby interesu
publicznego, a także – potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej, w szczególności sieci
szerokopasmowych oraz zapewnienia odpowiedniej ilości i jakości wody do celów zaopatrzenia
ludności.
Przepisy art. 1 ust. 3 i 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określają
ogólne zasady, jakimi należy kierować się również przy określaniu polityki przestrzennej: konieczność
wyważenia pomiędzy interesem publicznym i interesami prywatnymi oraz wnioskami wynikającymi
z analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych przy określaniu potencjalnego sposobu
zagospodarowania i korzystania z terenu.
W sytuowaniu nowej zabudowy należy kierować się wymaganiami ładu przestrzennego,
efektywnego gospodarowania przestrzenią i jej walorami ekonomicznymi, poprzez: kształtowanie
zwartych struktur przestrzennych (minimalizujących "transportochłonność" układu przestrzennego),
lokalizowanie nowej zabudowy w sposób umożliwiający maksymalne wykorzystanie publicznego
transportu zbiorowego jako podstawowego środka transportu i stosowanie rozwiązań przestrzennych
ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, planowanie i lokalizowanie nowej
zabudowy w pierwszym rzędzie na obszarach "o w pełni wykształconej zwartej strukturze
funkcjonalno-przestrzennej" – poprzez uzupełnianie istniejącej zabudowy, w drugiej kolejności,
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w sytuacji braku dostatecznej ilości terenów możliwych pod zabudowę – na innych obszarach,
preferując obszary "w najwyższym stopniu przygotowane do zabudowy" (charakteryzujące się
najlepszym dostępem do sieci komunikacyjnej oraz najlepszym stopniem wyposażenia w sieci
wodociągowe, kanalizacyjne, elektroenergetyczne, gazowe, ciepłownicze oraz sieci i urządzenia
telekomunikacyjne, adekwatne dla planowanej zabudowy").
Podstawą ustaleń studium, zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
jest rozpoznanie i uwzględnienie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego na obszarze
gminy, wynikających w szczególności z:
dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu;
-

-

-

-

stanu ładu przestrzennego i wymogów jego ochrony;
stanu środowiska, w tym stanu rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej, wielkości i jakości
zasobów wodnych oraz wymogów ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym krajobrazu
kulturowego;
stanu dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;
rekomendacji i wniosków zawartych w audycie krajobrazowym lub określenia przez audyt
krajobrazowy granic krajobrazów priorytetowych (przy czym, uwzględnienie tych wymagań
możliwe będzie dopiero po sporządzeniu przez zarząd województwa audytu krajobrazowego);
warunków i jakości życia mieszkańców, w tym ochrony ich zdrowia;
zagrożenia bezpieczeństwa ludności i jej mienia;
potrzeb i możliwości rozwoju gminy (uwzględniających w szczególności: analizy ekonomiczne,
środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne, możliwości finansowania przez gminę
wykonania sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury technicznej i społecznej, służących realizacji
zadań własnych gminy oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę);
stanu prawnego gruntów;

-

występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych;

-

występowania obszarów naturalnych zagrożeń geologicznych;

-

występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla;
występowania terenów górniczych wyznaczonych na podstawie przepisów odrębnych;

oraz

stanu systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w tym stopnia uporządkowania
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej oraz gospodarki odpadami;
zadań służących realizacji ponadlokalnych celów publicznych;
wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej.

Powyższy wykaz zagadnień, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu projektu studium,
nie jest listą zamkniętą, a kolejność wyliczenia poszczególnych zagadnień jest niekonsekwentna.
Przyjęto w związku z tym inny układ treści, zachowując jednak określony w ustawie zakres
merytoryczny uwarunkowań – w szczególności powiązano z sobą, wyliczone w ustawie odrębnie,
zagadnienia odnoszące się do pojęcia "środowisko" (w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony
środowiska), jak występowanie obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów odrębnych
(z wyłączeniem spraw dotyczących ochrony zabytków), obszarów naturalnych zagrożeń
geologicznych, zasobów wód podziemnych, czy też kwestie zagrożenia bezpieczeństwa ludności
i mienia oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. Połączono także zagadnienia
dotyczące ładu przestrzennego ze stanem przeznaczenia i zagospodarowania terenów.
W związku ze szczególną rolą uwarunkowań wynikających z potrzeb i możliwości rozwoju
miasta, w tym z bilansu terenów, rozdział poświęcony tym zagadnieniom, stanowi – w przyjętym
układzie treści – końcową, podsumowującą część uwarunkowań, zawierającą jednocześnie założenia
do polityki przestrzennej, wynikające w szczególności z przesłanek służących określeniu
maksymalnego zapotrzebowania na zabudowę oraz z konieczności (możliwości) przeznaczania pod
zabudowę nowych terenów, uwzględniającej możliwości finansowe budżetu gminy, wynikające
w szczególności z wieloletniego planu finansowego miasta.
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Zgodnie ze nowelizowanymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, dotyczącymi zasad określania potrzeb i możliwości rozwoju gminy (art. 10 ust. 1 pkt 7
oraz art. 10 ust. 5 i 7 cyt. ustawy), określając te uwarunkowania, rozumiane przede wszystkim
w wymiarze przestrzennym (jako potrzeby i możliwości rozwoju przestrzennego obszarów
zurbanizowanych [zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę]), bierze się pod uwagę: analizy
ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne, możliwości finansowe budżetu
gminy (możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury
technicznej i społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy) oraz bilans terenów
przeznaczonych pod zabudowę.
Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 5 i 7 ustawy, odnoszącymi się do zasad dokonywania bilansu
terenów przeznaczonych pod zabudowę, należało w tym celu, kolejno:
sformułować (na podstawie analiz ekonomicznych, środowiskowych, społecznych, prognoz
demograficznych i możliwości finansowych gminy) maksymalne w skali miasta zapotrzebowanie
na nową zabudowę (wyrażone w ilości powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje
zabudowy), biorąc pod uwagę: perspektywę nie dłuższą niż 30 lat oraz niepewność procesów
rozwojowych, wyrażającą się możliwością zwiększenia zapotrzebowania na nową zabudowę
w stosunku do zapotrzebowania wynikającego z wyników analiz nie więcej niż o 30%;
oszacować chłonność (możliwość lokalizowania nowej zabudowy), wyrażoną w powierzchni
użytkowej zabudowy, w podziale na funkcje zabudowy: a) obszarów "o w pełni wykształconej
zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej (w granicach jednostki osadniczej), b) innych
obszarów, przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę;
na podstawie porównania maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę z chłonnością
obszarów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę, na których możliwa jest lokalizacja nowej
zabudowy, określa się konieczność (możliwość) lokalizacji nowej zabudowy poza obszarami
dotychczas przeznaczonych pod zabudowę – tylko wówczas, gdy maksymalne zapotrzebowanie
na nową zabudowę przekracza chłonność obszarów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę
(bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę uzupełnia się o różnicę pomiędzy maksymalnym
zapotrzebowaniem a chłonnością obszarów przeznaczonych pod zabudowę, wyrażoną
w powierzchni użytkowej zabudowy, w podziale na jej funkcje i przewiduje się lokalizację nowej
zabudowy poza obszarami dotychczas przeznaczonymi pod zabudowę – maksymalnie w ilości
wynikającej z uzupełnionego bilansu [niedoboru chłonności obszarów dotychczas
przeznaczonych pod zabudowę]);
określa się: możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnych oraz
infrastruktury technicznej i społecznej, służących realizacji zadań własnych gminy oraz potrzeby
inwestycyjne wynikające z tych zadań, związane z lokalizacją nowej zabudowy na obszarach
dotychczas przeznaczonych pod zabudowę oraz na nowych obszarach (w przypadku lokalizacji
nowej zabudowy poza obszarami dotychczas przeznaczonymi pod zabudowę);
jeśli potrzeby inwestycyjne przekraczają możliwości finansowe gminy, należy dostosować
maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę do możliwości finansowych budżetu gminy
(możliwości finansowania przez gminę wykonania sieci komunikacyjnej oraz infrastruktury
technicznej i społecznej).
Ponadto, w studium należy również uwzględnić uwarunkowania wynikające z ustaleń planu
zagospodarowania przestrzennego województwa i programów rządowych, sporządzanych przez
ministrów i centralne organy administracji rządowej, służących realizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu krajowym, a także zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania
kraju, ustalenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz
strategii rozwoju gminy. W projekcie studium należy uwzględnić również uwarunkowania wynikające
z wniosków i informacji do studium, złożonych i udostępnionych w trybie art. 11 pkt 2 ustawy przez
instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania projektu studium, w tym w zakresie
powiązań z gminami sąsiednimi, oraz sposób rozpatrzenia wniosków dotyczących studium, złożonych
na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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Zakres ustaleń studium (kierunków zagospodarowania przestrzennego), zgodnie z art. 10 ust. 2,
2a i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z rozporządzeniem w sprawie
projektu studium, obejmuje "w szczególności" następujące zagadnienia:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę:
• kierunki zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów (określenie
dopuszczalnego zakresu i ograniczeń tych zmian oraz wytycznych ich określania w planach
miejscowych), w tym wynikające z audytu krajobrazowego;
• kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania oraz użytkowania terenów, w tym tereny
przeznaczone pod zabudowę oraz tereny wyłączone spod zabudowy (w szczególności:
parametry i wskaźniki urbanistyczne uwzględniające wymagania ładu przestrzennego
i zrównoważonego rozwoju, tereny do wyłączenia spod zabudowy i wytyczne określania tych
wymagań w planach miejscowych);
obszary oraz zasad ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody, krajobrazu, w tym
krajobrazu kulturowego (w szczególności wytyczne ich określania w planach miejscowych,
wynikające z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w art. 72 ustawy - Prawo ochrony
środowiska, obowiązujących ustaleń planów ochrony ustanowionych dla parku krajobrazowego
oraz innych form ochrony przyrody występujących na terenach objętych projektem studium);
obszary i zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
(w szczególności wytyczne określania tych zasad w planach miejscowych, wynikające z potrzeb
ochrony zabytków);
kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej (w szczególności wytyczne
określania w planach miejscowych wykorzystania i rozwijania potencjału już istniejących
systemów oraz koordynacji lokalnych i ponadlokalnych zamierzeń inwestycyjnych);
obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym
i ponadlokalnym, zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego województwa
(działania stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy o gospodarce
nieruchomościami);
obszary, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego na podstawie przepisów odrębnych (w tym obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości oraz obszary przestrzeni publicznej);
obszary, dla których zamierza się sporządzić plan miejscowy (w tym obszary wymagające
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne);
kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej (w szczególności
określenie obszarów, na których planuje się zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele
nieleśne);
obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych;
obiekty lub obszary, dla których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny;
obszary wymagające przekształceń, rehabilitacji, rekultywacji lub remediacji;
obszary zdegradowane (możliwe do uwzględniania dopiero po wyznaczeniu przez radę gminy,
w odrębnym trybie – w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji);
granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych;
obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym – w zależności od uwarunkowań i potrzeb
zagospodarowania występujących w gminie;
obszary, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych
źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW wraz ze strefami ochronnymi związanymi
z ograniczeniami w zabudowie oraz w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu (jeżeli przewiduje
się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą te urządzenia);
obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 (jeżeli na terenie gminy przewiduje się lokalizację takich obiektów handlowych).
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Wymagania dotyczące zawartości projektu studium i jego wartości merytorycznych określają także
inne ustawy.
Ustawa - Prawo ochrony środowiska wymaga: zapewnienia warunków utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności poprzez: (1) ustalanie
programów racjonalnego wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji kopalin
i racjonalnego gospodarowania gruntami, (2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz
obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż, (3) zapewnianie kompleksowego rozwiązania
problemów zabudowy, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej, odprowadzania ścieków,
gospodarki odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania
i kształtowania terenów zieleni, (4) uwzględnianie konieczności ochrony wód, gleby i ziemi przed
zanieczyszczeniem w związku z prowadzeniem gospodarki rolnej, (5) zapewnianie ochrony walorów
krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych, (6) uwzględnianie potrzeb w zakresie
zapobiegania ruchom masowym ziemi i ich skutkom, (7) uwzględnianie innych potrzeb w zakresie
ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i polami
elektromagnetycznymi.
Wymaga się również, aby w studium – na podstawie opracowania ekofizjograficznego oraz cech
elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań – przy przeznaczaniu terenów na
poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w strukturze
wykorzystania terenu, ustalać proporcje pozwalające na zachowanie lub przywrócenie na nich
równowagi przyrodniczej i prawidłowych warunków życia. Należy także określać sposób
zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności człowieka, klęsk żywiołowych
oraz ruchów masowych ziemi.
Ustawa o ochronie przyrody wymaga uwzględnienia w studium ochrony przyrody, polegającej na
zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów, tworów i składników przyrody:
dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów (w tym objętych ochroną gatunkową), zwierząt
prowadzących wędrowny tryb życia, siedlisk przyrodniczych, tworów przyrody żywej i nieożywionej
oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt, krajobrazu, zieleni i zadrzewień. W studium należy
uwzględniać zakazy niszczenia siedlisk i ostoi oraz dokonywania zmian stosunków wodnych
i niszczenia gleby w ostojach dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową,
a także zakazy wprowadzone w związku z ustanowieniem form ochrony przyrody.
Ustawa - Prawo wodne ze zmianami w brzmieniu wprowadzonymi ustawą z dnia 16 grudnia
2015 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz
niektórych innych ustaw, wymaga uzgodnienia projektu studium z dyrektorem regionalnego zarządu
gospodarki wodnej w zakresie zagospodarowania obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, określonych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, dla których sporządzono mapy
zagrożenia powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego (zawierające m.in. granice obszarów
szczególnego zagrożenia powodzią, które – zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym – obowiązkowo określa się w studium [art. 10 ust. 2 pkt 11]),
a także uwzględnienia ustaleń planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, planu
zarządzania ryzykiem powodziowym oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze
dorzecza. Zmiana ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. zniosła jednak, odnoszący się do planów
miejscowych, obowiązek uwzględniania przedstawianych na mapach zagrożenia powodziowego oraz
na mapach ryzyka powodziowego granic: obszarów, na których prawdopodobieństwo wystąpienia
powodzi jest niskie lub na których istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia ekstremalnego,
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów obejmujących tereny narażone na
zalanie w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wału przeciwpowodziowego, a także obowiązek
wprowadzenia zmian do planów miejscowych wynikających z granic tych obszarów (art. 88f ustawy Prawo wodne).
Ustawa - Prawo geologiczne i górnicze wymaga ujawnienia w studium m.in. udokumentowanych
złóż kopalin oraz udokumentowanych wód podziemnych (w granicach projektowanych stref
ochronnych ujęć oraz obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych) – w celu ich ochrony
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poprzez obowiązkowe wprowadzenie do studium „obszaru udokumentowanego złoża kopalin”
w terminie do 2 lat od dnia zatwierdzenia dokumentacji geologicznej przez właściwy organ, a także
uwzględniania obszarów i terenów górniczych.
Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wymaga uwzględnienia ochrony zabytków
nieruchomych wpisanych do rejestru i ich otoczenia, innych zabytków nieruchomych, znajdujących się
w gminnej ewidencji zabytków, a także ustaleń gminnego programu opieki nad zabytkami –
w przypadku, gdy gmina posiada taki program. W studium ustala się, w zależności od potrzeb, strefy
ochrony konserwatorskiej, mające na celu ochronę znajdujących się na ich obszarze zabytków oraz
zawiera się rozwiązania niezbędne do zapobiegania zagrożeniom dla zabytków.
Ponadto: ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
stanowi, że w studium ustala się kierunki rozwoju sieci w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków, natomiast ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci
telekomunikacyjnych wymaga uwzględnienia przy opracowywaniu studium decyzji o ustaleniu
lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, jako wiążącej.
Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, jeżeli w studium określono
obszary charakteryzujące się cechami obszarów zdegradowanych (obszar gminy znajdujący się
w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych [w szczególności
bezrobocia, przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego] oraz w przypadku
występowania na nim co najmniej jednego z negatywnych zjawisk [gospodarczych, środowiskowych,
przestrzenno-funkcjonalnych lub technicznych]) lub charakteryzujące się cechami obszarów
rewitalizacji (obszar obejmujący całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną
koncentracją negatywnych zjawisk, nie większy niż 20% powierzchni gminy oraz zamieszkały przez
nie więcej niż 30% liczby mieszkańców gminy, w tym także m.in. niezamieszkałe tereny
poprzemysłowe lub pokolejowe), dopuszczalne jest podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji bez konieczności sporządzenia diagnoz służących
wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji (art. 12 ustawy o rewitalizacji).
W przypadku uchwalenia gminnego programu rewitalizacji, którego ustalenia byłby niezgodne
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, należy dokonać zmiany
studium w celu jego dostosowania do gminnego programu rewitalizacji.
Do procedury sporządzania studium stosuje się także przepisy ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
środowiska w zakresie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

ISTOTNE UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE I ICH WPŁYW NA PRZYJĘTE
ROZWIĄZANIA
Podstawę ideową, a w niektórych aspektach także planistyczną, przyjętych rozwiązań stanowią
dokumenty strategiczne i planistyczne różnej rangi, w szczególności Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, strategia rozwoju województwa śląskiego Śląskie 2020+, plan
zagospodarowania przestrzennego województwa (przy wzięciu pod uwagę projektu planu
zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego "Plan 2020+") oraz Strategia
Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020, a także plany i programy miejskie.
Wzięto również pod uwagę niektóre strategie sektorowe na poziomie krajowym i wojewódzkim,
strategie dotyczące regionów (Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze województw
małopolskiego i śląskiego do roku 2020) i transgraniczne (Polska Południowa - Republika Czeska).
Projekt studium uwzględnia także stanowiska organów oraz wnioski złożone do studium w trybie
art. 11 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Podstawowy
wpływ
na
przyjęte
rozwiązania
mają
uwarunkowania
wynikające
ze zidentyfikowanych potrzeb i możliwości rozwoju miasta, uwzględniających uwarunkowania
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wynikające z poszczególnych rozpatrywanych w studium zagadnień (funkcjonalno-przestrzennych,
planistycznych, środowiskowych, demograficznych, społecznych, ekonomicznych, infrastrukturalnych),
w szczególności określające, wynikające z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, potrzeby
w zakresie nowej zabudowy i możliwości jej lokalizacji na obszarze miasta, przy uwzględnieniu
możliwości finansowych budżetu gminy. W Rybniku, przy określaniu możliwości lokalizowania nowej
zabudowy, podstawowe znaczenie mają dotychczasowa sytuacja planistyczna (obowiązujące
na całym obszarze miasta plany miejscowe), a także istotne ograniczenia w zagospodarowaniu
przestrzennym, wynikające z warunków środowiskowych, w szczególności z dotychczasowych
i prognozowanych negatywnych skutków wydobywania węgla kamiennego, znaczącej powierzchni
lasów, obszarów podlegających ochronie prawnej na podstawie ustawy o ochronie przyrody (park
krajobrazowy) i sieci hydrograficznej. Rozwiązania przestrzenne wynikają również z podstawowych
cech struktury funkcjonalno-przestrzennej (dominujący udział zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
o charakterze podmiejskim, występowanie wielu jednostek osadniczych, tworzących ciągłe lub niemal
ciągłe układy zabudowy, brak większych powierzchniowo terenów niezainwestowanych, możliwych do
przeznaczenia pod różnego rodzaju inwestycje [zwłaszcza przemysłowe], a w północnej części miasta
– liczne sieci napowietrznych linii elektroenergetycznych najwyższych napięć).
Ustalenia studium zostały przyjęte na podstawie różnych opracowań, analiz i koncepcji
sporządzonych na potrzeby projektu studium, w tym opracowania ekofizjograficznego, analiz zmian
w zagospodarowaniu przestrzennym, w tym dotyczących ruchu budowlanego w zakresie rozwoju
zabudowy o różnych funkcjach, również w odniesieniu do różnych jednostek terytorialnych, analiz
i koncepcji dotyczących sytuacji społeczno-ekonomicznej, prognoz demograficznych, sytuacji
planistycznej, charakteru zabudowy (wysokości i funkcji zabudowy), występowania złóż kopalin, stanu
układu drogowego i ocen dotyczących możliwości realizacji niektórych dróg, a także w zakresie
transportu zbiorowego (centrum przesiadkowe) i lokalizacji innych obiektów różnego rodzaju.

UWARUNKOW ANI A WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII ROZWOJU MIASTA
Strategia Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020 określa cele rozwoju miasta –
główny w wymiarze wewnętrznym: "Rybnik miastem dostarczającym mieszkańcom,
przedsiębiorstwom i organizacjom pozarządowym najlepszych warunków dla rozwoju, realizacji
aspiracji i planów oraz wykorzystywania i pomnażania posiadanych zdolności i kompetencji oraz
w wymiarze zewnętrznym: "Rybnik głównym ośrodkiem rozwoju Subregionu Zachodniego,
koncentrującym funkcje o znaczeniu ponadlokalnym i regionalnym, przyciągającym nowych
mieszkańców, firmy i instytucje, inicjującym kreatywne projekty wyznaczające nowe standardy
zarządzania rozwojem lokalnym, a także będącym nową przestrzenią intensywnego rozwoju między
Aglomeracją Górnośląską a aglomeracjami w Republice Czeskiej. Cele rozwoju zostały
skonkretyzowane przez cele strategiczne i szczegółowe oraz "programy i przedsięwzięcia wdrażające
cele strategii", w tym "przedsięwzięcia infrastrukturalno-przestrzenne", mające znaczenie dla spraw
związanych z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.
Większość przewidywanych w strategii "przedsięwzięć" znalazła swe odbicie w projekcie
studium, głównie poprzez przyjęcie następujących celów polityki przestrzennej i kierunków
zagospodarowania przestrzennego: (1) regionalna ranga miasta, w tym wzmocnienie funkcji
usługowych jego centrum (rozwój i koncentracja funkcji o znaczeniu (sub)regionalnym);
(2) zróżnicowana baza gospodarcza (zwiększenie zasobu terenów inwestycyjnych); (3) jakość życia
i sprawne funkcjonowanie miasta, a także poprzez określenie: zasięgu i kierunków przeznaczenia
poszczególnych obszarów (stref) o różnych funkcjach, pożądanych zmian w zagospodarowaniu
centrum miasta, obszarów wymagających przekształceń i rehabilitacji, obszarów przestrzeni
publicznej oraz warunków dostępności do terenów zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjnych,
kierunków rozwoju komunikacji publicznej i rowerowej, a także zasad ochrony środowiska i ochrony
przed powodzią oraz kierunków rozwoju infrastruktury technicznej (m.in. w zakresie źródeł ciepła
i odnawialnych źródeł energii).
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UWARUNKOW ANI A DEMOGRAFI CZNE
Uwarunkowania wynikające ze spodziewanych procesów demograficznych przedstawiono na
podstawie dwóch prognoz demograficznych do roku 2050: prognozy sporządzonej na potrzeby
studium (prognoza "BRR") oraz prognozy demograficznej Głównego Urzędu Statystycznego.
W porównaniach prognozowanych zmian liczby ludności w Rybniku z prognozami dla innych
jednostek terytorialnych wykorzystano dane z prognozy GUS, posługującą się określoną metodyką,
jednolitą dla województwa i kraju. Pozwala to na porównanie prognoz dotyczących Rybnika z innymi
ośrodkami.
Prognoza demograficzna dla miasta Rybnika (prognoza "BRR") została sporządzona w dwóch
wariantach – jako biologiczna i pomigracyjna, opartych na jednakowych założeniach dotyczących
długości trwania życia oraz cząstkowych współczynnikach płodności, przy uwzględnieniu
wynikających z analizy retrospektywnej wyższych, cząstkowych współczynników płodności kobiet
w Rybniku w stosunku do współczynników dla miast województwa śląskiego, uwzględnionych
w prognozie GUS (zbyt niskich dla Rybnika w początkowym okresie prognoz).
Długoterminowe prognozy demograficzne przewidują systematyczne zmniejszanie się liczby
ludności w mieście: w horyzoncie 30-letnim (2045 r.) – do poziomu 115,7 tys. według prognozy GUS
(pomigracyjnej, zakładającej nie przystające do warunków rybnickich współczynniki demograficzne)
lub do 127,8 tys. osób według prognozy dla miasta Rybnika w wariancie biologicznym. Do dalszych
analiz, m.in. w zakresie zapotrzebowania na nową zabudowę, określanego przy dokonywaniu bilansu
terenów przeznaczonych pod zabudowę, kierując się zasadą ostrożności (nie uwzględniając
w związku z tym wariantu optymistycznego prognozy dla miasta Rybnika), a jednocześnie biorąc pod
uwagę niepewność procesów demograficznych w długim horyzoncie, przyjęto spodziewaną wielkość
zaludnienia w mieście w 2045 r. na poziomie 122 tys. osób, stanowiącym średnią wartość z różnicy
pomiędzy prognozowaną na ten rok liczbą ludności według prognozy BRR i prognozy GUS.
Zmiany wewnętrzne w zakresie liczby mieszkańców w poszczególnych dzielnicach następować
będą zgodnie z rozmieszczeniem terenów możliwych do zabudowy i obecnie obserwowanymi
trendami w rozwoju poszczególnych dzielnic (zmniejszanie się liczby ludności w środkowej części
miasta i w dzielnicach z zabudową wielorodzinną, wzrost – w dzielnicach o charakterze podmiejskim,
z adekwatnymi zmianami w strukturze wiekowej dzielnic). Nadal występować będą dysproporcje
pomiędzy "miejską", środkową i południową częścią miasta a rejonem północnym, z niewielkimi
jednostkami osadniczymi.
Prognozowane zmiany struktury wiekowej (duży wzrost liczby osób w wieku ponad 65 lat) mogą
doprowadzić do zapaści demograficznej w centrum miasta ze względu na już istniejącą niekorzystną
strukturę w tej części Rybnika. Za niezbędne w związku z tym przyjęto działania, również w zakresie
kierunków zagospodarowania przestrzennego, warunkujące możliwość zmiany niekorzystnej struktury
wiekowej w centrum.
Pomimo prognozowanego, umiarkowanego spadku liczby mieszkańców miasta i powiatu
rybnickiego, usługowa ranga centrum Rybnika powinna być dostosowana do możliwości obsługi nadal
znaczącej liczby ludności, wynoszącej w 30. letnim horyzoncie blisko 200 tys. osób (przy wzięciu pod
uwagę tylko liczby ludności miasta i powiatu ziemskiego). Spadek liczby ludności w Rybniku, znacznie
mniejszy niż w innych ośrodkach, nie może oznaczać rezygnacji z rozwoju w mieście funkcji
o znaczeniu regionalnym; paradoksalnie, znaczenie Rybnika, również w układzie krajowym, będzie
bowiem wzrastać – jako jednego z nielicznych ośrodków, w których spadek liczby ludności (w mieście
i w bezpośrednim otoczeniu) będzie cechował się umiarkowaną skalą.

UWARUNKOW ANI A WYNIKAJĄCE Z SYTUACJI PLANI STYCZNEJ, W TYM
Z ISTNIEJĄCEGO PRZEZNACZENI A TERENÓW
Pokrycie całego obszaru Rybnika planami miejscowymi stanowi jedno z głównych uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego (dla całego obszaru miasta istnieje prawo miejscowe, określające
przeznaczenie wszystkich terenów [poszczególnych nieruchomości], kształtujące prawa właścicieli lub
władających gruntami w zakresie możliwości zabudowy gruntów).
Powoduje to silne ograniczenie możliwości ustalania innych niż dotychczasowe kierunków
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zagospodarowania przestrzennego (zmian przeznaczenia terenu), zwłaszcza polegających na innym
przeznaczeniu terenów możliwych obecnie do zabudowy, a także zmian ustaleń planów w zakresie
rodzaju zabudowy oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych. W konsekwencji rodzi
to konieczność uwzględnienia w kierunkach zagospodarowania przestrzennego większości praw
nabytych, związanych z możliwością zabudowy terenów – ze względu na prawdopodobne skutki
prawno-finansowe dla gminy (roszczenia związane z utratą wartości nieruchomości), wynikające
z regulacji art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Kształtowanie polityki przestrzennej musiało w związku z tym uwzględniać konieczność
wyważenia nie tylko pomiędzy interesem publicznym a interesem indywidualnym właścicieli lub
władających gruntami (prawem własności i ekonomiczną wartością nieruchomości), a także pomiędzy
wnioskami wynikającymi z analiz ekonomicznych, środowiskowych i społecznych oraz z prognoz
demograficznych i możliwości finansowych miasta, lecz również – pomiędzy różnymi wymiarami
interesu ogólnego (pomiędzy pożądanymi zmianami w przeznaczeniu terenów a skutkami
finansowymi, jakie mogą w związku z tym obciążać budżet gminy, w sposób nieuzasadniony
ograniczając możliwości rozwoju miasta, w tym zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej).
Dlatego też, biorąc pod uwagę bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, przyjęty zakres
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym jest stosunkowo niewielki i w większości dotyczy
przypadków, w których zmiany te są niezbędne ze względu na uwarunkowania zagospodarowania
przestrzennego lub gdy nie będą one powodować negatywnych skutków finansowych dla budżetu
miasta. Na większą skalę możliwe było jedynie wprowadzenie zmian dotyczących gruntów
komunalnych, a w pewnym stopniu także gruntów Skarbu Państwa oraz niektórych rozwiązań
dotyczących systemu komunikacji.
W związku z tym, przewidziano również możliwość utrwalenia w planach miejscowych
istniejących elementów zagospodarowania (głównie terenów zabudowy oraz usług sportu i rekreacji)
o funkcji lub parametrach i wskaźnikach zagospodarowania odmiennych od ustaleń studium.

UWARUNKOW ANI A WYNIKAJĄCE Z POTRZEB I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU
MIASTA, W SZCZEGÓLNOŚCI Z BILANSU TERENÓW PRZEZNACZO NYCH
POD ZABUDOWĘ
Zgodnie z przepisami, określono potrzeby i możliwości gminy na podstawie wniosków z analiz
ekonomicznych, środowiskowych i społecznych (odnoszących się do gospodarki miasta, warunków
środowiskowych, wynikających zwłaszcza z cech fizjograficznych [warunków gruntowo-budowlanych],
terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz środowiskowych ograniczeń, określających
w szczególności możliwości lokalizowania zabudowy i stopień jej intensywności oraz warunków
i jakości życia mieszkańców [w szczególności w zakresie warunków mieszkaniowych i dostępności
do infrastruktury społecznej]), prognoz demograficznych, możliwości finansowych budżetu gminy oraz
bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Zgodnie z wymogami przepisów: sformułowano maksymalne zapotrzebowanie w skali miasta na
nową zabudowę, w podziale na jej funkcje oraz oszacowano chłonność (możliwość lokalizacji nowej
zabudowy) obszarów przeznaczonych dotychczas pod zabudowę, stwierdzając konieczność lokalizacji
nowej zabudowy (w ilości wynikającej z różnicy pomiędzy maksymalnym zapotrzebowaniem a
możliwością jej lokalizacji na obszarach przeznaczonych pod zabudowę – w podziale na jej funkcje),
nie znajdującej pokrycia w chłonności obszarów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę, na
nowych obszarach oraz skonfrontowano potrzeby inwestycyjne związane z lokalizacją nowej
zabudowy (w zakresie sieci komunikacyjnych oraz infrastruktury technicznej i społecznej)
z możliwościami finansowymi miasta.
Przy określaniu maksymalnego w skali miasta zapotrzebowania na nową zabudowę wzięto pod
uwagę: dopuszczalną perspektywę 30 lat (okres do 2045 r.) oraz możliwość zwiększenia
zapotrzebowania na określone funkcje zabudowy o maksymalnie 30% w stosunku do wyników analiz
ze względu na niepewność procesów rozwojowych w przyjętym horyzoncie czasowym; uwzględniono
ponadto: prognozowaną liczbę ludności miasta w okresie do 2045 r. oraz wnioski z analiz społecznych
i ekonomicznych, dotyczące zasobów i warunków mieszkaniowych oraz dotychczasowych tendencji
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rozwoju zabudowy o określonej funkcji, a także wnioski wynikające ze struktury gospodarczej miasta
i możliwości inwestycyjnych. Sytuację cechującą Rybnik w zakresie zasobów ilościowych
i jakościowych zabudowy, w podziale na jej funkcje odniesiono do sytuacji w różnych jednostkach
terytorialnych.
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę określono dla trzech podstawowych funkcji
zabudowy: mieszkaniowej, usługowej oraz produkcyjno-magazynowej, odpowiednio do stopnia
szczegółowości studium. Przyjęta, 30-letnia perspektywa, dla której określa się maksymalne
zapotrzebowanie na nową zabudowę, wynika z możliwości osiągnięcia określonych celów
rozwojowych miasta, związanych z nową zabudową, dopiero w dłuższym okresie (biorąc pod uwagę
dotychczasową umiarkowaną lub niewielką skalę rozwoju zabudowy w mieście).
Maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wynika z konieczności
zdecydowanej poprawy jakości życia w mieście w zakresie warunków mieszkaniowych (pod względem
liczby mieszkań na 1000 mieszkańców i przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania na osobę). Jak
wynika z analiz społecznych, zasoby i warunki mieszkaniowe w Rybniku sytuują się obecnie na
poziomie zdecydowanie niższym niż w różnych jednostkach terytorialnych. Założono, że wielkość
zapotrzebowania na nową zabudowę powinna umożliwić osiągnięcie w perspektywie 30 lat obecnego
średniego standardu europejskiego pod względem zasobów i warunków mieszkaniowych. Określając
maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę uwzględniono tendencje demograficzne
(niezbędna do osiągnięcia standardów europejskich liczba mieszkań i ich łączna powierzchnia
użytkowa będzie maleć wraz z prognozowanym spadkiem liczby mieszkańców). Zapotrzebowanie na
nową zabudowę wynikające z wielkości i jakości zasobów mieszkaniowych określono w związku z tym
dla prognozowanej w 2045 r. liczby mieszkańców (122 tys. osób). Biorąc pod uwagę niepewność
procesów rozwojowych w tym okresie, również w wymiarze demograficznym, a także prawdopodobne
niewykorzystanie pod zabudowę niektórych terenów (w związku z czym mniejsza będzie faktyczna
chłonność terenów dotychczas przeznaczonych pod zabudowę), zapotrzebowanie na nową zabudowę
mieszkaniową zwiększono o dopuszczalne 30% w stosunku do wyników analiz (zwiększone w ten
sposób zapotrzebowanie na nową zabudowę odpowiada prognozowanej liczbie ludności miasta
według prognozy biologicznej sporządzonej dla miasta Rybnika [128 tys. osób w 2045 r.]).
Wielkość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę o funkcji usługowej, w tym
handlowej, określono na podstawie dotychczasowych tendencji w zakresie rozwoju budownictwa tego
rodzaju w mieście (w ubiegłym dziesięcioleciu), nie odbiegających istotnie od sytuacji w tym zakresie
w innych ośrodkach. Założono utrzymanie dotychczasowej skali rozwoju zabudowy usługowej
w perspektywie 30 lat jako odpowiadającej potrzebom rozwoju miasta w zakresie zabudowy o tej
funkcji. Na zapotrzebowanie na nową zabudowę usługową nie wpłyną w sposób istotny zmiany
demograficzne w mieście z uwagi na pełnioną przez Rybnik funkcję głównego ośrodka usługowego
dla powiatu ziemskiego i Aglomeracji Rybnickiej.
Wielkość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę o funkcji produkcyjnej
i magazynowej (produkcyjno-usługowej) określono biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną miasta
o gospodarce zdominowanej przez sektor paliwowo-energetyczny (przy niepewności, co do jego
przyszłości), wskazującą na konieczność rozwoju gospodarczego, w tym zwłaszcza zróżnicowania
bazy ekonomicznej, rozwoju przedsiębiorczości, a także z uwagi na możliwości wzrostu dochodów
budżetu gminy oraz konieczność sprostania konkurencji ośrodków w otoczeniu sub- i regionalnym.
Potrzeby w zakresie nowej zabudowy o funkcji produkcyjno-magazynowej / usługowej są ograniczane
przez niewielkie możliwości jej sytuowania na terenie miasta ze względu na niesprzyjające
uwarunkowania środowiskowe. Przyjęto w związku z tym, że biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności,
maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę tego rodzaju powinno odpowiadać, jednak tylko
w pewnej proporcji, rozwojowi obiektów produkcyjnych i magazynowych w innych ośrodkach
w otoczeniu sub- i regionalnym (zapotrzebowanie to określono na podstawie porównania dynamiki
rozwoju tej zabudowy w Rybniku i w innych jednostkach terytorialnych w ubiegłym 10-leciu) w ujęciu
wariantowym. Zapotrzebowanie wynikające z analiz, zwiększono z uwagi na niepewność procesów
rozwojowych o 10%.
Zgodnie z wymogami przepisów, w następnym kroku, oszacowano możliwość lokalizacji nowej
zabudowy na obszarach dotychczas przeznaczonych pod zabudowę (chłonność tych obszarów),
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w podziale na obszary "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej" oraz na
inne obszary, przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę (z uwagi na pełne pokrycie
obszaru miasta planami miejscowymi podział ten nie ma istotnego znaczenia dla szacowania
chłonności obszarów możliwych do zabudowy). Ze względu na przeważający w obrębie miasta udział
obszarów o zwartej zabudowie (co najmniej w minimalnym zakresie) oraz o wystarczającym dostępie
do infrastruktury społecznej i technicznej, w podziale na rodzaje obszarów pod względem stopnia
ukształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej posłużono się bardziej restrykcyjnymi kryteriami
(przyjęto, że w pełni wykształcona struktura oznacza taką strukturę, gdzie sieć drogowa oraz
infrastruktura techniczna i społeczna są w pełni ukształtowane lub wymagają jedynie uzupełnienie
w ograniczonej skali). Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę (w podziale na zabudowę
mieszkaniową, usługową i produkcyjno-magazynową / usługową) oszacowano kierując się ustaleniami
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w podziale na jednostki strukturalne,
cechujące się odrębnością przestrzenną i zróżnicowanymi warunkami środowiskowymi,
determinującymi możliwość lokalizacji nowej zabudowy i intensywność tej zabudowy. Chłonność
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oszacowano na podstawie liczby istniejących
(wydzielonych) niezabudowanych działek budowlanych oraz liczby działek potencjalnych (możliwych
do wydzielenia) na terenach dotychczas niezabudowanych, przy wzięciu pod uwagę dodatkowych,
szczegółowych założeń. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o większej powierzchni
chłonność oszacowano z uwzględnieniem przeważającej w mieście tendencji w zakresie rozwoju
zabudowy wielorodzinnej. Chłonność terenów zabudowy mieszkaniowej oszacowano wariantowo,
w zależności od przyjętych wskaźników w zakresie powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej,
przyjmując ostatecznie wariant odpowiadający dotychczasowym tendencjom w rozwoju zabudowy
mieszkaniowej w Rybniku. Uwzględniono również możliwość uzyskania nowej zabudowy w wyniku
przebudowy lub rozbudowy budynków istniejących oraz przekształceń istniejącej zabudowy.
Możliwość lokalizacji nowej zabudowy usługowej oraz produkcyjno-magazynowej / usługowej
oszacowano na podstawie ustaleń obowiązujących planów miejscowych oraz dokonanej klasyfikacji
terenów przeznaczonych pod zabudowę o tych funkcjach ze względu na ich atrakcyjność inwestycyjną
(a w przypadku terenów produkcyjno-usługowych również z uwagi na różnego rodzaju ograniczenia
w zagospodarowaniu terenów), przyjmując – w zależności od klasy terenu oraz z uwagi na jego
położenie w strukturze funkcjonalno-przestrzennej miasta – zróżnicowane wskaźniki powierzchni
użytkowej zabudowy na jednostkę powierzchni. W przypadku zabudowy usługowej uwzględniono
ponadto możliwość lokalizowania tej zabudowy (w ograniczonym zakresie) na terenach
przeznaczonych w planach miejscowych pod usługi rekreacji i wypoczynku (lub sportu i rekreacji).
Łączna chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę oszacowaną w ilości około
2,6 mln m2 powierzchni użytkowej nowej zabudowy o różnych funkcjach, z czego około 65% przypada
na zabudowę o funkcji mieszkaniowej. Porównanie maksymalnego zapotrzebowania na nową
zabudowę z oszacowaną chłonnością obszarów przeznaczonych pod zabudowę wykazało niedobór
chłonności i konieczność uzupełnienia bilansu tych terenów o 590 tys. m 2 powierzchni użytkowej nowej
zabudowy, której możliwość lokalizacji nie ma pokrycia w chłonności terenów dotychczas
przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę.
Możliwości finansowania inwestycji służących realizacji zdań własnych gminy określono na
podstawie wieloletniej prognozy finansowej miasta sporządzonej na okres do 2046 r. (wieloletnia
prognoza finansowa może podlegać jednak częstym nowelizacjom ze względu na niepewność
co do kwestii finansów publicznych). Z aktualnej prognozy wynika, że przez najbliższe kilkanaście lat
budżet miasta może być silnie obciążony kosztami budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna
(wraz z Drogą Śródmiejską). Prognozuje się w tym okresie niewielkie wydatki na realizację innych
inwestycji celu publicznego. Zakłada się w związku z tym, że możliwość lokalizacji nowej zabudowy
o funkcji mieszkaniowej nie znajdującej pokrycia w chłonności obszarów dotychczas przeznaczonych
pod zabudowę powinna być ograniczona do terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie
terenów zurbanizowanych, bez tworzenia nowych skupisk zabudowy, oddalonych od istniejącej sieci
komunikacyjnej i infrastruktury technicznej. Nowa zabudowa o funkcji produkcyjno-usługowej
i usługowej może być lokalizowana ze względu na specyficzne wymagania na terenach
wymagających realizacji sieci komunikacyjnej i infrastruktury technicznej, jeśli tereny te będą dogodnie
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położone w stosunku do planowanej drogi regionalnej oraz cechować się będą relatywnie dobrymi
warunkami inwestycyjnymi. Zakłada się ponadto, że realizacja drogi regionalnej powinna w istotny
sposób wpłynąć na atrakcyjność inwestycyjną Rybnika, w szczególności na atrakcyjność terenów
położonych w sąsiedztwie tej drogi. Może to spowodować zwiększenie dochodów budżetu gminy.
Ograniczone możliwości finansowania przez miasto inwestycji w zakresie dróg publicznych
i infrastruktury technicznej nie są jednak na tyle istotne, by rodziły konieczność zmniejszenia
zapotrzebowania na nową zabudowę. Oszacowano, że istotne potrzeby w zakresie rozwoju układu
drogowego i infrastruktury technicznej występują w przypadku nowej zabudowy o funkcji produkcyjnousługowej. Ze względu na niezbędny rozwój gospodarczy miasta rezygnacja ze stwierdzonego
zapotrzebowania na nową zabudowę o tej funkcji jedynie z powodu konieczności poniesienia
wydatków na rozwój infrastruktury byłaby nieuzasadniona.

UZASADNIENIE USTALEŃ STUDIUM
UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH KIERUNKÓW ZMIAN W STRUKTURZE
PRZESTRZENNEJ I W PRZEZNACZENIU TERENÓW
Cel polityki przestrzennej "Zwarte miasto" i dominujące w kierunkach zmian struktury
przestrzennej miasta jakościowe przekształcenia przestrzeni, dotyczące przede wszystkim obszarów
wymagających przekształceń lub rehabilitacji oraz terenów zainwestowanych, dla których przyjęto inny
niż dotychczasowy sposób ich wykorzystania wynikają z zasad ładu przestrzennego
i zrównoważonego rozwoju, w tym z uwzględnienia bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę
oraz z uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego miasta i strategii jego rozwoju.
Ograniczone zmiany ilościowe (wyznaczenie nowych terenów inwestycyjnych) wynikają głównie
z potrzeb gospodarczego rozwoju miasta, w tym ze spodziewanych korzyści (renty urbanistycznej)
z realizacji planowanej Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna. W ustalaniu kierunków zmian
w strukturze przestrzennej i w przeznaczeniu terenów kierowano się również potrzebą zapewnienia
możliwości realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej oraz indywidualnych potrzeb
mieszkańców miasta w zakresie związanym z zagospodarowaniem przestrzennym, w tym –
zapewnienia możliwości realizacji ponadlokalnych zadań publicznych.
Podział na obszary o różnych funkcjach i ich granice określono na podstawie: istniejącego stanu
zagospodarowania (stopnia ukształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej, zagospodarowania
i zabudowy terenów), ustaleń obowiązujących dokumentów planistycznych, procesów i zjawisk
zachodzących w przestrzeni, stopnia podatności istniejącego zagospodarowania na pożądane lub
możliwe zmiany zagospodarowania przestrzennego (prawdopodobieństwo [realność] tych zmian),
w tym ze względu na dominację zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i powszechność jej
występowania, również w centrum miasta i w obrębie osiedli wielorodzinnych, brak odpowiedniego
stopnia ładu przestrzennego (chaotyczne nakładanie się i przenikanie zabudowy jednoi wielorodzinnej), planów i zamierzeń, celów polityki przestrzennej oraz uwarunkowań środowiskowych
i wynikających z zasad i celów ochrony dziedzictwa kulturowego.
OBSZARY WYMAGAJĄCE REHABILITACJI. Obszary wymagające rehabilitacji wyznaczono kierując
się rozpoznanymi uwarunkowaniami – wynika z nich, że wewnętrzna spójność miasta ze względu na
jakość życia (rozumiana jako brak istotnych różnic w poziomie życia w poszczególnych dzielnicach)
jest zaburzona. Wyraża się to w nierównomiernym rozwoju dzielnicowych ośrodków usługowych,
w tym na skutek utraty pierwotnych funkcji terenów w niektórych częściach dzielnic, powstaniu
rejonów stanowiących obszary zdegradowane, wymagających rehabilitacji i rewaloryzacji istniejących
przestrzeni publicznych, w tym terenów zieleni. Zróżnicowany jest dostęp do komunikacji publicznej
i infrastruktury technicznej. Rybnik cechuje się również znacznym rozwarstwieniem społecznym –
występują rejony o cechach obszarów zdegradowanych i rewitalizacji.
OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. W wyznaczeniu obszaru przestrzeni publicznej kierowano
się ustawową definicją obszaru oraz uwarunkowaniami wynikającymi ze stanu struktury funkcjonalnoprzestrzennej miasta. Jednocześnie przyjęto, że w planach miejscowych można ustalać inne obszary
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przestrzeni publicznej, o ściśle lokalnym charakterze.
TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ I SPORTOWO-REKREACYJNE. W studium wzięto pod uwagę
konieczność poprawy dostępu do terenów zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjnych – wynikającą
z braku parków o znaczącej powierzchni, istotnych dla możliwości rekreacji i wpływających korzystnie
na wizerunek miasta (najstarszy i jak dotąd należący do największych park "Kozie Góry" nie jest
korzystnie zlokalizowany w stosunku do głównych kierunków rozwoju miasta, park leśny "Wiśniowiec"
wymaga urządzenia, brak jest parku o znaczącej powierzchni w sąsiedztwie dużych osiedli
wielorodzinnych [Nowiny, Smolna]).
W związku z tym – ze względu na brak możliwości ukształtowania w rejonie centrum miasta
większego założenia parkowego (również z uwagi na ustalone w planach miejscowych przeznaczenie
terenów) – ustalono, że bezwzględnego zachowania wymagają istniejące tereny zieleńców i skwerów
oraz ich integralność przestrzenna, w tym z wykorzystaniem terenów leżących w dnie doliny Nacyny
(również z uwagi na konieczność zapewnienia możliwości przewietrzania tej części miasta). Z tego
również powodu założono konieczność zapewnienia możliwości rekreacji i różnych form wypoczynku z
wykorzystaniem rejonu Zbiornika Rybnickiego, w tym – zagwarantowania możliwości ukształtowania
parków lub ośrodków rekreacyjnych (wypoczynkowych) ogólnodostępnych, ze swobodnym dostępem
do brzegów zbiornika, a także – ukształtowania parku o znaczącej powierzchni z wykorzystaniem
zadrzewień i lasów w rejonie osiedla Nowiny.
OBSZARY INWESTYCYJNE PRODUKCYJNO-USŁUGOWE. W sytuacji Rybnika, stanowiącego
ośrodek gospodarczy, w którym nadal dominuje sektor paliwowo-energetyczny, konieczne jest m.in.
tworzenie warunków przestrzennych dla rozwoju innych gałęzi gospodarki, w tym wymagających
terenów o większej powierzchni. W związku z brakiem dogodnych terenów możliwych
do przeznaczenia na cele działalności gospodarczych oraz z uwagi na ograniczone zasoby gruntów
gminnych konieczne było wykorzystanie w maksymalnym stopniu terenów poprzemysłowych (powrót
do pierwotnej funkcji [Niewiadom]), a także: terenów leżących w sąsiedztwie lotniska Gotartowice
(z możliwością wykorzystania na cele gospodarcze również części lotniska) – w związku
z odstąpieniem od planów jego rozbudowy, gruntów rolnych, w większości nieużytkowanych, bez
perspektyw na rozwój produkcji rolniczej i częściowo leśnych, leżących w sąsiedztwie planowanej
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna, nieużytków porolnych leżących na północ od terenów
inwestycyjnych w rejonie elektrowni. Na cele gospodarcze wyznaczono również tereny na wschodnim
obrzeżu centrum (rejon ul. Prostej i [1]Jerzego Giedroycia), rezerwowane dotychczas pod węzeł
drogowy.
OBSZARY, NA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ SYTUOWANE OBIEKTY HANDLOWE O POWIERZCHNI
SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m2. W projekcie studium ustalono – w stosunku do dotychczasowych
rozwiązań w tym zakresie – ograniczenie liczby obszarów, na których mogą być sytuowane obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2. Do obszarów tych zaliczono tereny, na których
już istnieją takie obiekty – w pełni lub w części zagospodarowane na ten cel oraz jedynie niektóre
tereny, na których jest możliwa lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na
podstawie dotychczasowych planów miejscowych, kierując się głównie uwarunkowaniami
wynikającymi z własności gruntów.
Odstąpiono od podtrzymywania wyznaczonych dotychczas większości innych lokalizacji
ze względu na słabą dostępność komunikacyjną tych terenów i niesprzyjające takiej funkcji położenie
w strukturze miasta (Zamysłów, Ligota - Ligocka Kuźnia) lub z uwagi na przyjęte kierunki zmian
w strukturze przestrzennej miasta (Śródmieście, Rybnik Północ). Jednocześnie, mając na uwadze
korzyści z renty planistycznej, jaką będzie stanowiło położenie terenów w sąsiedztwie węzłów
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna, jako dodatkowy obszar, na którym mogą być sytuowane
obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m 2, określono tereny w sąsiedztwie węzła
drogi regionalnej (RDRP) w Gotartowicach. Zgodnie z art. 10 ust. 3b ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, lokalizacja wielkopowierzchniowych obiektów handlowych na
terenach dotychczas nieprzeznaczonych pod takie funkcje może nastąpić wyłącznie na podstawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
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OBSZARY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ. W obowiązujących planach miejscowych wyznaczono
znaczne rezerwy terenów mieszkaniowych o dużej chłonności (rozumianej jako możliwość lokalizacji
nowej zabudowy mieszkaniowej), w tym w dzielnicach o niewielkim obecnie stopniu rozwoju
zabudowy. Trzeba jednak mieć również na uwadze odbiegające standardem od średniej europejskiej
i krajowej warunki mieszkaniowe pod względem liczby mieszkań na 1000 mieszkańców i przeciętnej
powierzchni użytkowej mieszkania na osobę – uzasadniające duże zapotrzebowanie na nową
zabudowę o tej funkcji i konieczność rozwoju tej zabudowy, pozwalającego – w dłuższym horyzoncie –
na zdecydowaną poprawę warunków życia w Rybniku w tym zakresie. Ponadto, ze względu na
warunki środowiskowe i własnościowe, a także z uwagi na ograniczone możliwości finansowania
przez miasto realizacji dróg dojazdowych i infrastruktury technicznej, spodziewać się należy, że część
terenów dotychczas przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę prawdopodobnie nie
będzie w większej skali wykorzystana pod lokalizację nowej zabudowy.
Biorąc pod uwagę wnioski wynikające z bilansu terenów pod zabudowę, a także liczne wnioski
o zmianę przeznaczenia gruntów na cele budowlane, przeznaczono pod zabudowę mieszkaniową
dodatkowo ograniczoną powierzchnię terenów, pozwalających na lokalizację nowej zabudowy
mieszkaniowej w ilości wynikającej z uzupełnionego bilansu terenów pod zabudowę, obejmujących
głównie działki lub ich części, których dotyczyły wnioski. Znaczną część nowych terenów zabudowy
stanowią, zgodnie z zasadą kształtowania zwartych układów osadniczych oraz pozwalające na
maksymalne wykorzystanie już istniejącego uzbrojenia obszarów: enklawy terenów otwartych,
otoczone zabudową lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę, tereny przeznaczone w planach
miejscowych pod "zieleń przydomową" bądź pod "usługi sportu i rekreacji", na których już powstała
zabudowa mieszkaniowa (w znacznej mierze spełniające definicję "obszaru zabudowanego", na
którym następuje jedynie uzupełnianie zabudowy). W układzie dzielnic, największy przyrost
powierzchni terenów mieszkaniowych występuje w Kamieniu, Chwałęcicach i Zebrzydowicach.
Z wyjątkiem Chwałęcic, nowe tereny przeznaczone pod zabudowę znajdują się w zasięgu sieci
kanalizacji zbiorowej.
Ze względu na dużą liczbę wniosków dotyczących gruntów w Chwałęcicach założono możliwość
dość znacznego powiększenia terenów zabudowy w tej dzielnicy, co może stanowić podstawę
do podjęcia decyzji o budowie sieci kanalizacji również w tej części miasta, w tym z wykorzystaniem
uwarunkowań wynikających z położenia dzielnicy w sąsiedztwie innych jednostek osadniczych,
mogących przyczynić się do techniczno-ekonomicznego uzasadnienia realizacji sieci kanalizacji
zbiorowej w tym rejonie miasta. Nie uwzględniono wniosków dotyczących terenów położonych
w dolinach cieków, leżących w oddaleniu od terenów dotychczas zabudowanych lub przeznaczonych
pod zabudowę oraz takich, których przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową byłoby konfliktowe
z podstawową, przyrodniczą funkcją niektórych terenów, w szczególności na obrzeżach dzielnic
północnych (Ochojec, Stodoły - Buglowiec, Chwałęcice - Pniowiec, niektóre części Kamienia) –
zgodnie z przyjętą zasadą powstrzymywania rozwoju niewielkich jednostek osadniczych
(pozbawionych dostępu do sieci kanalizacyjnej, a także pozbawionych odpowiedniego dostępu
do sieci komunikacyjnych, w tym transportu zbiorowego i infrastruktury społecznej) na rzecz tworzenia
zwartych skupisk zabudowy, bez jej nadmiernego rozwoju w głąb terenów niezabudowanych.
OBSZARY CMENTARZY. W związku ze spodziewanym w ciągu 15-20 lat wyczerpaniem się
pojemności cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej, wskazano, na podstawie analiz, trzy
wariantowe lokalizacje nowego cmentarza komunalnego dla środkowej części miasta: w rejonie
Orzepowic, na zachód od ul. Henryka Mikołaja Góreckiego oraz w obrębie lasów PGL Lasy
Państwowe – na Paruszowcu (na południe od ul. Mikołowskiej i na zachód od ul. Sosnowej) oraz na
terenie Lasu Nacyńskiego. Możliwość wyznaczenia w obrębie Rybnika lokalizacji nowego cmentarza
o znaczącej powierzchni jest bowiem silnie ograniczona przepisami prawa, w tym warunkami
fizjograficznymi oraz istniejącym i planowanym zagospodarowaniem i przeznaczeniem terenów.
W analizie mającej na celu wytypowanie terenów, których położenie i cechy środowiskowe
umożliwiają w ich obrębie lokalizację cmentarza (polegającej na eliminacji terenów o cechach
wykluczających ich przydatność pod założenie cmentarza), uwzględniono: tereny istniejącej
i planowanej (w planach miejscowych) zabudowy mieszkaniowej wraz z 50. m szerokości buforem
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wokół tych terenów, tereny przyrodniczo cenne, dna dolin i inne tereny o płytko zalegających wodach
gruntowych, zagrożone niekorzystnymi zmianami warunków gruntowo-wodnych w wyniku osiadań
terenu, nasypy z odpadów wydobywczych, sąsiedztwo ujęć wód podziemnych) oraz przyjęto założenia
funkcjonalne: powierzchnia cmentarza powinna wynosić co najmniej 10 ha oraz teren ten powinien
być dobrze dostępny komunikacyjnie i nieodległy od środkowej części miasta.
Lokalizacją najbardziej korzystną ze względów funkcjonalno-przestrzennych jest teren
w Orzepowicach (położony najbliżej środkowej części miasta), może się on jednak cechować
(co najmniej w części) średnio korzystnymi warunkami gruntowo-wodnymi, natomiast lokalizacją
najbardziej "ekonomiczną" jest otoczenie cmentarza komunalnego w Boguszowicach-Starych (miejsce
to jest jednak położone peryferyjnie w stosunku do środkowej części miasta).
Wybór konkretnej lokalizacji cmentarza wymaga w następnym kroku szczegółowej oceny
przydatności terenu pod cmentarz, zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej
w sprawie określenia jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze.
OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM. W studium określa się obszary
funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w zależności od potrzeb, o istotnym znaczeniu dla polityki
przestrzennej gminy (obszary te, określane obecnie jako "funkcjonalne" [art. 2 pkt 6a ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym], poprzednio stanowiły obszary "problemowe").
W obrębie miasta można wydzielić wiele takich obszarów, jednak ich wyznaczenie nie ma
praktycznego znaczenia dla realizacji polityki przestrzennej (ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym nie przewiduje żadnych szczególnych planistycznych zasad postępowania wobec tych
obszarów). Za obszary takie uznano w związku z tym jedynie obszary w istocie problemowe,
stanowiące szczególne zjawisko z zakresu gospodarki przestrzennej i cechujące się występowaniem
konfliktów przestrzennych: obszar deponowania odpadów wydobywczych na pograniczu BoguszowicStarych, Chwałowic, Ligoty i Meksyku) oraz obszar w dolinie Rudy (rejon Gotartowic i Ligockiej Kuźni),
narażony na niebezpieczeństwo powodzi, wymagający budowy suchych zbiorników retencyjnych.

UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH KIERUNKÓW
ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

I

WSKAŹNIKÓW

PARAMETRY I WSKAŹNIKI URBANISTYCZNE. Zasadniczy wpływ na przyjęty poziom parametrów
i wskaźników urbanistycznych miały ustalenia obowiązujących planów miejscowych. Przyjęto,
że mimo wynikających z nich pewnych zagrożeń dla ładu przestrzennego, ustalenia studium w tym
zakresie nie mogą kształtować parametrów i wskaźników na poziomie znacząco odbiegającym
od ustaleń planów miejscowych (ze względu na wskazaną już możliwość negatywnych dla budżetu
miasta skutków finansowych). Mając to na uwadze, kierowano się przede wszystkim koniecznością
ujednolicenia poziomu parametrów i wskaźników urbanistycznych w skali miasta oraz wyeliminowania
tych rozwiązań, które są sprzeczne z zasadami ładu przestrzennego i zrównoważonego rozwoju.
OGRANICZENIA W ZAGOSPODAROWANIU TERENÓW. Ograniczenia określono na podstawie
uwarunkowań związanych ze szczególnymi strefami, obszarami i obiektami podlegającymi ochronie
lub ograniczeniom w ich zagospodarowaniu, ustalonymi na podstawie ustaw, aktów wykonawczych
i zarządzeń uprawnionych organów, a także z uwzględnieniem wniosków do studium sformułowanych
przez różne podmioty (m.in. zarządców wód i infrastruktury).

UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH OCHRONY ŚRODOWISKA, W TYM
OCHRONY PRZYRODY
UDOKUMENTOWANE ZŁOŻA KOPALIN. OBIEKTY I OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ
W ZŁOŻU KOPALINY FILAR OCHRONNY. Występowanie złóż kopalin, zwłaszcza węgla
kamiennego i ich eksploatacja, w tym dotychczasowe i prognozowane skutki wydobycia, stanowią
jedno z podstawowych uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego. Przepisy wymagają
ujawnienia w studium wszystkich udokumentowanych złóż kopalin. Ustalenia studium w zakresie
występowania złóż kopalin oraz potrzeb ich eksploatacji wynikają z aktualnych danych, w tym
z rejestrów złóż oraz obszarów i terenów górniczych (Bilans zasobów złóż kopalin w Polsce wg stanu
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na 31 XII 2014 r. Państwowa Służba Geologiczna, Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy
Instytut Badawczy, Warszawa 2015).
Zasady ochrony złóż i uwzględniania potrzeb ich eksploatacji określają ustawy - Prawo
geologiczne i górnicze oraz Prawo ochrony środowiska. Konieczność ochrony (zapewnienia
przyszłych potrzeb eksploatacji, niezależnie od stopnia rozpoznania złoża) niektórych złóż
stanowiących własność nieruchomości gruntowej może powodować jednak prawne problemy
w zakresie ustalania przeznaczenia terenów, na których złoża te zalegają. Przyjęto, że złoża
te wymagają w odrębnym trybie skreślenia z Bilansu zasobów złóż kopalin, celem wyeliminowania
fikcji prawnej.
Istotny wpływ na sposób formułowania ustaleń studium dotyczących kontroli skutków przyszłej
eksploatacji mają ograniczenia prawne. Podstawowym (jedynym) instrumentem prawnym określania
zakresu niezbędnych ograniczeń przyszłej eksploatacji złóż jest możliwość ustalenia obiektów lub
obszarów, dla których wyznacza się w złożu filar ochronny (niezależnie od tego, czy złoże jest obecnie
eksploatowane). Nie ma natomiast prawnej możliwości określenia dopuszczalności lub zakazu
wydobywania kopalin ze złóż lub zasad prowadzenia wydobycia, w tym określania dopuszczalnych
kategorii terenów górniczych lub wielkości odkształceń.
W studium, za obiekty i obszary, dla których wyznacza się filar ochronny przyjęto elementy
dotychczas chronione filarami oraz obszary, które były chronione filarami, a dla których wygasły
decyzje o ustanowieniu filarów w związku z likwidacją terenu górniczego (Niedobczyce I). Określono
również rodzaje innych obiektów, dla których wyznacza się filar ochronny – w nawiązaniu do katalogu
takich obiektów zawartych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym: elementy infrastruktury oraz inne
obiekty o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania miasta i zapewnienia bezpieczeństwa
powszechnego, a także obiekty i obszary istotne z punktu widzenia środowiska i dziedzictwa
kulturowego (w tym podlegające ochronie prawnej), zwłaszcza położone w obrębie Parku
Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.
W stosunku do niektórych terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę,
leżących w zasięgu prognozowanych odkształceń terenu IV i V kategorii lub niecek bezodpływowych,
ustalono możliwość odroczenia zabudowy w trybie sporządzenia planów miejscowych dla części
terenów górniczych w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI. OBSZARY OSUWANIA SIĘ MAS ZIEMNYCH. Ze względu na nie
zarejestrowane w granicach miasta obszary osuwania się mas ziemnych i narażone na takie zjawiska
nie było potrzeby formułowania zasad ochrony w tym względzie (kierowano się rejestrem
prowadzonym na podstawie art. 110a ustawy - Prawo ochrony środowiska, zawierającym informacje
o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz o terenach, na których występują te ruchy).
Określono jednak zasady zagospodarowania terenów potencjalnie narażonych na takie
zagrożenia oraz terenów cechujących się niekorzystnymi warunkami budowlanymi wynikającymi
z innych uwarunkowań (naturalnych i antropogenicznych). Zasięg terenów wymagających rekultywacji
jest zmienny, dla części gruntów rekultywację zakończono, na części rekultywacja jest aktualnie
prowadzona, część terenów zrekultywowanych wymagać będzie ponownej rekultywacji na skutek
wpływów eksploatacji węgla – w związku z tym wskazanie terenów wymagających rekultywacji jest
orientacyjne i nie stanowi listy zamkniętej. Specyficzna sytuacja dotyczy obszarów deponowania
odpadów wydobywczych (w różnych formach i na różnej podstawie prawnej), które będą wymagać
rekultywacji również w dość odległej perspektywie. Ze względu na istniejące uwarunkowania nie
określono obszarów wymagających remediacji.
OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH. WODY PODZIEMNE. W marcu 2016 r. zatwierdzone zostało
opracowanie dokumentujące zasięg Lokalnego zbiornika wód podziemnych Rybnik, dawnego
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 345 Rybnik. Zbiornik wód podziemnych Rybnik ze względu
na kryteria jakościowe i ilościowe nie spełnia warunków głównych zbiorników wód podziemnych.
Dotychczasowe granice nieudokumentowanego Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 345,
wyznaczone w skali przeglądowej (1:500 000), nie odpowiadały zasięgowi najbardziej zasobnej
w wody podziemne części miasta. Zasięg GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko - Głubczycka,
udokumentowany w 2013 r., znajduje się całkowicie poza się poza granicami miasta.
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Stopień zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych jest w większości wysoki. Chwałęcice
i Stodoły, położone w strefie o wysokiej wydajności poziomów wodonośnych i wysokiego stopnia
zagrożenia zanieczyszczeniem wód podziemnych, nie są wyposażone w sieć kanalizacji (znajdują się
poza aglomeracją [w rozumieniu ustawy - Prawo wodne]). Ustalono w związku z tym ogólne zasady
dotyczące rejonów zasilania obszarów o najwyższych zasobach wód podziemnych i wysokim stopniu
zagrożenia przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni, które należy w jak największym stopniu objąć
zasięgiem aglomeracji (w sposób uzasadniony ekonomicznie [ponadto, przepisy powszechnie
obowiązujące nie dają możliwości ustalenia w dokumentach planistycznych nakazu podłączenia
nieruchomości do systemu kanalizacji) oraz – ograniczać wzrost powierzchni szczelnych.
WODY POWIERZCHNIOWE. Zasady ochrony wód przyjęto biorąc pod uwagę przepisy powszechnie
obowiązujące oraz postulowaną przez zarządców wód (Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
w Gliwicach oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach) zasadę tworzenia
wzdłuż cieków i zbiorników otuliny biologicznej, wolnej od zabudowy. Sformułowano także nakaz
określania przeznaczenia terenów w sąsiedztwie wód publicznych z uwzględnieniem zapewnienia
swobodnego dostępu do tych wód.
OCHRONA POWIETRZA. Ustalenia w zakresie zasad ochrony powietrza określono biorąc pod uwagę
obowiązki nałożone na organy miasta w programach ochrony powietrza, związane ze sprawami
zagospodarowania przestrzennego, w tym zasadę uwzględniania w planach miejscowych wymogów
dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej niskiej emisji
oraz prowadzenia właściwej polityki parkingowej w centrum miasta.
ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA. Decydujący wpływ na ustalenia określające
kierunki i zasady kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej miała istniejąca jakość
i wielkość zasobów tej przestrzeni, w tym nikłe znaczenie produkcji rolniczej. Ponadto, przepisów
ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki
rolne położonych w granicach administracyjnych miast.
W przypadku lasów, z zasady chronionych przed istotnym w wymiarze przestrzennym
przeznaczaniem na inne cele, ustalenia wynikają z konieczności zachowania i możliwości zwiększania
powierzchni zalesionych w strukturze przestrzennej miasta. Wskazano na konieczność prowadzenia
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej jako ogólnej wytycznej (ustalenia studium w tym względzie
nie wpływają jednak na ustalenia planów urządzenia lasów) oraz na możliwość powiększania zasobów
leśnych (zalesianie gruntów), przy czym wielkość zalesień, ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji
określa krajowy program zwiększania lesistości, natomiast grunty przeznaczone do zalesienia określa
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
OCHRONA PRZED HAŁASEM I INNYMI ZAGROŻENIAMI. Zasady ochrony przed hałasem i polami
elektromagnetycznymi wynikają z przepisów powszechnie obowiązujących (przy czym, szerokość
strefy technicznej wzdłuż linii elektroenergetycznych napowietrznych wysokich i najwyższych napięć
nie jest bezpośrednio określona w przepisach [zasięg stref określa się na podstawie pomiarów
dopuszczalnego poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku dla konkretnych sytuacji]).
W przypadku ochrony przed hałasem ustalono zasady przeznaczania terenów na określone cele
w strefach zagrożonych ponadnormatywną emisją hałasu, biorąc pod uwagę istniejące i planowane
elementy zagospodarowania stanowiące źródło hałasu. W zakresie ochrony przed poważnymi
awariami określono zasady, jakimi należy kierować się przy lokalizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej
w stosunku do zakładów o zwiększonym ryzyku poważnej awarii oraz wytyczne do określania zasad
zabudowy terenów produkcyjnych, składowych i magazynowych.
OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ. OCHRONA PRZECIWPOWODZIOWA.
Określono obszary szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 10 ust. 2 pkt 11), określone na mapach zagrożenia
powodziowego i ryzyka powodziowego, przekazanych przez Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Uwzględniono zakazy obowiązujące na tych obszarach, określone
w ustawie - Prawo wodne (m.in. zakaz wykonywania urządzeń wodnych oraz budowy innych obiektów
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budowlanych, z wyjątkiem dróg rowerowych i szlaków pieszych, a także zakaz zmiany ukształtowania
terenu).
W związku z tym, że znaczące zagrożenie powodziowe występuje w dolinie Rudy w rejonie
Ligockiej Kuźni (tereny zabudowane, w przeszłości zalewane i podtapiane), przeprowadzono analizę
możliwości realizacji suchych zbiorników przeciwpowodziowych, zwiększających bezpieczeństwo
powodziowe. W opracowaniu ekofizjograficznym, sporządzonym na potrzeby studium, wskazano kilka
potencjalnych lokalizacji zbiorników w rejonie: Kencerza, ujścia Dopływu z Gotartowic oraz powyżej
i poniżej ul. Partyzantów. Zaproponowano budowę jednego dużego zbiornika w rejonie Kencerza (jako
rozwiązanie rekomendowane) lub kilku mniejszych zbiorników w rejonie Ligockiej Kuźni. Dla tych
terenów przyjęto odpowiednie zapisy w studium, umożliwiające w przyszłości budowę jednego lub
kilku zbiorników retencyjnych.
STRUKTURA PRZYRODNICZA I OCHRONA PRZYRODY. W zakresie ustaleń dotyczących zasad
kształtowania struktury przyrodniczej wzięto pod uwagę określony w KPZK 2030 wymóg
"obligatoryjnego wyznaczania wokół miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków regionalnych
zielonych systemów pierścieniowych" oraz przeciwdziałania fragmentacji przestrzeni przyrodniczej
poprzez rozbudowę wewnątrzmiejskich układów ekologicznych. Możliwość kształtowania zielonego
systemu pierścieniowego wymaga wykorzystania w tym celu dogodnego ukształtowania kompleksów
leśnych na obszarze miasta oraz współpracy z sąsiednimi gminami.
Uwzględniono konieczność ochrony korytarzy ekologicznych, o różnej randze, występujących
na obszarze miasta. Korytarze o randze regionalnej i ponadregionalne przyjęto zgodnie z koncepcją
do planu zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego z 2007 r. oraz informacjami
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Wzięto również pod uwagę konieczność zachowania
drożności korytarzy o znaczeniu lokalnym, głównie dolin cieków, chroniąc je w możliwym zakresie
przed trwałym zainwestowaniem, zapewniając odpowiednią szerokość korytarzy migracyjnych.
W zakresie ochrony przyrody, oprócz terenów podlegających ochronie prawnej (w tym użytki
ekologiczne), uwzględniono również tereny proponowane w opracowaniach waloryzacyjnych,
naukowych i planach urządzenia lasów do ochrony prawnej w różnej formie. Wykluczono wobec tych
terenów kierunki zagospodarowania stojące w sprzeczności z wartościami przyrodniczymi;
w niektórych przypadkach dopuszczono jako możliwe, jednak nie naruszające tych wartości,
ekstensywne wykorzystanie tych terenów na cele rekreacyjne. Objęcie ochroną prawną terenów
proponowanych do ochrony jest możliwe w odrębnym trybie, na podstawie ustawy o ochronie przyrody
(niezależnie do ustaleń studium); wówczas również powinno dokonać się wyboru najbardziej
właściwej z punktu widzenia celów ochrony formy ochrony i określenie granic terenu objętego
ochroną.
Nie występują obszary Natura 2000 – najbliższe (siedliskowe i specjalnej ochrony ptaków) leżą
w odległości co najmniej 10 km od granicy Rybnika, w związku z czym wykluczona jest możliwość
wpływu zagospodarowania miasta na te obszary. Zidentyfikowane siedliska przyrodnicze będące
przedmiotem zainteresowania Wspólnoty (Unii Europejskiej), nie kwalifikujące się do ustanowienia
ochrony w ramach specjalnych obszarów ochrony, występują z reguły na obszarach objętych formami
ochrony przyrody (park krajobrazowy, użytki ekologiczne) lub proponowanych do ustanowienia takiej
ochrony. Zachowanie większości tych siedlisk, bez względu na ich znaczenie, jest zapewnione
wymogami ochrony obowiązującymi dla obszarów chronionych, w tym terenów leśnych.

UZASADNIENIE
ROZWIĄZAŃ
DOTYCZĄCYCH
OCHRONY
KULTUROWEGO, ZABYTKÓW I DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

DZIEDZICTWA

ZABYTKI. Uwzględniono obiekty ujęte w przyjętej formalnie (luty 2016 r.) gminnej ewidencji zabytków
dla Miasta Rybnika, obejmującej również obiekty wpisane do rejestru zabytków, a także stanowiska
archeologiczne (zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, do czasu założenia
gminnej ewidencji zabytków, istniał obowiązek uwzględniania obiektów wskazanych przez
wojewódzkiego konserwatora zabytków do ujęcia w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków).
Ustalenia ochrony w obowiązujących planach miejscowych dotyczą większości obiektów wpisanych
do rejestru zabytków i ujętych w ewidencji zabytków, a także niektórych obiektów małej architektury
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sakralnej, nie objętych tą ewidencją.
W przypadku utworzenia na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
projektowanego parku kulturowego "w obszarze śródmieścia miasta Rybnika" (park kulturowy,
stanowiący jedną z form ochrony zabytków, tworzy się w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz
zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi
dla miejscowej tradycji budowlanej i osadniczej), a także w przypadku utworzenia parku kulturowego
dla innych obszarów (w tym postulowanego parku kulturowego dla parku "Kozie Góry"), dla obszaru
parku kulturowego należy obowiązkowo sporządzić plan miejscowy, którego ustalenia powinny być
w szczególności zgodne z ustanowionymi w obrębie parku kulturowego zakazami i ograniczeniami,
dotyczącymi m.in. prowadzenia robót budowlanych oraz zasad i warunków sytuowania obiektów małej
architektury.
STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ. W studium ustala się, w zależności od potrzeb, strefy
ochrony konserwatorskiej obejmujące obszary, na których obowiązują określone ustaleniami planu
miejscowego ograniczenia, zakazy i nakazy, mające na celu ochronę znajdujących się na tym
obszarze zabytków. Biorąc pod uwagę dotychczasowy zakres ochrony, założono konieczność
weryfikacji wyznaczonych do tej pory strefy ochrony konserwatorskiej (racjonalizacji ich zakresu
merytorycznego i przestrzennego, w tym eliminacji tych, które nie dotyczą zabytków i stanowią
powielenie ochrony obowiązującej na mocy ustawy o ochronie przyrody). W związku z powyższym,
liczba stref ochrony konserwatorskiej uległa zmniejszeniu, nie wprowadzono również rodzajowego
zróżnicowania tych stref jako niemającego odzwierciedlenia w przepisach. Przyjęto możliwość
dokonywania w planach miejscowych korekty granic stref oraz ich podziału w celu
zindywidualizowania nakazów i zakazów obowiązujących w ich obrębie.
DOBRA KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. Obecnie brak jest listy obiektów lub obszarów uznanych
za dobro kultury współczesnej. W dotychczasowych planach miejscowych przyjęto, że mogą stanowić
je "obiekty charakteryzujące się wartościami architektonicznymi, naukowymi, artystycznymi
i kulturowymi, które powinny być zachowane w procesie rozwoju miasta" (ustalane poprzez wnioski
z analizy stanu oraz estetycznych i kulturowych wartości współczesnych). W związku z tym,
w projekcie studium zamieszczono otwartą listę obiektów i terenów, które – według subiektywnej
oceny – zasługują na miano "dóbr kultury współczesnej" i powinny podlegać ochronie (szczególnym
zasadom zagospodarowania), ustalanej w planie miejscowym. Lista ta powinna podlegać weryfikacji
i uzupełnieniom (m.in. o niektóre budynki, również zrealizowane w ostatnich latach).

UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
UKŁAD DROGOWY. Drogi, określone w części tekstowej i graficznej studium, dotyczą podstawowego
układu drogowego miasta, obejmującego – zgodnie ze stopniem szczegółowości studium – układ dróg
publicznych klasy zbiorczej i klas wyższych. Sieć i przebieg dróg niższych klas (lokalnej i dojazdowej)
jest możliwa do ustalenia na poziomie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Rozwiązania przyjęte w zakresie rozwoju układu drogowego wynikają z: (1) przesądzeń
realizacyjnych dotyczących niektórych dróg o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania układu
drogowego (w tym Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna, w szczególności na odcinku
od Obwodnicy w Żorach do ul. Wodzisławskiej; na odcinku zachodnim, na zachód od węzła
Wodzisławskiego uwzględnia się dotychczasowy kierunkowy przebieg drogi, zgodnie z lokalizacją
inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, z możliwością innego, uwzględniającego
kryteria ekonomiczno-finansowe, połączenia planowanej drogi regionalnej z ul. Raciborską) oraz
ustalonych sposobów ich powiązania z lokalnym układem drogowym; (2) oceny stanu funkcjonowania
podstawowego układu drogowego miasta i wynikających stąd wniosków w zakresie niezbędnych
kierunków rozwoju układu drogowego, zbieżnych z ocenami zawartymi w innych opracowaniach;
(3) oceny stanu i możliwości wzajemnych powiązań niektórych części miasta, w tym wykorzystania
dróg o przesądzonej realizacji; (4) weryfikacji pod kątem możliwości technicznych i finansowych
niektórych planowanych dotychczas kierunków rozwoju układu drogowego (ze względów
ekonomicznych i funkcjonalnych odstąpiono na tej podstawie od podtrzymywania planów budowy
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niektórych dróg); (5) analizy możliwego obciążenia ruchem niektórych planowanych lub
postulowanych dróg (wskazującej na brak uzasadnienia na obecnym i dalszym [w horyzoncie studium]
etapie rozwoju miasta budowy niektórych dróg w świetle niewielkich prognozowanych potoków ruchu);
(6) przyjętych zasad ograniczania ruchu drogowego i ograniczenia rozwoju układu dróg klas
zbiorczych i wyższych klas w rejonie centrum miasta – na rzecz rozwoju ścieżek rowerowych
i pieszych oraz warunków dla funkcjonowania komunikacji zbiorowej; (7) postulatów mieszkańców
dotyczących kierunków (sposobów) kształtowania układu drogowego, zwłaszcza w północnej części
miasta (zaplanowanie bezkolizyjnego skrzyżowania ul. Mikołowskiej i Robotniczej [z przebudową
przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu ul. Mikołowskiej i Robotniczej], zaplanowanie poszerzenia
ul. Mikołowskiej oraz usprawnienia skrzyżowania ul. Mikołowskiej, Wielopolskiej i Stawowej;
(8) weryfikacji wskazującej na zasadność obniżenia klas technicznych i innego sposobu przebiegu
planowanych dotychczas dróg klasy zbiorczej oraz przyjęcia zasady zapewnienia spójności powiązań
drogowych pomiędzy peryferyjnymi dzielnicami oraz realizacji dróg alternatywnych, istotnych
w przypadku remontów dróg lub w sytuacji kryzysowej – poprzez budowę dróg niskich klas
(dojazdowych lub lokalnych); (9) zdolności finansowych budżetu gminy, związanych m.in.
z kosztochłonną, przesądzoną budową Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna i koniecznością
realizacji innych celów publicznych.
Możliwość (realność) i zasadność budowy niektórych planowanych lub postulowanych
dotychczas dróg zweryfikowano na podstawie wstępnych koncepcji sytuacyjno-wysokościowych dla
istotnych elementów układu drogowego („Koncepcja trzech węzłów komunikacyjnych na obszarze
miasta Rybnika pod kątem koniecznej rezerwy terenu, głównie dla potrzeb aktualizacji studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika”, Przedsiębiorstwo
Projektowo-Usługowe „Inkom” S.C., grudzień 2014 r.). Uwzględniono również analizę ruchową układu
drogowego miasta (modele ruchowe dla lat 2013-14) oraz prognozę na rok 2036 (sieć drogowa bez
zmian i wzrost ruchu prognozowany na ten rok [wskaźniki wzrostu według metodologii GDDKiA
z 2013 r.]).
Na podstawie przeprowadzonych analiz, stwierdzono, że tylko niektóre z dotychczasowych
planowanych rozwiązań w zakresie rozbudowy i budowy istotnych elementów układu drogowego są
możliwe do realizacji i mają uzasadnienie ruchowe; dotyczy to w szczególności przebudowy
skrzyżowań ul. Mikołowskiej z ul. Robotniczą w formie węzła (bezkolizyjne poprowadzenie
ul. Robotniczej nad linią kolejową i ul. Mikołowską – z wykorzystaniem śladu dawnego przebiegu
drogi) oraz skrzyżowania ul. Mikołowskiej z ul. Wielopolską i Stawową. Stwierdzono jednocześnie,
że rozważana budowa drogi wzdłuż linii kolejowej nr 302 (dodatkowe połączenie Kamienia z centrum
miasta) nie ma uzasadnienia ruchowego i cechuje się trudnymi warunkami realizacji, co najmniej
w rejonie przecięcia się z ul. Mikołowską i liniami kolejowymi. Zweryfikowano także przebieg
planowanej, istotnej dla układu drogowego miasta, drogi łączącej ul. Wielopolską i Mikołowską
z ul. Prostą (w rejonie stawu Paruszowiec), pozwalający na ominięcie zbiornika wodnego.
Ze względów na różne uwarunkowania (ekonomiczne i funkcjonalne [ograniczanie ruchu
w śródmieściu, konieczność budowy centrum przesiadkowego]) odstąpiono od planowania
potencjalnie możliwej rozbudowy układu drogowego w rejonie dworca kolejowego (obejmującej
bezkolizyjne połączenie ul. Bolesława Chrobrego z ul. [1]Jerzego Giedroycia i Kolejową [przejście nad
torami kolejowymi]), połączenie ronda Chwałowickiego z ul. Bolesława Chrobrego wzdłuż torów
kolejowych i modernizację ul. Kolejowej) – na rzecz wykorzystania rezerwy terenu pod drogę rondo
Chwałowickie - ul. Dworcowa - ul. Bolesława Chrobrego na urządzenie odpowiedniego pod względem
przestrzennym i funkcjonalnym centrum przesiadkowego, również w sposób umożliwiający
zachowanie istniejących w tym rejonie obiektów zabytkowych. Przyjęto niezbędne ze względów
funkcjonalnych, przestrzennych i środowiskowych ograniczenie i uspokojenie ruchu w centrum –
poprzez obniżenie klas ulic oraz rezygnację z budowy północnego odcinka planowanej dotychczas
drogi śródmiejskiej (ul. Raciborska - Jana Kotucza) – na rzecz wzrostu udziału transportu zbiorowego
i rowerowego (istotnego również z uwagi na konieczność zmniejszenia emisji dwutlenku węgla).
Uwarunkowania wskazały na zasadność odstąpienia od budowy także innych dróg –
w większości przypadków, oprócz uwarunkowań finansowych, z uwagi na niekorzystne warunki
terenowe (północny odcinek obwodnicy Chwałowic i połączenie Kłokocina z Boguszowicami-
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Osiedlem) lub ze względów ekonomicznych i ruchowych (rozbudowa dróg w północnej części miasta).
Dla szeregu innych dróg przyjęto niższe niż zbiorczą klasy funkcjonalno-techniczne – na podstawie
oceny znaczenia poszczególnych ulic w układzie drogowym miasta. Pozwoli to również na istotne
ograniczenie skali konfliktów przestrzennych na poziomie planów miejscowych, w których dotychczas
(ze względu na obowiązek zachowania zgodności ze studium) ustalano klasy funkcjonalne (i związane
z tym szerokości pasów drogowych) wymagające ingerencji w zagospodarowane nieruchomości.
W związku z planowanym powiększeniem terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Szybowcowej
na pograniczu Gotartowic i Kłokocina przewidziano możliwość budowy drogi klasy zbiorczej
po wschodniej stronie linii kolejowej nr 302 na odcinku od ul. Żorskiej do Kłokocińskiej i jej powiązanie
(poprzez skrzyżowanie) z Regionalną Drogą Racibórz - Pszczyna. Umożliwi to bezpośredni dostęp
z tej drogi do nowych terenów inwestycyjnych.
PARKINGI. Ustalenia w zakresie parkingów biorą pod uwagę konieczność ich realizacji w różnej
formie, w szczególności na obrzeżach centrum miasta (również jako parkingów wielopoziomowych),
w tym w związku z docelowym, innym przeznaczeniem terenów stanowiących obecnie jedne
ze strategicznych (głównych) parkingów w tym rejonie miasta. Wzięto pod uwagę konieczność
prowadzenia odpowiedniej polityki parkingowej w centrum poprzez ograniczenie ruchu
samochodowego na rzecz rozwoju komunikacji publicznej (wynika to również z obowiązku nałożonego
na organy miasta w programach ochrony powietrza). Parkingi dla samochodów ciężarowych określono
biorąc pod uwagę spodziewany główny potok ruchu związany z Regionalną Drogą Racibórz Pszczyna oraz z wykorzystaniem możliwości przestrzennych w węzłach tej drogi.
TRASY I DROGI ROWEROWE. RUCH PIESZY. W zakresie dróg rowerowych ustalono możliwość ich
wydzielania w planach miejscowych odpowiednio do potrzeb, wynikających w szczególności z Planu
Rowerowego Rybnika i zgodnie ze Standardami projektowymi i wykonawczymi systemu rowerowego
w Rybniku, a także z innych specjalistycznych projektów i programów w tym zakresie (drogi rowerowe
wymagają rozbudowy i stworzenia spójnego systemu, w tym promienistego – łączącego dzielnice
z centrum, z wykorzystaniem dróg i wałów przeciwpowodziowych, o znaczeniu komunikacyjnym
i rekreacyjnym, umożliwiającego ciągłość podróży rowerem, a także stworzenia odpowiedniej
infrastruktury, w tym parkingów dla rowerów, zintegrowanych z przystankami komunikacji publicznej).
Warunki ruchu pieszego wymagają rozbudowy (ułatwień) w centrum miasta, w tym poprzez
ograniczenie ruchu drogowego oraz likwidację barier przestrzennych (przejścia przez linie kolejowe
i cieki) i architektonicznych (w wymiarze miejscowym i poszczególnych obiektów). Na podstawie
istniejących warunków wskazano na konieczność modernizacji istniejących i budowy nowych
bezkolizyjnych przejść (nad- i podziemnych), ułatwiających pokonywanie barier przestrzennych,
tworzonych głównie przez tereny kolejowe (w tym tunel łączący ul. Mikołowską i przystanek kolejowy
Paruszowiec z ul. Pod Wałem [Rybnik-Północ]).
TRANSPORT KOLEJOWY. Brak było przesłanek do wprowadzania zmian w ustaleniach dotyczących
transportu kolejowego i terenów kolejowych (zasadniczy układ linii kolejowych jest ukształtowany, nie
przewiduje się budowy nowych istotnych linii kolejowych, przy czym nie jest wykluczona możliwość
budowy nowej linii z Katowic do Republiki Czeskiej – w rejonie Rybnika wzdłuż autostrady A1 z nową
stacją regionalną Rybnik – jednak na obecnym studialnym etapie prac nad rozwojem kolei dużych
prędkości nie jest możliwe bliższe określenie przebiegu tej linii, ani ustalenie lokalizacji stacji Rybnik.
W zakresie wykorzystania linii zarządców infrastruktury kolejowej innych niż PKP PLK S.A. (linii
towarowych) do prowadzenia ruchu pasażerskiego, stwierdzono, że ze względu na brak odpowiednich
połączeń między układami linii PKP PLK S.A. a liniami innych zarządców nie jest możliwe racjonalne
wykorzystanie linii towarowych, uwzględniające dominujące w mieście punkty docelowe podróży.
Przebieg linii towarowych jest niekorzystny z punktu widzenia głównych potoków ruchu w mieście
(obwodnicowy, nie przebiegający przez środkową część miasta) – nie ma w związku z tym realnych
możliwości technicznych i finansowych wykorzystania linii towarowych do przewozów pasażerskich.
Ze względu na niewłaściwe, z punktu widzenia ekonomicznej wartości przestrzeni, usytuowanie
w sąsiedztwie centrum miasta części infrastruktury kolejowej przyjęto możliwość jej przeniesienia
ze stacji Rybnik na ekstensywnie wykorzystywane tereny w rejonie stacji Rybnik Towarowy
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(i możliwość budowy w tym rejonie terminala przeładunkowego). Przyjęto także kierunkową możliwość
przeznaczania w planach miejscowych terenów zbędnych w rejonie stacji Rybnik na cele innych
rodzajów transportu lub produkcyjno-usługowe.
LOTNISKO GOTARTOWICE. Ze względu na uwarunkowania prawne, należy uwzględniać istniejące
lotnisko dyspozycyjno-sportowe Gotartowice k/Rybnika, wpisane do rejestru lotnisk, zarządzane przez
Aeroklub ROW – zachować istniejące granice lotniska oraz związane z nim obowiązujące
nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych i naturalnych, określone
w dokumentacji rejestracyjnej lotniska. Możliwość wykorzystania lotniska do innych celów wymaga
w innym trybie zmiany parametrów (cech) lotniska.
TRANSPORT PUBLICZNY. Biorąc pod uwagę przewidzianą w Planie zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego Miasta Rybnika na lata 2014-2024 budowę zintegrowanego węzła
przesiadkowego (dla całego subregionu) przy dworcu kolejowym (obecnie brak jest przestrzennej
integracji pomiędzy dworcem kolejowym a Dworcem Autobusowy ZTZ [ul. Budowlanych]),
opracowano wstępną koncepcję budowy węzła przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego –
z wykorzystaniem terenu przewidywanego dotychczas pod drogę pomiędzy rondem Chwałowickim
a ul. Bolesława Chrobrego – z możliwością ukształtowania odpowiedniej pod względem terenowym
i estetyczno-funkcjonalnym przestrzeni publicznej przed budynkiem dworca (przyjęto, że węzeł
przesiadkowy powinien być usytuowany możliwie najbliżej budynku dworca kolejowego i umożliwiać
dogodną dla podróżnych przesiadkę na różnego rodzaju środki transportu publicznego).
Określono ponadto koncepcję zagęszczenia przystanków osobowych na liniach kolejowych
w zarządzie PKP PLK S.A., biorąc pod uwagę stwierdzoną przez zarządcę infrastruktury kolejowej
możliwość wykorzystania tych linii do uruchomienia przewozów o zasięgu miejskim lub
aglomeracyjnym w formie kolei miejskiej, w tym – uruchomienie komunikacji pasażerskiej na linii
kolejowej nr 173, przebiegającej w bliskim sąsiedztwie dużych osiedli mieszkaniowych (Smolna,
Nowiny), a także bardziej efektywne komunikacyjne wykorzystanie linii nr 140 w centrum. Ze względu
na niedostosowanie gęstości przystanków do warunków komunikacji miejskiej, założono konieczność
zagęszczenie linii i przystanków autobusowych, zwłaszcza w centrum i w większych dzielnicach.

UZASADNIENIE ROZWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
Systemy infrastruktury technicznej w mieście obejmują wszystkie rodzaje infrastruktury, o różnym
zasięgu przestrzennym. Systemy te, z wyjątkiem systemu zaopatrzenia w ciepło oraz systemu
zbiorowego odprowadzania ścieków w północno-zachodniej części Rybnika, są uporządkowane
i zapewniają właściwą obsługę miasta, bez konieczności wprowadzania istotnych zmian
w dotychczasowych kierunkach przeznaczenia terenów. Stan systemów nie stanowi bariery
rozwojowej miasta (w większości przypadków stan techniczny sieci i urządzeń jest dobry oraz istnieją
znaczne rezerwy mocy lub przepustowości instalacji tworzących poszczególne systemy).
Większość systemów infrastruktury technicznej wymaga jedynie działań modernizacyjnych
i służących zwiększeniu zasięgu działania, z reguły na poziomie sieci niższych napięć, warunkowane
w głównej mierze czynnikami ekonomicznymi, nie związanymi z warunkami (ograniczeniami)
wynikającymi z zagospodarowania przestrzennego. Nie wymagało to w związku z tym określania
zmian w kierunkach zagospodarowania przestrzennego – z wyjątkiem planowanej, stanowiącej
zadanie celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, budowy linii 220 kV relacji Farma Wiatrowa
Silesia - SE Wielopole – w korytarzu istniejącej linii 400 kV (Spółka EKO Energia Polska Sp. z o.o.
złożyła wniosek o wprowadzenie do studium planowanej trasy elektroenergetycznej linii napowietrznej
220 kV SE Wielopole - FW Silesia, w większości mającej przebiegać wzdłuż istniejącej linii
elektroenergetycznej 400 kV).
W zakresie gospodarki odpadami wzięto pod uwagę postanowienia Planu gospodarki odpadami
dla woj. śląskiego 2014 (kierowanie zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych
do regionalnej instalacji) oraz możliwość funkcjonowania i rozbudowy instalacji w obrębie miasta.
Uwzględniono także konieczność zapewniania w planach miejscowych możliwości realizacji urządzeń
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(obiektów) budowlanych służących prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów.
SYSTEM ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW. Problem przestrzenny i prawny stanowi
system zbiorowego odprowadzania ścieków, nie obejmujący ze względu na brak wymaganego przez
przepisy uzasadnienia ekonomicznego i technicznego dla realizacji sieci kanalizacyjnej północnozachodnich dzielnic miasta (Grabownia, Chwałęcice, Stodoły); może to m.in. negatywnie oddziaływać
na stan wód podziemnych w rejonie Zbiornika Rybnickiego, leżącego w strefie wód podziemnych
o wysokiej wydajności z istniejącymi ujęciami wody.
Przyjęto w związku z tym, że nie można wykluczyć realizacji systemu zbiorowego odprowadzania
ścieków obejmującego co najmniej część dzielnicy Chwałęcice, charakteryzującej się zwartą
zabudową (również z uwzględnieniem sąsiednich jednostek osadniczych). Istotne jest również,
że Rybnik, pomimo rozbudowanego systemu zbiorowego odprowadzania ścieków, należy do miast
o bardzo niskim stopniu podłączenia budynków do tej sieci. Powoduje to niższą efektywność
ekonomiczną systemu oraz utrzymywanie się zagrożenia jakości wód powierzchniowych
i podziemnych. Na niski stopień wykorzystania sieci wpływa dalsze funkcjonowanie powstałych
wcześniej bezodpływowych zbiorników na ścieki i przydomowych oczyszczalni ścieków, w tym z uwagi
na przepisy powszechnie obowiązujące.
SYSTEM ZAOPATRZENIA W CIEPŁO. Poważnym problemem organizacyjno-ekonomicznym jest
stan systemu zaopatrzenia w ciepło zdalaczynne – nadmiernie zdecentralizowany (pod względem
własnościowym), niespójny i niedostatecznie rozbudowany. Nie są również wykorzystane wszystkie
możliwe źródła zasilania miasta w energię cieplną. System wymaga uporządkowania, rozbudowy
(w zakresie dostępności sieci ciepłowniczej) oraz modernizacji źródeł ciepła lub budowy nowych
źródeł. Potencjalne kierunki rozwoju systemu ciepłowniczego w zakresie elementów liniowych nie
wymagają ustalenia szczególnych kierunków zagospodarowania przestrzennego. Przyjęto jednak,
w związku z niepewną sytuacją co do dalszego funkcjonowania głównego źródła ciepła w mieście
(EC Chwałowice), możliwość budowy w jego bliskim sąsiedztwie nowej elektrociepłowni
(kogeneracyjnej).
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Określono obszary, na których możliwe jest rozmieszczanie
urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW.
Wskazane obszary odnoszą się osobno do poszczególnych odnawialnych źródeł (grup źródeł). Rodzaj
możliwych urządzeń nie wymaga określania stref ochronnych, związanych z ograniczeniami
w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz z występowaniem znaczącego
oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Możliwości stosowania odnawialnych źródeł energii na
terenie Rybnika są ograniczone ze względu na uwarunkowania środowiskowe. Wykluczona jest
możliwość korzystania z siłowni wiatrowych ze względu na brak odpowiedniej siły wiatru i z uwagi na
istniejące zagospodarowanie terenów (możliwość wystąpienia konfliktów z zabudową mieszkaniową).

UZASADNIENIE INNYCH, ISTOTNYCH USTALEŃ STUDIUM
INWESTYCJE CELU PUBLICZNEGO. W studium określa się "obszary, na których będą
rozmieszczone inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym". W odniesieniu
do inwestycji o znaczeniu ponadlokalnym dotyczy to tylko tych działań, które zostały ustalone
w obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w programach
zawierających zadania rządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym,
sporządzanych przez ministrów i centralne organy administracji rządowej. Obszary, na których
rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym wskazano na podstawie
ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego. Nie występują zadania w ramach
programu rządowego "Program dla Odry 2016". Realizacja tych zadań nie powoduje konieczności
wprowadzania zmian w dotychczasowych kierunkach zagospodarowania przestrzennego i w planach
miejscowych.
W zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym ze względu na wielość możliwych
zadań, w tym o niedającej się sprecyzować w studium lokalizacji, wprowadzono zapis o możliwości
sytuowania takich inwestycji na całym obszarze miasta, bez wskazywania konkretnych obszarów,

312

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 326

STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
III. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZW IĄZAŃ

na których inwestycje te będą rozmieszczone.
OBSZARY WYMAGAJĄCE PRZEPROWADZENIA SCALEŃ I PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI.
W niektórych częściach miasta występują zgrupowania działek o niekorzystnych dla możliwości ich
racjonalnego zagospodarowania parametrach geometrycznych. W studium nie wyznaczono jednak
obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości w rozumieniu ustawy
o gospodarce nieruchomościami. Przyjęto bowiem, jako bardziej zasadne, rozwiązanie polegające na
określaniu takich potrzeb na poziomie planu miejscowego, w trakcie analizy dotyczącej zasadności
przystąpienia do jego sporządzenia.
OBSZARY MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. Ustalenia
w zakresie obszarów, dla których przepisy inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym przewidują obowiązek sporządzenia planu miejscowego wynikają z obowiązującego
stanu prawnego (plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy innych
ustaw). Aktualnie, z dniem 31 grudnia 2015 r. (dzień wejścia w życie ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych
ustaw) w granicach Rybnika nie ma obowiązku sporządzenia planu miejscowego na podstawie
określonych przepisów prawa (zniesiony został ustalony w dotychczasowych przepisach ustawy
Prawo wodne obowiązek wprowadzenia zmian w planie miejscowym wynikających z granic obszarów
określonych na mapach zagrożenia powodziowego). W przypadku utworzenia planowanego parku
kulturowego "w obszarze śródmieścia miasta Rybnika", obowiązkiem sporządzenia planu
miejscowego, na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, objęty będzie obszar
parku kulturowego (obowiązek taki będzie istniał również w przypadku utworzenia parku kulturowego
dla innych obszarów). Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo także dla obszarów przestrzeni
publicznej, jednak w związku z istnieniem planów miejscowych dla całego obszaru miasta, obowiązek
ten należy uznać zasadniczo za spełniony. W związku z niewyznaczeniem obszarów wymagających
przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości nie istnieje obowiązek sporządzenia planu
miejscowego dla tych obszarów.
Ponadto, niektóre inwestycje, jak lokalizacja obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m2, założenie cmentarza lub inwestycje wymagające przeznaczenia gruntów leśnych na
cele nieleśne mogą nastąpić wyłącznie na podstawie planu miejscowego, sporządzanego
w zależności od potrzeb (zamiaru realizacji takich inwestycji).
Rozwiązania dotyczące obszarów, dla których zamierza się sporządzić plan miejscowy,
uwzględniają konieczność zmiany planów w wyniku ustaleń studium lub pojawienia się okoliczności
uzasadniających dokonanie takich zmian, w tym związanych z potrzebami rozwoju miasta.
Uwzględniono także występowanie na obszarze miasta terenu zamkniętego w resorcie obrony,
dla którego nie sporządza się planu miejscowego, a także terenów uznanych za zamknięte, przez
które przebiegają linie kolejowe.
INNE ZAGADNIENIA. W studium sygnalizuje się również pewne rozwiązania, których wprowadzenie
w życie wymaga odrębnego trybu (sprawy wymagające zastosowania odpowiednich przepisów), m.in.
możliwości zmiany przebiegu drogi krajowej nr 78, pozbawienia statusu niektórych dróg powiatowych
(weryfikacja listy dróg stanowiących drogi powiatowe i pozbawienie statusu dróg powiatowych tych
dróg, których obecne i możliwe do uzyskania parametry nie dopowiadają minimalnym wymogom
w tym zakresie), ustanowienia parku kulturowego, objęcia ochroną prawną terenów cennych
przyrodniczo oraz skreślenia z bilansu zasobów niektórych złóż kopalin.
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IIIA. UP RZZ YAJ SĘ TAY CDHNRIOEZ WNI ĄI ZEA Ń DLA
OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM

Zmiana studium została podjęta na podstawie uchwały Nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika
z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, zmienionej uchwałą nr 772/XLIX/2018
Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. Zmiana studium dotyczy wybranych fragmentów
miasta - obejmuje sześć obszarów o łącznej pow. 80 ha (0,54% pow. całego miasta) w dzielnicach:
Stodoły (obszary zmiany nr 1 [pow. 3,83 ha]) i nr 6 [pow. 4,10 ha]), Grabownia (obszar zmiany nr 2
[pow. 10,99 ha]), Orzepowice (obszar zmiany nr 3 [pow. 5,22 ha]), Ligota – Ligocka Kuźnia (obszar
zmiany nr 4 [pow. 49,83 ha]) i Chwałowice (obszar zmiany nr 5 [pow. 6,03 ha]).
Projekt zmiany studium został sporządzony zgodnie z art. 9 ust. 2 i ust. 3a oraz art. 12 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.
Celem zmiany studium, zgodnie z uzasadnieniem do uchwał Rady Miasta w sprawie
przystąpienia do sporządzania zmiany, jest umożliwienie dokonania przekształceń terenów
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, których większość dotyczy ważnych
zamierzeń inwestycyjnych w mieście, jako podstawy do realizacji złożonych wniosków i interesów
gminy.
Zmiana studium obejmuje zmianę ustaleń w zakresie kierunków przeznaczenia terenów
w obrębie obszarów objętych zmianą studium, polegającą:
• w obszarze nr 1 – na wydzieleniu obszaru usługowego (U1) z części obszaru sportu i rekreacji
(US [o specjalnych (ograniczonych) warunkach zabudowy]), w celu zwiększenia możliwości
rozwoju różnych funkcji usługowych;
• w obszarach nr 2, 3 i 5 - na wydzieleniu obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M4)
z części obszarów rolniczych, zieleni i wód (ZR [wyłączonych spod zabudowy]);
• w obszarze nr 4 - na likwidacji planowanej dotąd drogi klasy zbiorczej mającej łączyć ul. Żorską
z ul. Prostą w rejonie Tesco („droga przy/w rejonie Tesco”), zwiększeniu możliwości rozwoju
funkcji produkcyjno-magazynowych poprzez rozszerzenie obszaru U2 (obszary produkcyjnousługowe) oraz na wydzieleniu obszarów MU (obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej)
z obszarów U1 i U2 w rejonach z istniejącym znacznym udziałem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej; w związku ze zmianą kierunków przeznaczenia terenów (w tym wynikających
z likwidacji planowanej drogi KDZ), zmianie uległy również ustalenia w zakresie obszarów, na
których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m ² oraz
ustalenia dotyczące kierunków rozwoju systemów komunikacji (system drogowy);
• w obszarze nr 6 – na zmianie dotychczasowych obszarów US i ZR na obszar zabudowy
mieszkaniowo-usługowej z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MU1).
Zmiana ustaleń polega na zmianie w części graficznej studium (rysunek studium) granic
obszarów o różnych funkcjach (o odpowiednich kierunkach przeznaczenia) w obrębie obszarów
objętych zmianą studium, w obszarze nr 4 – również na związanej z tym zmianie granic obszaru, na
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którym mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m ² (WOH5)
oraz na usunięciu oznaczeń graficznych planowanej drogi klasy zbiorczej (KDZ) w związku
z odstąpieniem od jej planowania, a w odniesieniu do obszarów zmiany nr 4 i nr 6 – także na zmianie
części tekstowej ustaleń studium, polegającej na:
• w przypadku obszaru nr 4 - zmianie ustaleń dotyczących obszarów, na których mogą być
sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m ² (rozdz. II.1.2.4.)
w zakresie powierzchni tych obszarów (w związku ze zmianą granicy obszaru WOH5) oraz na
zmianie ustaleń dotyczących kierunków rozwoju systemów komunikacji (rozdz. II.4.1. System
drogowy […]), polegającej na usunięciu planowanej drogi klasy zbiorczej z listy dróg, których
realizacja ma znaczenie dla ukształtowania podstawowego układu drogowego miasta oraz
z wykazu dróg, dla których ustalono klasy dróg podstawowego układu drogowego, jako wytyczną
do stosowania w planach miejscowych; ponadto usunięto z tekstu ustaleń studium wszelkie
odniesienia do tej drogi;
• w przypadku obszaru nr 6 – na zmianie ustaleń w zakresie kierunków przeznaczenia terenów dla
obszarów zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) [rozdz. II.1.3.3. Kierunki przeznaczenia
terenów dla obszarów o różnych funkcjach] oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych dla
tych obszarów (rodz. II.1.4.1. Parametry i wskaźniki urbanistyczne [Tabela II-1]).
Zmiana ustaleń studium w obszarach nr 1, 2, 3 i 5 ograniczona jest do zmian tylko w części
graficznej studium, wystarczających do realizacji zamierzeń wnioskodawców, bez potrzeby
dokonywania zmian w części tekstowej ustaleń studium.
Zmiana w obszarze nr 1 (wydzielenie obszaru U1 z części obszaru US) podyktowana jest
zamiarem realizacji działalności usługowych w południowej części obszaru nr 1, nie mieszczących się
w katalogu dopuszczalnych, wg ustaleń studium, funkcji usługowych w obszarach sportu i rekreacji.
Funkcje dla obszarów U1, określone w studium, obejmują „wszelkiego rodzaju usługi”, co zapewni
możliwość rozszerzenia katalogu usług w planie miejscowym, odpowiednio do zamierzeń inwestora.
Zmiana w obszarze nr 2 polega na wydzieleniu z części obszaru ZR, o pow. 2,95 ha, obszaru
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej M4; w związku z tym, że fragment obszaru ZR stanowi
izolowany teren (już istniejącej) zabudowy mieszkaniowej, zmiana rysunku studium w obszarze nr 2
obejmuje również usunięcie oznaczenia „teren rozproszonej zabudowy mieszkaniowej”, który
w wyniku zmian znalazł się w obrębie obszaru M4 - jako bezprzedmiotowego w tej sytuacji. Zasięg
wydzielonego obszaru M4 jedynie częściowo odpowiada zasięgowi terenów, w stosunku do których
wnioskowana jest zmiana przeznaczenia na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub
mieszkaniowo-usługowej ze względu na ograniczenia planistyczne wynikające z bilansu terenów pod
zabudowę oraz z uwagi na uwarunkowania lokalne. Należą do nich przede wszystkim przebiegające
w północnym fragmencie obszaru nr 2 linie najwyższych napięć (istniejąca 400 kV i planowana
220 kV), wykluczające możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej w ich bezpośrednim
sąsiedztwie, a także inne ograniczenia infrastrukturalne (w tym brak wyposażenia w kanalizację
zbiorczą) i środowiskowe (w tym położenie obszaru nr 2 w parku krajobrazowym).
Zmiana w obszarach nr 3 i 5 polega na wydzieleniu z części obszarów ZR, o pow. odpowiednio:
0,78 ha i 0,93 ha, obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M4) w zakresie przestrzennym
w większości odpowiadającym wnioskom o zmianę przeznaczenia terenów w planie miejscowym na
cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zmiany studium w obszarach nr 4 i 6 obejmują, ze względu na zakres zmian i ich charakter,
zmiany w części tekstowej i graficznej studium.
W obszarze nr 4 zmiany granic obszarów o różnych funkcjach (KDZ, U1 i U2) wynikają z dwóch
przesłanek: odstąpienie od planowania drogi klasy zbiorczej i umożliwienie w większym zakresie
realizacji inwestycji produkcyjno-magazynowych. W związku z tym, dotychczasowy obszar drogi KDZ
(pow. 1,94 ha) w większości (pow. 1,29 ha) włączono do obszaru U2 (obszary usługowo-produkcyjne),
w mniejszej części (pow. 0,60 ha) – do obszaru U1 (w nieistotnej części również do obszaru MU),
jednocześnie część dotychczasowego obszaru U1 (pow. 1,12 ha), położonego w zachodniej części
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obszaru nr 4, włączono do obszaru U2.
Ponadto, zmieniono kierunek przeznaczenia dotychczasowego obszaru U1 (pow. 1,60 ha)
w północno-wschodniej części obszaru nr 4 (przy ul. Żorskiej i Brzezińskiej) oraz fragmentu obszaru
U2 (pow. 0,80 ha) przy ul. Brzezińskiej - na obszar MU (obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej).
Zmiany tej dokonano ze względu na istniejące uwarunkowania – znaczny udział zabudowy
mieszkaniowej na tych terenach wskazuje na zasadność ze względów planistycznych na
zakwalifikowanie tych części obszaru nr 4 do obszarów zabudowy mieszkaniowo-usługowych.
Konieczność rezygnacji z podtrzymywania w studium planowanej drogi klasy zbiorczej, mającej
łączyć ul. Żorską z ul. Prostą, wynika ze zmian w zagospodarowaniu terenów w śladzie planowanej
drogi, uniemożliwiających jej realizację (w 2017 r. wydano, zgodnie z obowiązującymi od 2009 r.
i 2014 r. planami miejscowymi, decyzję o pozwoleniu na budowę obiektów produkcyjnomagazynowych i biurowych na działkach w pasie planowanej drogi [w 2019 r. budynki te oddano do
użytkowania]; tereny w pasie drogi ustalonym w planie miejscowym z 2009 r., mogącym stanowić
alternatywny przebieg planowanej drogi zbiorczej, są również w pewnym stopniu zainwestowane).
Biorąc pod uwagę uwarunkowania (istotne ograniczenia terenowe), racjonalne jest odstąpienie od
planowania drogi zbiorczej i przeznaczenie pozostałych terenów w dotychczasowym śladzie drogi na
cele produkcyjno-usługowe.
Zmiana zasięgu obszaru rozmieszczenia istniejących obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m² oraz obszaru, na których mogą być one sytuowane, oznaczonego
symbolem WOH5 [Żorska], polegająca na dostosowaniu granicy tego obszaru do granicy obszaru U1,
wynika z ustaleń studium, zgodnie z którymi obszary wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
mogą stanowić jeden z kierunków przeznaczenia terenów tylko w obszarze wielofunkcyjnego centrum
miasta i w obszarach usługowych (U1). W związku ze zmianą granicy obszaru U1 w obrębie obszaru
nr 4, niezbędna była również korekta granicy obszaru WOH5 oraz ogólnej powierzchni obszarów
WOH w części tekstowej studium.
Zmiana w obszarze nr 6 (zmiana kierunku przeznaczenia obszarów US i ZR na obszar zabudowy
mieszkaniowo-usługowej z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej [MU1]), wynika
z pozytywnie zaopiniowanego przez Radę Miasta zamierzenia inwestycyjnego na części obszaru nr 6
(zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna). Jednocześnie, szereg uwarunkowań o charakterze ogólnym
(w tym ograniczenia planistyczne wynikające z bilansu terenów pod zabudowę) i miejscowym,
wymagało ograniczenia intensywności zamierzenia inwestycyjnego i zapewnienia udziału również
funkcji usługowych o znaczeniu społecznym. Z tego względu, dla obszaru nr 6 przyjęto ogólny
kierunek przeznaczenia terenu – zabudowa mieszkaniowo-usługowa, z wyodrębnieniem szczególnych
funkcji, kierunków przeznaczeń terenów i zasad zagospodarowania dla tego obszaru, oznaczając go
symbolem MU1 - jako obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej „z możliwością rozwoju niskiej
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami”.
W części tekstowej studium, w odniesieniu do wyodrębnionego obszaru MU1, jako kierunek
dominujący (podstawowy) dla tego obszaru przyjęto dodatkowo „tereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej” oraz określono odrębne zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym zasady
kształtowania zabudowy (zabudowa niska) i odrębne wartości parametrów i wskaźników
urbanistycznych, w tym zakładających ograniczenie wysokości zabudowy.
W planie miejscowym, biorąc pod uwagę różnorakie ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
w obrębie obszaru nr 6 (m.in. strefa zagrożenia zalaniem w przypadku awarii zapory Zbiornika
Rybnickiego, brak wyposażenia w kanalizację zbiorczą i gaz sieciowy, położenie w parku
krajobrazowym oraz w obrębie i w sąsiedztwie korytarzy ekologicznych), należy ustalić takie sposoby
zagospodarowania i zabudowy (również w zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów
infrastruktury technicznej), które zapewnią ochronę walorów przyrodniczych, krajobrazowych
i zasobów środowiska (w szczególności wód podziemnych i powierzchniowych), cechujących obszar
nr 6 i jego otoczenie oraz ochronę ludności i mienia przed potencjalnym zagrożeniem powodziowym,
i zalaniem na skutek awarii zapory Zbiornika Rybnickiego, a także ustalić sposoby (zasady)
kształtowania zabudowy (w szczególności w zakresie linii zabudowy i formy architektonicznej)
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niezaburzające funkcjonalności korytarzy ekologicznych, w tym bezpośrednio związanych z Rudą oraz
charakteru zabudowy dzielnicy.
Modyfikacje ustaleń w części tekstowej dokumentu, nie wymagające zmian na rysunku studium,
w zakresie dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenów w obszarach sportu i rekreacji (rozdz.
II.1.3.3, pkt 13), polegają na dopuszczeniu możliwości wyznaczania w planie miejscowym terenów
„usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (w tym budynków zamieszkania zbiorowego takich jak
domy rencistów, seniorów lub tzw. domów spokojnej starości)” na obszarach US (z wyjątkiem
obszarów US1 i US2) oraz terenów „obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy
powyżej 100 kW” na obszarze US2 w Chwałowicach. W ślad za tym, w celu zachowania wewnętrznej
spójności ustaleń studium, rozszerzono: - listę kierunków dopuszczalnych, o których mowa w części
przywołanego rozdziału dotyczącej zasad zagospodarowania przestrzennego o tereny „usług opieki
zdrowotnej i pomocy społecznej”; - katalog dodatkowych sposobów zagospodarowania terenu lub
wykorzystania zabudowy na wyznaczonych w planie miejscowym terenach sportu i rekreacji (rozdz.
II.1.3.2, pkt 6) o „usługi opieki zdrowotnej i pomocy społecznej” oraz - listę obszarów, na których
w planach miejscowych możliwe jest określanie granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających
energię z odnawialnych źródeł (rozdz. II.5.4.4, pkt 3) o obszar US2 w Chwałowicach (obszar
zrekultywowanej hałdy). Zmiany, o których mowa wyżej, wprowadzono w celu umożliwienia realizacji
istotnych ze względów społecznych (rozwój usług senioralnych) i środowiskowych (poprawa jakości
powietrza) zamierzeń inwestycyjnych na niektórych obszarach oraz terenach sportu i rekreacji.
Oprócz wyżej wymienionych zmian, w związku z obowiązkiem ujawnienia w studium wszystkich
udokumentowanych złóż kopalin, określonym w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, zmiana
studium obejmuje również zmiany w części graficznej i w części tekstowej studium dotyczące
udokumentowanych złóż kopalin (rozdz. II.2.1.1. Obszary występowania udokumentowanych złóż
kopalin […]), polegające na ujawnieniu złoża węgla kamiennego Rydułtowy 1 oraz złóż piasków
i żwirów (kruszywa naturalnego) Chwałowice i Tkoczów, a także na korekcie konturów obszarów
niektórych złóż kopalin ujawnionych w studium. Złoże węgla kamiennego Rydułtowy 1 zostało
udokumentowane w 2017 r. (po raz pierwszy pojawiło się w Bilansie złóż kopalin w Polsce wg stanu
na 31 XII 2017 r. [zaakceptowanym przez Ministra Środowiska pismem z dnia 22 czerwca 2018 r.]).
Położenie obszaru złoża piasków i żwirów Chwałowice (noszącego do 2016 r. nazwę „Jankowice”)
również w granicach Rybnika po raz pierwszy ujawniono w Bilansie złóż kopalin wg stanu na 31 XII
2015 r. (zaakceptowanym przez Ministra Środowiska pismem z dnia 28 czerwca 2016 r.), dostępnym
od lipca 2016 r.; wcześniej, Bilans złóż kopalin oraz geoportal.pgi.gov.pl (MIDAS) lokalizowały je
jedynie w powiecie rybnickim. Złoże to nie mogło być zatem ujawnione w studium, przyjętym w dniu
30 czerwca 2016 r. Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego (piasek) Tkoczów została
zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3334/OS/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.
Jak wykazała analiza granic obszarów złóż kopalin (geoportal.pgi.gov.pl, dostęp:10.07.2020 r.),
szereg z nich różni się istotnie od danych aktualnych w okresie sporządzania studium przyjętego
w 2016 r. Zgodnie z art. 95 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, obowiązkiem jest wprowadzenie do
studium (aktualnych) obszarów złóż kopalin; wprowadzenie to musi zatem polegać na ujawnieniu złóż
kopalin zarówno w części tekstowej, jak i graficznej studium. Niezbędna była w związku z tym korekta
konturów (granic) obszarów złóż kopalin na rysunku studium, a dla zachowania spójności pomiędzy
częścią tekstową i graficzną studium – również aktualizacja danych w części tekstowej, zawierającej
uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego odnoszące się do udokumentowanych złóż
kopalin, w szczególności zamieszczonych w Tabelach I-19 i I-20, do których odwołuje się tekst ustaleń
studium, a dla zachowania wewnętrznej spójności merytorycznej pomiędzy problematyką złóż
i koncesji na ich eksploatację – aktualizacją objęto również zmienione uwarunkowania w zakresie
obszarów i terenów górniczych, położonych w obszarach objętych zmianą studium.
W związku z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków, w ustaleniach studium dotyczących
obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków (…) uzupełniono listę obiektów
wpisanych do rejestru zabytków, dla których wyznacza się w ich otoczeniu strefy ochrony
konserwatorskiej o dwór pocysterski w Stodołach (położony na obszarze nr 1). Strefę ochrony
konserwatorskiej wzmiankowanego zabytku określono na rysunku studium.
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W tekście studium, zarówno w ustaleniach studium, jak i w innych częściach dokumentu
uwzględniono również zmianę nazwę ulicy położonej w obrębie obszaru nr 4 (zmiana nazwy
ul. Stanisława Drzymały na Jerzego Giedroycia).
Zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana
studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej
studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają
być aktualne (w szczególności dotyczące zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 [uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego]). Jednym z podstawowych uwarunkowań, wymagających
aktualizacji w zmianie studium były potrzeby i możliwości rozwoju gminy, w szczególności – bilans
terenów przeznaczonych pod zabudowę. W ramach zmiany studium zaktualizowano wyniki analiz
dotyczących potrzeb i możliwości rozwoju miasta, w tym dotyczących sytuacji demograficznej oraz
zaktualizowano bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, sporządzony na potrzeby studium
przyjętego w 2016 r. - w świetle zmian liczby ludności, zasobów mieszkaniowych oraz zasobów
wolnych terenów pod zabudowę w całym mieście (przy uwzględnieniu zmian w użytkowaniu terenów
po 2015 r. i ustaleń [nowych] planów miejscowych sporządzonych na podstawie obowiązującego
studium). Dla możliwości porównania aktualnych wyników bilansu terenów terenów z poprzednimi
wynikami, przyjęto takie same kryteria oceny tych zagadnień, jak w studium z 2016 r. Jak wynika ze
zaktualizowanego bilansu, możliwość wyznaczenia dodatkowych terenów pod zabudowę, biorąc pod
uwagę wielkość maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową i istniejące
zasoby wolnych terenów mieszkaniowych, przy uwzględnieniu możliwości finansowania niezbędnych
inwestycji infrastrukturalnych przez budżet gminy, są - w skali całego miasta – niewielkie, ograniczone
do pojedynczych terenów o małej powierzchni (lub o ograniczonej chłonności), albo enklaw terenów
otwartych, otoczonych zabudową lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę.
Ponadto, aktualizacji wymagały, w różnym stopniu i zakresie, również inne uwarunkowania,
w szczególności wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego,
uchwalonego już po przyjęciu studium, w zakresie celów polityki przestrzennej i kierunków działań
oraz zasad zagospodarowania obszarów funkcjonalnych obejmujących obszar Rybnika, a także
wynikające ze zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone
ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378).
W związku z tym, że od przyjęcia studium w 2016 r. w niektórych obszarach zmiany studium
i w zasięgu ich bezpośrednich powiązań funkcjonalno-przestrzennych zaszły istotne zmiany
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wymagające graficznego udokumentowania,
zaktualizowano również część graficzną studium obejmującą mapy uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego.
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IV.

S Y N T E Z A
USTALEŃ STUDIUM

Ustalenia studium (część II studium – kierunki zagospodarowania przestrzennego [część
tekstowa]) określają politykę przestrzenną miasta Rybnika, w tym lokalne zasady zagospodarowania,
w zakresie, o którym mowa w art. 10 ust. 2, 2a i 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Ustalenia studium zawierają rozwiązania obejmujące:
uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, na podstawie którego przewiduje się
lokalizację nowej zabudowy poza obszarami dotychczas przeznaczonych pod zabudowę:
zasady i cele polityki przestrzennej oraz kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta
(zasady i kierunki działań przestrzennych, obszary: rozwojowe, w tym wymagające przekształceń
i rehabilitacji, obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m 2, obszary przestrzeni publicznej, w tym tereny zieleni urządzonej
i sportowo-rekreacyjne, a także obszary funkcjonalne o znaczeniu lokalnym, w rozumieniu art. 2
pkt 6a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [obszary szczególnego zjawiska
z zakresu gospodarki przestrzennej lub występowania konfliktów przestrzennych,
charakteryzujących się wspólnymi uwarunkowaniami i jednolitymi celami rozwoju]);
kierunki zmian w przeznaczeniu terenów (podział na obszary o różnych funkcjach [kierunkach
przeznaczenia terenów], zasady i ograniczenia zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
kierunki przeznaczenia terenów w obrębie poszczególnych obszarów o różnych funkcjach) oraz
kierunki i wskaźniki dotyczące zagospodarowania i użytkowania terenów (parametry i wskaźniki
urbanistyczne, ograniczenia w zabudowie i zagospodarowaniu terenów, w tym tereny
przeznaczone pod zabudowę oraz wyłączone spod zabudowy);
a także:
obszary oraz zasady ochrony środowiska i jego zasobów, ochrony przyrody i krajobrazu, w tym
kulturowego, dotyczące także udokumentowanych złóż kopalin oraz obiektów i obszarów, dla
których wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny, obszarów osuwania się mas ziemnych
i wymagających rekultywacji lub remediacji, kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej
przestrzeni produkcyjnej oraz obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego i zasad
kształtowania ochrony przeciwpowodziowej, a także zasad kształtowania struktury przyrodniczej;
obszary oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury
współczesnej;
kierunki rozwoju systemów komunikacji, w tym transportu zbiorowego;
kierunki rozwoju systemów infrastruktury technicznej, w tym obszary rozmieszczenia urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW;
obszary, na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym i lokalnym;
obszary miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (w tym obszary wymagające
przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości oraz tereny zamknięte).
-

Ustalenia studium, zgodnie ze standardami dotyczącymi tego dokumentu planistycznego,
stanowią w szczególności wytyczne określania w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego zasad i wymogów zagospodarowania przestrzennego (kierunków zmian w strukturze
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przestrzennej i w przeznaczeniu terenów, parametrów i wskaźników urbanistycznych) oraz zasad
ochrony lub rozwoju dotyczących innych składników przestrzeni, będących przedmiotem tych ustaleń.
Ustalenia studium odnoszą się również do załączników oraz niektórych fragmentów części I
studium, określającej uwarunkowania – w zakresie obejmującym wykazy obiektów i obszarów
chronionych na podstawie przepisów innych niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Formę graficzną ustaleń przedstawia rysunek studium w skali 1:10 000.
Przesłanki i podstawy ustaleń studium oraz wpływ uwarunkowań na ustalenie kierunków i zasad
zagospodarowania przestrzennego określa uzasadnienie – część III studium zawierająca objaśnienie
przyjętych rozwiązań.
ZASADY I CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ. Określono – w nawiązaniu do dokumentów
planistycznych i strategicznych rangi krajowej i wojewódzkiej, strategii rozwoju miasta oraz
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego – główne zasady oraz podstawowe, równorzędne
cele polityki przestrzennej miasta, odnoszące się do działań w zakresie planowania
i zagospodarowania przestrzennego.
Zasady polityki przestrzennej, wywodząc się z wartości ładu przestrzennego i zrównoważonego
rozwoju, stanowią, że rozwój miasta polegał będzie w głównej mierze na zmianach jakościowych
istniejącego zagospodarowania, a w ograniczonym jedynie zakresie – na zmianach ilościowych,
związanych z zagospodarowaniem nowych terenów. Celami polityki przestrzennej są: (1) "Zwartość
miasta", (2) "Wewnętrzna spójność miasta. Jakość życia", (3) "Regionalna ranga miasta",
(4) "Wszechstronny rozwój. Potencjał inwestycyjny".
Cel "Zwartość miasta" polega na ograniczaniu rozpraszania zabudowy (racjonalny rozwój
z wykorzystaniem potencjału gruntów dotychczas niezabudowanych, położonych w obrębie lub
w bliskim sąsiedztwie terenów zabudowanych i już przeznaczonych pod zabudowę, leżących
w zasięgu infrastruktury technicznej; kształtowanie w miarę zwartych skupisk zabudowy,
powstrzymywanie rozwoju niewielkich, izolowanych jednostek osadniczych) oraz na zachowaniu
istniejącej ciągłości przestrzennej terenów otwartych (niezainwestowanych), kształtowanych jako
układ pierścieniowo-klinowy (wykluczenie z możliwości zabudowy terenów w dolinach cieków,
w sposób blokujący ciągłość terenów otwartych [korytarzy ekologicznych]).
Cel "Wewnętrzna spójność miasta. Jakość życia", rozumiana jako brak istotnych różnic
w poziomie życia w poszczególnych częściach miasta, zakłada równoważenie rozwoju funkcjonalnoprzestrzennego dzielnic miasta, zwłaszcza cechujących się znacznym stopniem degradacji
urbanistycznej i społecznej (rozwój dzielnicowych i lokalnych ośrodków usługowych, rehabilitacja
dzielnic lub ich części stanowiących obszary zdegradowane, rewaloryzacja istniejących i tworzenie
nowych przestrzeni publicznych i terenów zieleni urządzonej, rozwój komunikacji publicznej
i infrastruktury technicznej), a także realizację działań dotyczących całego miasta, wpływających
na jakość życia, stan środowiska i krajobrazu oraz na sprawność funkcjonowania miasta.
Cel "Regionalna ranga miasta" polega na dostosowaniu wyposażenia miasta w usługi wyższego
rzędu oraz poziomu rozwoju i wizerunku centrum do wysokiej pozycji Rybnika w hierarchii miast
w krajowych i wojewódzkich dokumentach planistycznych i strategicznych (rozwój i koncentracja,
zwłaszcza w centrum, funkcji o znaczeniu sub- i regionalnym, wyposażenie w podstawowe elementy
infrastruktury społecznej i komunikacyjnej, dostosowane do rangi miasta, przekształcenia struktury
urbanistycznej i wizerunku centrum i środkowej części miasta, działania pozwalające na zmianę
struktury wiekowej mieszkańców centrum).
Cel "Wszechstronny rozwój. Potencjał inwestycyjny" zakłada konieczność utrzymania pozycji
i możliwości funkcjonowania sektora górniczo-energetycznego, a jednocześnie – zróżnicowanie
i wzmocnienie bazy gospodarczej Rybnika (rozwój przemysłu nowoczesnych technologii i funkcji
naukowo-badawczych), a także tworzenie warunków dla gałęzi gospodarki wymagających terenów
o większej powierzchni, z zastosowaniem różnych instrumentów wsparcia, w tym w wymiarze
przestrzennym (zwiększenie zasobu terenów inwestycyjnych, w tym poprzemysłowych, efektywne
wykorzystanie potencjału centrum i środkowej części miasta, atutów położenia miasta oraz zasobów
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i walorów środowiska dla rozwoju usług rekreacji, wypoczynku i turystyki).
KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ. Polityka przestrzenna realizowana będzie
przez zasadnicze kierunki zmian w strukturze przestrzennej miasta, a także w przeznaczeniu terenów,
uwzględniające bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, pozwalające na osiągnięcie celów
polityki. Założono zachowanie dotychczasowego, ogólnego kształtu struktury przestrzennej –
w różnych wymiarach policentrycznej i wieloogniskowej, z dominującym centrum miasta, stanowiącym
główny ośrodek usługowy i skupisko przestrzeni publicznych.
Główne kierunki zmian w strukturze przestrzennej dotyczą części miasta o szczególnym zakresie
zmian funkcjonalnych i przestrzennych, na których przewiduje się działania rozwojowe:
• jakościowe, związane z przekształceniami funkcjonalno-przestrzennymi (obszary wymagające
przekształceń i rehabilitacji, w tym tereny w centrum miasta, ośrodki dzielnicowe i lokalne,
obszary przestrzeni publicznej, w tym tereny zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjne, węzły
i pasma usługowe poza centrum miasta, w tym tereny, dla których przyjęto inny niż
dotychczasowy sposób ich użytkowania, obejmujące również obszary, na których
dopuszczono dotychczas możliwość sytuowania obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m2) oraz
• ilościowe, polegające na zagospodarowaniu nowych terenów inwestycyjnych, przeznaczonych
głównie pod zabudowę produkcyjno-usługową, a w ograniczonym zakresie – pod zabudowę
mieszkaniową, zgodnie z zasadą ograniczania rozpraszania tego typu zabudowy.
Niektórych obszarów lub ich części dotyczą, ze względu na wielorakie uwarunkowania, w tym
planistyczne, zmiany zarówno jakościowe, jak i ilościowe.
OBSZARY
ROZWOJU
JAKOŚCIOWEGO
WYMAGAJĄCE
PRZEKSZTAŁCEŃ
LUB
REHABILITACJI. Określono obszary wymagające przekształceń (zmian funkcjonalnych
i przestrzennych, zmierzających do poprawy ładu przestrzennego i bardziej efektywnego
wykorzystania walorów przestrzeni). Należą do nich fragmenty centrum miasta i bezpośredniego
sąsiedztwa, a także ośrodki dzielnicowe i osiedlowe oraz węzły i pasma rozwoju usług poza centrum
miasta. Innym rodzajem obszarów wymagających przekształceń – w sensie zmiany dotychczas
obowiązujących ustaleń planistycznych – są tereny poprzemysłowe i niektóre tereny rozmieszczenia
obiektów handlowych wielkopowierzchniowych.
Określono również obszary wymagające głównie rehabilitacji (zmian jakościowych
zagospodarowania, podnoszących standard i jakość życia mieszkańców), a w części także zmian
funkcjonalnych i przestrzennych. Zaliczono do nich części Boguszowic-Osiedla, Paruszowca,
Niedobczyc - Rymera i Niewiadomia, mających charakter obszaru zdegradowanego lub rewitalizacji,
o których mowa w ustawie o rewitalizacji.
OBSZARY ROZWOJU ILOŚCIOWEGO - NOWE TERENY INWESTYCYJNE. Zmiany ilościowe
w strukturze przestrzennej polegają w głównej mierze na wyznaczeniu nowych terenów pod
zabudowę (głównie o funkcji produkcyjno-usługowej) w sąsiedztwie trasy planowanej Regionalnej
Drogi Racibórz - Pszczyna, koncentrujących się we wschodniej części miasta (Gotartowice - Kłokocin)
wraz z rejonem lotniska, którego dotyczą również zmiany jakościowe (w zakresie zmiany
dotychczasowych kierunków przeznaczenia terenów w otoczeniu lotniska). W ograniczonym zakresie
rozwój ilościowy dotyczy również terenów mieszkaniowych w niektórych częściach miasta.
OBSZARY, NA KTÓRYCH MOGĄ BYĆ SYTUOWANE OBIEKTY HANDLOWE O POWIERZCHNI
SPRZEDAŻY POWYŻEJ 2000 m2. Określono obszary dopuszczalnej lokalizacji obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (wielkopowierzchniowych), ograniczone do już istniejących
obszarów w pełni lub częściowo zagospodarowanych (z możliwością rozwoju jakościowego
[modernizacja i rozbudowa obiektów]) oraz do niektórych dotychczas planowanych – ze względu na
własność gruntów. Odstąpiono od możliwości sytuowania obiektów wielkopowierzchniowych na innych
przewidywanych dotychczas na ten cel obszarach – na rzecz zmian jakościowych zagospodarowania
w ich obrębie. Wskazano potencjalną lokalizację tych obiektów w sąsiedztwie węzła planowanej
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna w rejonie Gotartowic.
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OBSZARY PRZESTRZENI PUBLICZNEJ. Rozwój jakościowy i ilościowy dotyczy obszarów
przestrzeni publicznych o znaczeniu ogólnomiejskim i dzielnicowym lub lokalnym, w tym terenów
zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjnych. Przestrzenie publiczne o randze ogólnomiejskiej skupiają
się głównie w centrum miasta i śródmieściu. Przyjęto, że przestrzenie publiczne należy ukształtować w
każdej z dzielnic, odpowiednio do skali dzielnic i możliwości przestrzennych. Ustalono zasady
kształtowania przestrzeni publicznych, mając na względzie uformowanie atrakcyjnych i funkcjonalnych
miejsc wspólnych, o wysokich walorach urbanistycznych, architektonicznych i użytkowych.
TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ I SPORTOWO-REKREACYJNE. Ustalono zasady kształtowania
terenów zieleni urządzonej i sportowo-rekreacyjnych, jako elementów przestrzeni publicznej, których
właściwa liczba, powierzchnia i dostępność w istotny sposób wpływa na zaspokojenie potrzeb
mieszkańców i poprawę jakości ich życia.
Ustalono nakaz zachowania istniejących terenów zieleni urządzonej w centrum i w innych
częściach miasta. Założono zwiększenie liczby i powierzchni parków i innego rodzaju terenów zieleni
urządzonej o znaczeniu miejskim, dzielnicowym i osiedlowym (lokalnym) oraz zrównoważenie ich
rozmieszczenia w przestrzeni miasta. Przewiduje się rozwój, głównie jakościowy, kompleksu
sportowo-rekreacyjnego przy ul. Gliwickiej i ośrodka w Kamieniu oraz jakościowy i przestrzenny
ośrodków nad Zbiornikiem Rybnickim (w tym konieczność zapewnienia swobodnego dostępu
do brzegów zbiornika). Wskazano na możliwość rekreacyjnego zagospodarowania części terenów
otwartych, w tym lasów oraz wykorzystania (w większości jednak w odległej perspektywie) na cele
rekreacyjno-sportowe terenów, na których są i będą deponowane odpady wydobywcze.
OBSZARY FUNKCJONALNE O ZNACZENIU LOKALNYM. Wyznaczono obszary funkcjonalne
o znaczeniu lokalnym, cechujące się występowaniem szczególnych zjawisk z zakresu gospodarki
przestrzennej i konfliktami przestrzennymi (obszary deponowania odpadów wydobywczych oraz
tereny w dolinie Rudy [Gotartowice i Ligocka Kuźni], o znacznym stopniu zagrożenia powodziowego).
KIERUNKI ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW. W ramach ustaleń dotyczących kierunków
zmian w przeznaczeniu terenów, dokonano podziału obszaru miasta na jednostki – kategorie
obszarów o różnych funkcjach (kierunkach przeznaczenia terenów), określone na rysunku studium:
-

obszar wielofunkcyjnego centrum miasta (CUM)

-

obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (M1)

-

obszary zabudowy mieszkaniowej mieszanej, wielorodzinnej i jednorodzinnej (M2)

-

obszary zabudowy mieszkaniowej, z dominacją jednorodzinnej (M3)

-

obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M4)

-

obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU)

-

obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej (UM)

-

obszary usługowe (U1)

-

obszary usługowo-produkcyjne (U2)

-

obszary produkcyjne (P)

-

obszary deponowania (zagospodarowania) odpadów wydobywczych (O/Z)

-

obszary infrastruktury technicznej (IT)

-

obszary sportu i rekreacji (US)

-

obszary zieleni urządzonej (ZU)

-

obszary cmentarzy (ZC)

-

obszary lasów (ZL)

-

obszary rolnicze, zieleni i wód (ZR)

-

obszar Zbiornika Rybnickiego ze zbiornikami bocznymi (W)

-

obszar lotniska (KL)

-

obszary dróg klasy zbiorczej i klas wyższych (KD)

-

obszary kolejowe (KK)

Określono zasady i zakres dopuszczalnych zmian granic obszarów o różnych funkcjach, a także
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ogólne zasady i ograniczenia zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. Dla poszczególnych
kategorii obszarów określono ich funkcje (pożądane zmiany zagospodarowania i ograniczenia tych
zmian), kierunki przeznaczenia terenów – podstawowe i dopuszczalne, możliwe do ustalenia
w planach miejscowych oraz zasady zagospodarowania przestrzennego, którymi należy kierować się
w planach miejscowych przy określaniu sposobów zagospodarowania i zabudowy terenów.
Sformułowano także innego rodzaju wytyczne określania w planach miejscowych przeznaczenia
terenów oraz sposobów ich zagospodarowania i warunków zabudowy, dotyczące funkcji
dopuszczalnych w obrębie poszczególnych kategorii obszarów i terenów o różnych kierunkach
przeznaczenia. W przypadku obszarów cmentarzy, w związku ze spodziewanym w perspektywie 1520 lat wyczerpaniem się pojemności cmentarza komunalnego przy ul. Rudzkiej, określono również
potencjalne, wariantowe lokalizacje nowego cmentarza komunalnego dla środowej części miasta oraz
zasady, na jakich należy dokonać wyboru jednej ze wskazanych lokalizacji.
KIERUNKI I WSKAŹNIKI DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW.
Określono parametry i wskaźniki urbanistyczne dla obszarów o różnych funkcjach, odnoszące się
do podstawowych kierunków przeznaczenia terenów, możliwych do ustalenia w ich obrębie w planach
miejscowych – jako wielkości maksymalne, wyznaczające graniczne ramy wykorzystania przestrzeni,
stanowiące wytyczne określania w planach miejscowych zasad kształtowania zabudowy i wskaźników
zagospodarowania terenu.
Parametry i wskaźniki urbanistyczne obejmują: maksymalny udział powierzchni zabudowy,
minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy
oraz maksymalną wysokość zabudowy (budynków). Określono zasady stosowania parametrów
i wskaźników urbanistycznych w planach miejscowych, w tym zakres możliwych odstępstw
od określonych wielkości tych wskaźników oraz wytyczne określania parametrów i wskaźników,
w szczególności wysokości zabudowy dla rodzajów zabudowy i zagospodarowania terenu, dla których
sposób ich określania należy ustalić na poziomie planu miejscowego, a także na terenach położonych
w różnego rodzaju strefach ograniczenia wysokości zabudowy. Określono ponadto strefy
dopuszczalnego kształtowania dominant wysokościowych, w których nie obowiązują ograniczenia
w wysokości budynków (z wyjątkiem przepisów powszechnie obowiązujących).
W ramach kierunków dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów określono tereny
przeznaczone pod zabudowę, obejmujące tereny położone w obrębie obszarów wielofunkcyjnego
centrum miasta, obszarów zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej, usługowych
i produkcyjnych (możliwość sytuowania zabudowy w ściśle ograniczonym zakresie istnieje także
w obrębie innych obszarów o różnych funkcjach) oraz tereny wyłączone spod zabudowy - trwale lub
czasowo (tereny podlegające ochronie prawnej w formie użytków ekologicznych, lasy, doliny cieków,
wody, tereny o niekorzystnych warunkach budowlanych, tereny na których są i będą deponowane
odpady wydobywcze oraz tereny wyłączone spod zabudowy na podstawie przepisów powszechnie
obowiązujących). Zakaz zabudowy z zasady nie dotyczy możliwości realizacji niektórych inwestycji
celu publicznego. Określono również ograniczenia w zagospodarowaniu i zabudowie terenów,
wynikające z różnych uwarunkowań.
OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW, OCHRONY PRZYRODY
I KRAJOBRAZU, W TYM KRAJOBRAZU KULTUROWEGO
OCHRONA ZŁÓŻ KOPALIN. OBIEKTY I OBSZARY, DLA KTÓRYCH WYZNACZA SIĘ W ZŁOŻU
KOPALINY FILAR OCHRONNY. Zgodnie z wymaganiami ustaw, w szczególności - Prawa
geologicznego i górniczego, ujawniono wszystkie udokumentowane złoża kopalin, zgodnie z Bilansem
zasobów kopalin oraz granice obszarów górniczych i terenów górniczych. Brak jest
udokumentowanych kompleksów podziemnego składowania dwutlenku węgla.
Uwzględniono zasady ochrony dotyczące złóż kopalin, które podlegają ochronie jako zasób
środowiska, polegającej na racjonalnym gospodarowaniu ich zasobami i na kompleksowym
wykorzystaniu kopalin, a także na uwzględnianiu obecnych i przyszłych potrzeb eksploatacji tych
kopalin. Określono jednak złoża objęte prawem własności nieruchomości gruntowej, wyeksploatowane
bądź których wydobycie byłoby nieracjonalne lub konfliktowe pod względem ekonomicznym
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i środowiskowym, wobec których wskazane jest, w odrębnym trybie, celem likwidacji fikcji prawnej, ich
skreślenie z Bilansu zasobów kopalin. Określono obiekty i obszary, dla których, celem ich ochrony,
wyznacza się w złożu kopaliny filar ochronny.
OCHRONA POWIERZCHI ZIEMI. OBSZARY ZAGROŻONE OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH
I WYMAGAJĄCE REKULTYWACJI. W zakresie ochrony powierzchni ziemi, polegającej na
zapobieganiu ruchom masowym ziemi, określono obszary zagrożone uruchomieniem
powierzchniowych ruchów masowych (przy czym, nie występują obszary zagrożone osuwaniem się
mas ziemnych), wskazując dla nich, a także dla innych terenów o niekorzystnych warunkach podłoża
budowlanego (dna dolin, zbocza dolin, grunty antropogeniczne o znacznej miąższości, nie formowane
jako nasypy budowlane, tereny dawnej płytkiej eksploatacji górniczej i występowania deformacji
nieciągłych oraz skupisk szybów o nieznanym sposobie likwidacji) wymagania dotyczące warunków
posadawiania obiektów budowlanych lub ograniczenia możliwości realizacji zabudowy.
Określono obszary wymagające rekultywacji, obejmujące dwa zasadnicze rodzaje obszarów –
zdegradowanych w wyniku działalności górniczej oraz wymagających rekultywacji na skutek
składowania odpadów komunalnych. Część obszarów wymagających rekultywacji jest w trakcie tego
procesu, część – będzie wymagać rekultywacji w wyniku spodziewanych oddziaływań górnictwa węgla
kamiennego lub na skutek planowanego rozszerzenia składowiska odpadów komunalnych.
Ze względu na istniejące uwarunkowania, nie wskazano obszarów wymagających remediacji.
OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH (WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH). Określono
ogólne zasady ochrony obszarów o najwyższych zasobach wód podziemnych oraz o wysokim stopniu
zagrożenia przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni do warstw wodonośnych. Uwzględniono
udokumentowany lokalny zbiornik wód podziemnych Rybnik, dawny Główny Zbiornik Wód
Podziemnych nr 345 - Rybnik, zweryfikowany pod względem obszaru i dotychczasowego statusu oraz
konieczność uwzględniania w planach miejscowych granicy zbiornika, a także – z chwilą ich
ustanowienia – obszaru ochronnego zbiornika oraz zakazów, nakazów i ograniczeń obowiązujących
w obrębie obszaru ochronnego. Udokumentowany GZWP nr 332 Subniecka Kędzierzyńsko Głubczycka znajduje się poza granicami Rybnika.
Przyjęto zasadę ograniczenia zabudowy dolin cieków oraz wyznaczania wzdłuż cieków
i zbiorników wodnych pasów ochronnych, wyłączonych spod zabudowy, a także potrzebę ustalania
przeznaczenia terenów w sposób zapewniający swobodny dostęp do wód publicznych. Ochrona wód
wymaga eliminacji zrzutów nieoczyszczonych ścieków, w tym także zanieczyszczeń wodami dołowymi
i odciekami z miejsc deponowania odpadów wydobywczych.
KIERUNKI I ZASADY KSZTAŁTOWANIA ROLNICZEJ I LESNEJ PRZESTRZENI PRODUKCYJNEJ.
Rolnicza przestrzeń produkcyjna miasta cechuje się niewielką powierzchnią i w większości przeciętną
lub niską jakością, natomiast produkcja rolnicza – w skali miasta – ma znaczenie marginalne i jest
w fazie schyłkowej. W niektórych dzielnicach istnieją jednak nadal kompleksy gruntów rolnych
użytkowanych rolniczo, położone w obrębie obszarów nieprzeznaczonych pod zabudowę, na których
będą istnieć warunki kontynuacji produkcji rolniczej.
Lasy, jako istotny zasób środowiska miasta, stanowią, z zasady, obszary chronione przed
zmianą sposobu użytkowania. Do wyjątków należą fragmenty niektórych lasów, o ograniczonej
powierzchni, dla których przewiduje się możliwość ich przeznaczenia na cele nieleśne. Na obszarach
wyłączonych spod zabudowy istnieje możliwość przeznaczania gruntów pod zalesienie. Lasy mogą
być wykorzystywane dla celów rekreacji, zgodnie z planem urządzenia lasu.
ZASADY OCHRONY POWIETRZA. Niska jakość powietrza stanowi najpoważniejszy problem
środowiskowy w mieście, którego rozwiązanie (lub złagodzenie) wymaga systemowych,
wielokierunkowych zmian, również w przepisach powszechnie obowiązujących.
W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego – w planach miejscowych należy
ustalać wymagania dotyczące zaopatrywania mieszkań w budowanych lub rozbudowywanych
obiektach w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej niskiej emisji oraz tworzyć warunki
umożliwiające rozbudowę sieci ciepłowniczych i gazowniczych, a także wykorzystanie energii
odnawialnej. Ponadto, należy kształtować korzystne warunki przewietrzania terenów zabudowanych,
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w szczególności poprzez odpowiednie wyznaczanie linii zabudowy i ustalanie relacji terenów
zabudowanych i niezabudowanych, sprzyjających lokalnej cyrkulacji mas powietrza. W centrum
miasta założono eliminację ruchu tranzytowego i działania skłaniające do ograniczenia korzystania
z samochodu (polityka parkingowa, rozwój komunikacji publicznej i rowerowej).
ZASADY OCHRONY PRZED HAŁASEM, POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI I POWAŻNYMI
AWARIAMI. Ustalono zasady ochrony przed hałasem – realizowane poprzez kwalifikowanie
w planach miejscowych terenów ze względu na standardy akustyczne do odpowiednich grup terenów
w rozumieniu przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz
odpowiedni sposób kształtowania zabudowy w strefach narażonych na ponadnormatywną emisję
hałasu komunikacyjnego i przemysłowego.
Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym wynika z przepisów ogólnie
obowiązujących. W planach miejscowych należy uwzględniać ograniczoną lub wykluczoną
(w przypadku zabudowy mieszkaniowej) możliwość zabudowy terenów położonych pod liniami
elektroenergetycznymi, zwłaszcza wysokich i najwyższych napięć oraz w sąsiedztwie stacji
elektroenergetycznych. Zagrożenie poważnymi awariami dotyczy kilku przedsiębiorstw położonych
w obrębie terenów produkcyjnych, z reguły w znacznej odległości od terenów mieszkaniowych i usług
społecznych, a także tras drogowych i kolejowych przewozu materiałów niebezpiecznych. Ze względu
na już istniejące zagospodarowanie, możliwość eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń wymaga
przede wszystkim odpowiednich działań niezwiązanych z zagospodarowaniem przestrzennym.
OBSZARY SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA POWODZIĄ. ZASADY KSZTAŁTOWANIA OCHRONY
PRZECIWPOWODZIOWEJ. Uwzględniono, zgodnie z wymaganiami ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, określone na
mapach zagrożenia powodziowego. Obszary szczególnego zagrożenia powodziowego wyznaczone
zostały dla niektórych odcinków Rudy, głównie w rejonie Ligockiej Kuźni oraz Nacyny, w tym na
terenach obecnie zabudowanych. Znaczące zagrożenie powodziowe w dolinie Rudy jest ograniczone
do rejonu ul. Partyzantów w Ligockiej Kuźni. Zmniejszenie zagrożenia powodziowego na tym odcinku
doliny Rudy i poniżej może zapewnić budowa suchych zbiorników retencyjnych we wskazanych,
wariantowych, lokalizacjach (w rejonie Kencerza, ujścia Dopływu z Gotartowic oraz w rejonie
ul. Partyzantów). Ponadto, występuje zagrożenie zalaniem falą awaryjną w przypadku awarii zapory
Zbiornika Rybnickiego w Stodołach. Obszar zagrożony zalaniem obejmuje m.in. tereny zabudowy
mieszkaniowej powstałe przed budową zbiornika.
ZASADY KSZTAŁTOWANIA STRUKTURY PRZYRODNICZEJ MIASTA. OBSZARY ORAZ ZASADY
OCHRONY PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO. Zakłada się ukształtowanie struktury
przyrodniczej miasta w formie systemu terenów otwartych, obejmującego układy terenów o funkcji
głównie przyrodniczej i terenów o funkcji głównie rekreacyjnej – w kształcie zbliżonym do modelowego
układu pierścieniowo-klinowego, w którym pierścień stanowi otaczające środkową część miasta
pasmo terenów otwartych (głównie lasy), natomiast kliny terenów otwartych, różnego rodzaju,
wykorzystują głównie doliny rzeczne oraz drobnopowierzchniowe lasy i zadrzewienia, tereny zieleni
urządzonej, a także tereny sportowo-rekreacyjne i zieleń towarzyszącą różnego rodzaju obiektom
budowlanym, natomiast w odległej perspektywie – również większość terenów, na których są i będą
deponowane odpady wydobywcze.
Zakłada się konieczność zachowania lub odtworzenia ciągłości przestrzennej pomiędzy
poszczególnymi elementami systemu przyrodniczego oraz integralności głównych struktur
przyrodniczych, w tym także poprzez zwiększanie liczby i powierzchni parków i innego rodzaju
terenów zieleni urządzonej. W planach miejscowych należy uwzględniać obszary i obiekty chronione
na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz obowiązujące dla nich zakazy i ograniczenia. Kierunki
zmian w strukturze przestrzennej zapewniają ochronę innych wartości przyrodniczych, w tym takich,
dla których postulowane jest wprowadzenie ochrony prawnej (w różnej formie). Dla niektórych
terenów, cechujących się walorami zarówno przyrodniczymi, jak i rekreacyjnymi (m.in. fragmenty
doliny Rudy i kompleksów leśnych), należy określić zasady zagospodarowania, które zapewnią
zachowanie wartości przyrodniczych i możliwość wykorzystania tych terenów na cele rekreacji.
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OBSZARY ORAZ ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ
DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ. Przedmiotem ochrony są zabytki – wpisane do rejestru
zabytków i ujęte w gminnej ewidencji zabytków oraz zabytki (stanowiska) archeologiczne. Formami
ochrony zabytków w obrębie miasta są: wpis do rejestru zabytków oraz – dla zabytków ujętych
w ewidencji zabytków – ustalenia ochrony w planie miejscowym. W planach miejscowych należy
uwzględniać ochronę zabytków, zgodnie z aktualnymi w okresie sporządzania tych planów rejestrem
zabytków i gminną ewidencją zabytków. Rada Miasta może w odrębnym trybie, po zasięgnięciu opinii
wojewódzkiego konserwatora zabytków, utworzyć dla określonego obszaru park kulturowy (wzięto pod
uwagę w tym zakresie plany utworzenia parku kulturowego w obszarze śródmieścia miasta Rybnika).
Ustalono wytyczne określania zakresu ochrony dla poszczególnych obiektów ujętych w gminnej
ewidencji zabytków lub grup tych obiektów. Wyznaczono strefy ochrony konserwatorskiej, obejmujące
rejony koncentracji zabytków ujętych w gminnej ewidencji zabytków lub stanowiące otulinę zabytków
wpisanych do rejestru, które należy uwzględniać w planach miejscowych. Zamieszczono (otwartą)
listę obszarów i obiektów, które uznano za dobra kultury współczesnej, obejmującą założenia
urbanistyczne i budynki w centrum oraz niektóre osiedla mieszkaniowe z lat 40-60 XX w., a także
miejsca pamięci wpisane do ewidencji grobów i cmentarzy wojennych oraz innych miejsc pamięci
województwa śląskiego.
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW KOMUNIKACJI
KIERUNKI ROZWOJU UKŁADU DROGOWEGO I PARKINGÓW. Przyjęto konieczność rozbudowy
i przebudowy układu drogowego, jednak w ograniczonym, racjonalnym zakresie. Podstawowe
znaczenie będzie mieć realizacja Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna i jej powiązanie z lokalnym
układem drogowym, poprawa powiązania miasta z węzłami autostrady A1 (w tym przebudowa
ul. Mikołowskiej) oraz dokończenie budowy obwodnicy środkowej części miasta (odcinka pomiędzy
skrzyżowaniem ul. Wielopolskiej z Mikołowską a rejonem skrzyżowania ul. Prostej z ul. Karola Miarki).
Zakłada się, że docelowy (w horyzoncie czasowym studium) podstawowy układ dróg w mieście
zostanie ukształtowany w formie: układu dróg tranzytowych o ograniczonej dostępności (autostrada
A1 i Regionalna Droga Racibórz - Pszczyna), I i II ramy (obwodnicy środkowej i centralnej części
miasta) oraz promienistych układów dróg, zbiegających się w środkowej części miasta, łączących
układy obwodnicowe, a także układu ulic lokalnych i dojazdowych w centrum oraz dróg zbiorczych,
lokalnych i dojazdowych w pozostałych częściach miasta.
Ze względów ekonomicznych i funkcjonalnych odstąpiono od podtrzymywania planów budowy
niektórych dróg. Zakłada się realizację ustalonych w obowiązujących planach miejscowych nowych
powiązań drogowych o znaczeniu dzielnicowym, w tym pełniących rolę lokalnych obwodnic. Inne,
nowe powiązania drogowe, zwłaszcza w północnej części miasta, nie mają na obecnym
i przewidywanym w horyzoncie studium etapie rozwoju miasta uzasadnienia w prognozowanych
potokach ruchu. Kierunki zagospodarowania przestrzennego nie stanowią jednak trwałej przeszkody
dla możliwości realizacji takich dróg w odległej perspektywie.
Ustalono klasy dróg podstawowego układu drogowego (istniejących i planowanych) i ich
hierarchię (autostrada, droga główna ruchu przyspieszonego, drogi główne i zbiorcze). Dopuszcza się
możliwość modyfikacji układu drogowego w dostosowaniu do aktualnych na okres sporządzania planu
miejscowego uwarunkowań i potrzeb związanych z rozwojem tego układu. Podstawowym zadaniem
w zakresie układu drogowego w poszczególnych dzielnicach miasta będzie jego modernizacja
i rozbudowa. Spójność powiązań drogowych pomiędzy peryferyjnymi dzielnicami oraz drogi
alternatywne, istotne w przypadku remontów dróg lub w sytuacji kryzysowej, należy zapewnić poprzez
budowę dróg niskich klas (dojazdowych lub lokalnych).
Podstawowym elementem systemu parkowania, zwłaszcza w centrum miasta, będą strefy
płatnego lub ograniczonego parkowania oraz parkingi (możliwe do realizacji w różnej formie, w tym
terenowe, nad- i podziemne oraz kubaturowe [zlokalizowane na obrzeżu centrum)]. Parkingi dla
samochodów ciężarowych można lokalizować w szczególności w niektórych węzłach planowanej
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna.
TRASY I DROGI ROWEROWE. RUCH PIESZY. Przewiduje się wzrost możliwości podróży rowerem,
w tym podróży o funkcji komunikacyjnej. Zakłada się ukształtowanie systemu dróg rowerowych,
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umożliwiających ciągłość przemieszczania się rowerem oraz stworzenie odpowiedniej infrastruktury,
w tym parkingów dla rowerów, zintegrowanych z głównymi przystankami komunikacji zbiorowej.
Przewiduje się utrzymanie istniejących i kształtowanie nowych przestrzeni publicznych,
przeznaczonych dla ruchu pieszego (lub z uprzywilejowanym ruchem pieszym), w szczególności
w centrum i w ośrodkach usługowych większych dzielnic. Zakłada się modernizację i budowę
bezkolizyjnych przejść ułatwiających pokonywanie barier przestrzennych, tworzonych głównie przez
tereny kolejowe.
TRANSPORT KOLEJOWY. Nie przewiduje się istotnych zmian w zakresie istniejącego układu linii
kolejowych. Na liniach kolejowych realizowane będą zadania modernizacyjne. Dopuszczalna jest
zmiana układu i rozbudowa bocznic kolejowych w zakresie wewnątrzzakładowego transportu
kolejowego, a także linii i bocznic na niektórych terenach produkcyjno-usługowych oraz na terenach,
na których deponowane są odpady wydobywcze.
Możliwa jest także odbudowa wąskotorowej linii kolejowej Rudy - Markowice i budowa nowego
odcinka linii relacji Paproć - Stodoły i ich wykorzystanie do okazjonalnych przewozów turystycznych.
Możliwa jest rozbudowa i budowa stacji i przystanków kolejowych dla ruchu pasażerskiego, a także
terminala przeładunkowego (stacja Rybnik Towarowy). Pożądana jest likwidacja części stacji Rybnik –
związanej z lokomotywownią, spedycją towarów i innymi obiektami zaplecza i przeniesienie tych
obiektów na tereny kolejowe w rejonie stacji Rybnik Towarowy. Tereny zbędne dla transportu
kolejowego można przeznaczyć pod drogi publiczne, parking typu parkuj i jedź lub usługi – w ramach
aktywizacji terenów sąsiadujących z terenami kolejowymi w rejonie centrum miasta.
Nie wyklucza się możliwości realizacji nowej linii kolejowej z Katowic do Republiki Czeskiej
(Bohumin) wzdłuż autostrady A1 ze stacją regionalną Rybnik. Na obecnym studialnym etapie prac nad
rozwojem kolei dużych prędkości nie jest jednak możliwe bliższe określenie przebiegu tej linii, ani
ustalenie lokalizacji stacji regionalnej.
LOTNISKO GOTARTOWICE. W planach miejscowych należy uwzględniać granice lotniska
Gotartowice. Możliwa jest zmiana profilu lotniska z obecnie głównie sportowego na sportowobiznesowe i turystyczne, z zachowaniem funkcji szkoleniowej lotniska i jako baza przeciwpożarowa.
Część lotniska nie stanowiąca jego części lotniczej może być przeznaczona na cele usługowoprodukcyjne, w tym niezwiązane z lotnictwem. W przypadku ewentualnego zmniejszenia części
lotniczej lotniska lub wykreślenia lotniska z rejestru lotnisk, można odpowiednio zwiększyć część
lotniska przeznaczoną na cele usługowo-produkcyjne lub przeznaczyć na ten cel cały obszar lotniska.
TRANSPORT ZBIOROWY. Publiczny transport zbiorowy realizowany będzie przez komunikację
autobusową i mikrobusową, przy zwiększeniu udziału komunikacji kolejowej. Zakłada się
zagęszczenie linii i przystanków autobusowych, zwłaszcza w centrum i w większych dzielnicach.
Przewiduje się rozwój miejskiego i aglomeracyjnego ruchu kolejowego poprzez budowę przystanków
kolejowych na liniach kolejowych nr 140 i 173. Nie zakłada się wykorzystania dla ruchu pasażerskiego
linii towarowych innych przewoźników ze względu na brak odpowiednich powiązań tych linii z liniami
PKP PLK S.A. Przewiduje się budowę głównego węzła przesiadkowego w sąsiedztwie dworca
kolejowego Rybnik, na terenach stanowiących dotąd rezerwę pod budowę drogi rondo Chwałowickie ul. Dworcowa, integrującego różne środki transportu – komunikację autobusową z ruchem kolejowym
oraz z możliwością utworzenia parkingu typu "parkuj i jedź", w tym także dla rowerów, wraz
z ukształtowaniem odpowiedniej jakości przestrzeni publicznej przed budynkiem dworca kolejowego.
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ. Systemy infrastruktury
technicznej, z wyjątkiem systemu zaopatrzenia w ciepło i systemu zbiorowego odprowadzania
ścieków w północno-zachodniej części Rybnika, są uporządkowane i zapewniają właściwą obsługę
miasta, bez konieczności wprowadzania istotnych zmian w dotychczasowych kierunkach
przeznaczenia terenów. Nie przewiduje się zmian w zakresie źródeł i kierunków zaopatrzenia miasta
w poszczególne rodzaje infrastruktury (z wyjątkiem zaopatrzenia w ciepło), a także w sposobach
odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz w gospodarce odpadami.
Rozwój systemów infrastruktury polegał będzie na zwiększeniu zasięgu ich działania, w tym
zasięgu systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, pewności dostaw mediów oraz
poprawy ich jakości. Przewiduje się możliwość realizacji sieci kanalizacji w północno-wschodniej
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części miasta, w dzielnicach nieobjętych dotychczas zbiorowym systemem odprowadzania
i oczyszczania ścieków. W zakresie zaopatrzenia w wodę nie wykluczono jednak możliwości
wykorzystania innych lub dodatkowych źródeł zaopatrzenia w wodę, w tym z ujęć wód podziemnych
lub dostarczania wody systemem wodociągowym także z innych kierunków. W zakresie systemu
elektroenergetycznego planowana jest budowa linii 220 kV relacji GSE Wielopole - FW Silesia,
w korytarzu istniejącej linii 400 kV GSE Wielopole - Dobrzeń / Noszowice.
KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO. System ciepłowniczy wymaga
uporządkowania, rozbudowy i modernizacji źródeł ciepła. Zakłada się wzrost udziału systemu
ciepłowniczego w zapewnieniu dostaw ciepła, szczególnie w środkowej części miasta, poprzez
modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczej, w tym – możliwość budowy nowych źródeł ciepła
(elektrociepłownia kogeneracyjna) w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego źródła i magistrali
ciepłowniczej, a także wykorzystania rezerw ciepła w Elektrowni Rybnik, jednak nadal, ze względu na
dominujący udział zabudowy jednorodzinnej w strukturze terenów mieszkaniowych, przeważać będą
indywidualne źródła zaopatrzenia w ciepło. Przewiduje się wśród nich wzrost udziału źródeł
niskoemisyjnych i odnawialnych, a w przypadku kotłowni lokalnych o mocy powyżej 100 kW –
wykorzystywanie w tych instalacjach głównie paliw innych niż węgiel lub ich likwidację.
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII. Przewiduje się możliwość budowy urządzeń wytwarzających
energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej 100 kW na wyznaczonych obszarach,
z wyjątkiem urządzeń o takiej mocy wykorzystujących siłę wiatru.
OBSZARY INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO . Inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym, ustalone w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, zlokalizowane
w granicach miasta obejmują zadania: "Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 935" (budowa
Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna) oraz "Modernizacja linii kolejowych, w tym Warszawa Katowice - Wiedeń" (linia C-E 65 Zduńska Wola Karsznice - Rybnik - Pszczyna), skonkretyzowane
w realizacjach i projektach odnoszących się do już istniejących linii kolejowych. Inwestycje
realizowane w ramach programu rządowego „Programu dla Odry 2006”, obejmującego dorzecze
Odry, nie są zlokalizowane na terenie miasta.
W zakresie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, ustalono, że przedsięwzięcia
te mogą być realizowane na całym obszarze miasta, w zależności od potrzeb oraz rozmieszczenia
obiektów lub terenów, nad którymi opieka lub ich ochrona stanowi cel publiczny.
MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO . W aktualnej sytuacji brak jest
obszarów, dla których przepisy inne niż ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wymagają sporządzenia planu. Obowiązek sporządzenia planu miejscowego powstanie z chwilą
planowanego obecnie do utworzenia parku kulturowego w obszarze śródmieścia miasta Rybnika.
Obowiązek sporządzenia planu dla obszarów przestrzeni publicznej – związku z istnieniem
planów miejscowych dla całego obszaru miasta – należy uznać zasadniczo za spełniony. Planu
miejscowego nie sporządza się dla istniejącego w obrębie miasta terenu zamkniętego na potrzeby
obronności kraju. Ograniczenie to nie dotyczy terenów uznanych za zamknięte, ustanowionych przez
ministra właściwego do spraw transportu. Nie wyznaczono obszarów, których zagospodarowanie jest
warunkowane uprzednim przeprowadzeniem scalenia i podziału nieruchomości. Obszary takie można
wyznaczać, w zależności od potrzeb, w trakcie analizy dotyczącej zasadności przystąpienia
do sporządzenia planu miejscowego.
Obszary, dla których zamierza się sporządzić plan miejscowy obejmują tereny, na których
przewiduje się inne niż ustalone w planach miejscowych kierunki ich przeznaczenia, w tym tereny
wymagające uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne. Przyjęcie
nowych planów jest wskazane również dla tych części miasta, które objęte są planami miejscowymi
sporządzonymi przed nowelizacją ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2010 r.
Sporządzenie planu miejscowego będzie również niezbędne w przypadku realizacji zamierzeń,
mogących nastąpić wyłącznie na podstawie planu miejscowego. Rada Miasta może również
podejmować uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planów miejscowych (lub ich zmiany) dla
obszarów o dowolnych granicach, w zależności od potrzeb.
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IVA.

S Y N T E Z A USTALEŃ DLA
OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM

Ustalenia studium dla obszarów objętych zmianą studium dotyczą kierunków zmian
w przeznaczeniu terenów w obrębie tych obszarów oraz kierunków i wskaźników dotyczących
zagospodarowania i użytkowania terenów (w zakresie parametrów i wskaźników urbanistycznych) dla
obszaru nr 6, a także obszarów, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m 2 oraz kierunków rozwoju systemów komunikacji w obrębie obszaru nr 4.
Ustalenia w zakresie kierunków zmian w przeznaczeniu terenów dla obszarów nr 1 – 5 polegają na
zmianach tylko w części graficznej studium, a dla obszaru nr 6 – również na zmianach w części
tekstowej studium.
Ustalenia studium dla poszczególnych obszarów objętych zmianą studium:
• obszar nr 1: zmiana ustaleń tylko w części graficznej studium, polegająca na zmianie kierunku
przeznaczenia części obszaru US (obszary sportu i rekreacji), o pow. 1,15 ha, na obszar U1
(obszary usługowe);
• obszary nr 2, 3 i 5: zmiana ustaleń tylko w części graficznej studium, polegająca na zmianie
kierunku przeznaczenia części obszarów ZR (obszary rolnicze, zieleni i wód), o pow.
odpowiednio: 2,95 ha, 0,78 ha i 0,93 ha, na obszary M4 (obszary zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej);
• obszar nr 4: zmiana ustaleń w części tekstowej studium, dotyczącej kierunków rozwoju systemów
komunikacji, polegająca na usunięciu z kierunków rozwoju systemu drogowego planowanej drogi
klasy zbiorczej (KDZ), mającej łączyć ul. Żorską z ul. Prostą oraz zmiana ustaleń w części
graficznej studium, polegająca na zmianie kierunków przeznaczenia: części obszaru KDZ
(obszary dróg klasy zbiorczej [i klas wyższych]), o pow. 1,94 ha, na obszary U2 (obszary
usługowo-produkcyjne), U1 (obszary usługowe) i MU (obszary zabudowy mieszkaniowousługowej), zmianie kierunków przeznaczenia części obszarów U1, o pow. 2,72 ha, na obszary
MU i U2 oraz na zmianie kierunków przeznaczenia części obszaru U2, o pow. 0,80 ha, na obszar
MU, a także na zmianie granicy obszaru rozmieszczenia istniejących obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz obszaru, na którym obiekty te mogą być
sytuowane, oznaczonego symbolem WOH5, polegającej na dostosowaniu jej przebiegu do
granicy obszaru U1; w związku ze zmniejszeniem powierzchni obszaru WOH5 z 15,4 ha do
14,5 ha, zmianie uległa ogólna powierzchnia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, o której mowa w części tekstowej studium, dotyczącej
obszarów, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2 (rozdział II.1.2.4);
• obszar nr 6: zmiana ustaleń obejmuje część graficzną i część tekstową studium - w części
graficznej zmiana ustaleń polega na zmianie kierunku przeznaczenia obszaru US, o pow. 3,33 ha
i obszaru ZR, o pow. 0,77 ha, na obszar MU1 (wyodrębniony z obszaru MU obszar zabudowy
mieszkaniowo-usługowej z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej); w części
tekstowej studium: - w rozdziale II.1.3.3 (Kierunki przeznaczenia terenów dla obszarów o różnych
funkcjach) wprowadzono zmianę ustaleń w zakresie obszarów zabudowy mieszkaniowousługowej (MU), polegającą na wydzieleniu z obszarów MU odrębnej pod względem niektórych
funkcji części oznaczonej symbolem MU1 - jako „obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej
z możliwością rozwoju niskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami” wraz
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z określeniem dla tych obszarów dominujących kierunków przeznaczenia terenów i zasad
zagospodarowania przestrzennego; - w rozdziale II.1.4.1 (Tabela II-1. Parametry i wskaźniki
urbanistyczne dla obszarów o różnych funkcjach) określono parametry i wskaźniki urbanistyczne
(maksymalny udział powierzchni zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej,
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy) dla obszaru
MU1.
Ustalenia zmiany studium dotyczące kierunków rozwoju systemów komunikacji (rozdział II.4.1.
System drogowy. Parkingi) polegają na rezygnacji z planowanej (w obszarze nr 4) drogi klasy
zbiorczej mającej łączyć ul. Żorską z ul. Prostą („droga przy/w rejonie Tesco”), stanowiącej jeden
z kierunków rozwoju systemu drogowego. Planowaną dotychczas drogę usunięto z listy dróg, których
realizacja ma znaczenie dla ukształtowania podstawowego układu drogowego miasta oraz z wykazu
dróg, dla których ustalono klasy dróg podstawowego układu drogowego, jako wytyczną do stosowania
w planach miejscowych; ponadto usunięto z tekstu ustaleń studium wszelkie odniesienia do tej drogi.
Zmiana studium obejmuje również modyfikację ustaleń w części tekstowej dokumentu w zakresie
dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenów na obszarach sportu i rekreacji (US) [rozdz.
II.1.3.3, pkt 13] - rozszerzono katalog kierunków dopuszczalnych dla obszarów US, z wyjątkiem
obszarów US1 i US2, o tereny „usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (w tym budynki
zamieszkania zbiorowego takie jak domy rencistów, seniorów lub tzw. domy spokojnej starości) oraz
dla obszaru US2 w Chwałowicach - o tereny „obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł
o mocy powyżej 100 kW”. Jednocześnie, uzupełniono: - listę kierunków dopuszczalnych o tereny
„usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej” w części przywołanego rozdziału dotyczącej zasad
zagospodarowania przestrzennego, - listę dodatkowych sposobów zagospodarowania terenu lub
wykorzystania zabudowy na (wyznaczonych w planach miejscowych) terenach sportu i rekreacji
o „usługi opieki zdrowotnej i pomocy społecznej” (rozdz. II.1.3.2, pkt 6) oraz - listę obszarów, na
których w planach miejscowych możliwe jest określanie granic terenów pod budowę urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł (rozdz. II.5.4.4, pkt 3) o obszar US2 w Chwałowicach
(obszar zrekultywowanej hałdy).
Ponadto, zmieniono ustalenia dotyczące obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków (…) w zakresie stref ochrony konserwatorskiej (rozdz. II.3.1.2): uzupełniono listę obiektów
wpisanych do rejestru zabytków, dla których wyznacza się w ich otoczeniu strefy ochrony
konserwatorskiej o dwór pocysterski w Stodołach (położony na obszarze nr 1) oraz określono zasięg
tej strefy na rysunku studium.
Ustalenia zmiany studium odnoszą się również do niektórych fragmentów części I studium,
określającej uwarunkowania - w zakresie obejmującym zaktualizowane wykazy udokumentowanych
złóż kopalin (Tabele I-19 i I-20), o których mowa w rozdziale II.2.1. Udokumentowane złoża kopalin;
zmiana ustaleń dotyczących złóż kopalin w części rysunkowej polega na wprowadzeniu do rysunku
studium obszarów udokumentowanych złóż kopalin, dotąd nieujawnionych w studium oraz na zmianie
konturów obszarów niektórych złóż kopalin, zgodnie z aktualnymi danymi.
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ZAŁĄCZNIK
ZABYTKI

V.

V.Z1. ZABYTKI WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW

Lp.

Adres

-

-

Obiekt i granice ochrony

Czas powstania

Rybnik – miasto w ramach dawnego historycznego
założenia (brak określenia granic ochrony)

-

Numer
rejestru
zabytków,
data wpisu
A/389/53
14.03.1953

1.

ul. ks. Dr Franciszka
Brudnioka 3 (Śródmieście)

plebania, obecnie klasztor ss. Wizytek (całość obiektu) połowa XIX w.

A/548/66
05.02.1966

2.

ul. Gliwicka (Śródmieście)

dawny kościół parafialny pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny, obecnie kaplica
akademicka (całość obiektu i najbliższe otoczenie)

A/547/66
05.02.1966

3.

pl. Mikołaja Kopernika 2
(Śródmieście)

zamek, obecnie Sąd Rejonowy
(całość obiektu i najbliższe otoczenie)

XII–XVIII w.

4.

pl. Kościelny (Śródmieście)

kościół parafii rzymsko-katolickiej
pw. Matki Boskiej Bolesnej (całość obiektu w ramach
ogrodzenia i wyposażenie wnętrza)

1800–1830 r.

5.

pl. Kościelny (Śródmieście)

grupa figuralna św. Jana Nepomucena z Aniołami

1728 r.

B/70/69
31.10.1969

6.

ul. 3 Maja 11 (Śródmieście)

budynek usługowo-mieszkalny

1880–1890 r.

A/18/99
30.09.1999

7.

ul. 3 Maja 18 / Klasztorna
(Śródmieście)

kaplica szpitalna pw. św. Juliusza (całość budynku)

1894 r.

A/1436/91
24.10.1991

8.

ul. 3 Maja / Klasztorna
(Śródmieście)

zespół zabudowy szpitala im. bł. Juliusza Rogera
[szpital miejski nr 1 im. Juliusza] (budynki: budynek
główny (1869), budynek oddziału dermatologicznego
(1900), budynek pralni (pocz. XX w.), budynek
administracyjny (biura i Oddział Pomocy Doraźnej,
pocz. XX w.); park (zieleń szpitalna)

1880–1910 r.

A/1462/92
07.05.1992

9.

ul. 3 Maja 29 (Śródmieście)

budynek użyteczności publicznej - siedziba NFZ

1890 r.

10.

11.

12.
13.

budynek użyteczności publicznej – Starostwo
ul. 3 Maja 31 (Śródmieście) Powiatowe (obie działki z wyłączeniem obiektu
współczesnego)
kościół parafii ewangelicko-augsburskiej pw. im.
Apostołów Piotra i Pawła; ogrodzenie (kościół, jego
ul. Miejska 12 (Śródmieście)
wyposażenie i otoczenie w obrysie murów
zewnętrznych kościoła oraz ogrodzenie)
kościół parafii rzymsko-katolickiej pw. św. Antoniego
ul. Mikołowska 4
Padewskiego (cały budynek wraz z najbliższym
(Śródmieście)
otoczeniem)
ul. Pocztowa 6
budynek usługowo-mieszkalny (całość obiektu
(Śródmieście)
w ramach parceli budowlanej)

XV–XVIII w.

A/368/52
20.08.1952
A/545/66
05.02.1966
A/491/56
2.11.1956
A/546/66
05.02.1966

A/1576/95
29.12.1995
1887 r.
1853 r., 1875 r.
XVI - XVIII w.

A/119/04
13.08.2004

1903–1907 r.
1890-1910 r.

A/1443/91
25.11.1991

1820–1850 r.

A/555/66
05.02.1966

14.

ul. Powstańców Śląskich 36
(Śródmieście)

willa

1870–1880 r.
1904–1906 r.

A/20/99
30.09.1999

15.

Rynek 1 (Śródmieście)

budynek usługowo-mieszkalny (całość obiektu
w ramach parceli budowlanej)

1920–1930 r.

A/550/66
05.02.1966

16.

Rynek 2 (Śródmieście)

budynek usługowo-mieszkalny (całość obiektu
w ramach parceli budowlanej)

1890–1900 r.,
przebudowany

A/551/66
05.02.1966
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17.

Rynek 7 (Śródmieście)

budynek usługowo-mieszkalny (całość obiektu
w ramach parceli budowlanej)

18.

Rynek 15 (Śródmieście)

budynek usługowo-mieszkalny, "Stara Apteka" (całość
XVIII w.
obiektu w ramach parceli budowlanej)

A/553/66
05.02.1966

19.

Rynek 18 (Śródmieście)

budynek użyteczności publicznej – stary ratusz,
muzeum, Urząd Stanu Cywilnego (całość obiektu
w ramach parceli budowlanej)

1822 r.

A/549/66
05.02.1966

20.

ul. Zamkowa 3
(Śródmieście)

budynek usługowy (całość obiektu w ramach parceli
budowlanej)

XVIII w.,
odbudowany

A/557/66
05.02.1966

1886–1890 r.
1883–1898 r.

A/75/02
30.12.2002

1717 r., 1975 r.

A/556/67
29.11.1957
A/559/66
05.02.1966

1900–1929 r.

A/1339/86
23.12.1986
A/1409/90
07.08.1990

21.

22.

23.

budynki użyteczności publicznej – zespół szpitala
psychiatrycznego (układ kompozycyjny oraz trzon
historycznej zabudowy: budynek dyrekcji, biblioteka,
magazyn, dawna willa dyrektora [budynek mieszkalny
nr 3], dawna willa głównego lekarza [budynek
mieszkalny nr 5], 14 pawilonów szpitalnych: pawilony
szpitalne I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, pawilony
ul. Gliwicka 33 (Rybnikszpitalne XI, XII, XIII, XIX, budynek mieszkalny nr 6,
Północ)
pawilon - oddział dzienny, wieża ciśnień, kaplica
szpitalna pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa,
układ zieleni [park - zieleń szpitalna]). Granica wpisu
przebiega od wschodu – wzdłuż ogrodzenia przy
ul. Gliwickiej, od południa i zachodu – wzdłuż
ogrodzenia przy ul. Waltera Larysza, od północy –
wzdłuż wewnętrznych alei, wydzielając współczesne
zabudowania (nieobjęte wpisem).
kościół parafialny parafii rzymsko- katolickiej pw. św.
ul. Wolna 125 (Ligota –
Wawrzyńca, drewniany, przeniesiony z BoguszowicLigocka Kuźnia)
Starych (całość obiektu w ramach ogrodzenia
i wyposażenie wnętrza)
zespół osiedla robotniczego KWK "Rymer",
układ urbanistyczno-przestrzenny osiedla
robotniczego Rymer wraz z parkiem (Osiedle
robotnicze przy KWK Rymer: ul. gen. Władysława
Andersa, Barbary, Obrońców Pokoju, Ignacego
ul. gen. Władysława
Paderewskiego [23 budynki tworzące zabudowę
Andersa, Barbary,
siedmiu kwartałów: ul. Barbary 5, 7, 9, 10, 11, 15, 17;
Obrońców Pokoju, Ignacego ul. Andersa 8, 11, 13, 14, 15, 30, 30a, 30b, 32, 32a,
Paderewskiego
32b, 34, 36, 38, 40, 40a, 40b, 42, 42a, 42b, 44, 44a,
(Niedobczyce)
44b; ul. Obrońców Pokoju 11, 15, 16, 23, 25, 26;
ul. Paderewskiego 31, 33, 35, 37, 44]; park osiedlowy,
ul. Barbary / Paderewskiego). Granice ochrony
obejmują osiedle wraz z parkiem, przy czym ochronie
podlega nie tylko przebieg i szerokość ulic, ale także
sposób wykończenia nawierzchni (kostka granitowa)

1850–1870 r.

A/552/66
05.02.1966

23.1

gen. Władysława Andersa 6

budynek użyteczności publicznej

około 1920 r.,
przebudowany

A/1409/90

23.2

gen. Władysława Andersa
8a-c

budynek mieszkalny i gospodarczy

1910–1920 r.

A/1409/90

23.3

gen. Władysława
Andersa 13

budynek mieszkalny

1900–1910 r.

A/1409/90

23.4

gen. Władysława
Andersa 14

budynek użyteczności publicznej – Ośrodek Pomocy
Społecznej

1922–1930 r.,
przebudowany

A/1409/90

23.5

gen. Władysława
Andersa 15

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

A/1409/90

23.6

gen. Władysława
Andersa 17

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

A/1409/90

23.7

gen. Władysława
Andersa 30a-c

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.8

gen. Władysława
Andersa 34

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

A/1409/90

23.9

gen. Władysława
Andersa 36a-c

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

A/1409/90

23.10

gen. Władysława
Andersa 38

budynek mieszkalny

1900–1910 r.

A/1409/90
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23.11

gen. Władysława
Andersa 40

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

A/1409/90

23.12

gen. Władysława
Andersa 40a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

A/1409/90

23.13

gen. Władysława
Andersa 40b

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

A/1409/90

23.14

gen. Władysława
Andersa 42

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

A/1409/90

23.15

gen. Władysława
Andersa 42a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

A/1409/90

23.16

gen. Władysława
Andersa 44

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

A/1409/90

23.17

gen. Władysława
Andersa 44a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

A/1409/90

23.18

gen. Władysława
Andersa 44b

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

A/1409/90

23.19 Barbary 5a-c

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.20 Barbary 7a-c

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

A/1409/90

23.21 Barbary 8a-b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.22 Barbary 9

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.23 Barbary 10a-b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.24 Barbary 11a-c

budynek mieszkalny

1950–1960 r.

A/1409/90

23.25 Barbary 12a-b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.26 Barbary 15a-c

budynek mieszkalny

1950–1960 r.

A/1409/90

23.27 Barbary 17a-c

budynek mieszkalny

1950–1960 r.

A/1409/90

23.28 Obrońców Pokoju 9a-b

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

A/1409/90

23.29 Obrońców Pokoju 11a-c

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.30 Obrońców Pokoju 13a-c

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.31 Obrońców Pokoju 15a-c

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.32 Obrońców Pokoju 16

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.33 Obrońców Pokoju 25

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.34 Obrońców Pokoju 26a-c

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

budynek mieszkalny i gospodarczy

około 1900 r.

A/1409/90

23.36 Ignacego Paderewskiego 33 budynek mieszkalny

1910–1920 r.

A/1409/90

23.37 Ignacego Paderewskiego 35 budynek mieszkalny i gospodarczy

1910–1920 r.

A/1409/90

1910–1920 r.

A/1409/90

1910–1920 r.

A/1409/90

23.35

23.38

Ignacego
Paderewskiego 31a–c

Ignacego
Paderewskiego 37a–c

budynek mieszkalny i gospodarczy

23.39 Ignacego Paderewskiego 44 budynek mieszkalny
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zespół zabytkowej kopalni „Ignacy – Hoym” (zespół
zabudowy oraz najbliższe otoczenie dawnej kopalni
"Ignacy – Hoym", w skład którego wchodzą: budynek
nadszybia z wieżą wyciągową szybu Głowacki,
budynek maszyny wyciągowej szybu Głowacki
z parową maszyną wyciągową z 1900 r., budynek
nadszybia z wieżą wyciągową szybu Kościuszko,
budynek maszyny wyciągowej szybu Kościuszko wraz
z parową maszyną wyciągową z 1920 r., budynek
elektrowni (obecnie sprężarkownia) wraz z dwiema
sprężarkami (ze sprężarką tłokową z 1923 r.)
osiedle patronackie (zespół zabudowy osiedla
patronackiego składający się z czterech wielorodzinnych budynków mieszkalnych i towarzyszących
im budynków gospodarczych - w granicach działki)

24.

Ignacego Mościckiego 3 /
Sportowa (Niewiadom)

25.

ul. Słoneczna 8, 10, 12, 14
(Paruszowiec-Piaski)

25.1

Słoneczna 8 (ParuszowiecPiaski)

budynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym 1910–1920 r.

A/236/09

25.2

Słoneczna 10 (Paruszowiecbudynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym 1910–1920 r.
Piaski)

A/236/09

25.3

Słoneczna 12 (Paruszowiecbudynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym 1910–1920 r.
Piaski)

A/236/09

25.4

Słoneczna 14 (Paruszowiecbudynek mieszkalny wraz z budynkiem gospodarczym 1910–1920 r.
Piaski)

A/236/09

26.

Stalowa 5 (Stodoły)

27.

Stodoły

28.

Górna 17 (Wielopole)

1780–1920 r.

A/165/05
30.12.2005

1910–1920 r.

A/236/09
20.02.2009

dwór pocysterski (całość obiektu i najbliższe
1736 r.
otoczenie)
linia kolejki wąskotorowej Rudy – Markowice (przebieg
kolejki wąskotorowej Gliwice – Rudy – Markowice
XIX/XX w.
(odcinek Paproć – Szymocice)
kościół parafialny parafii rzymsko - katolickiej
pw. Katarzyny i Matki Boskiej Różańcowej, drewniany,
1534 r.
przeniesiony z Gierałtowic (całość obiektu w ramach
ogrodzenia i wyposażenie wnętrza)

A/603/66
17.03.1966
A/1476/92
01.03.1993
A/560/66
05.02.1966

V.Z2. POZOSTAŁE ZABYTKI UJĘTE W GMINNEJ EWIDENCJI
ZABYTKÓW
Tabela Z2-1. Zabytki nieruchome i zabytkowe obiekty małej architektury
Lp.

Adres

Rodzaj obiektu

Czas powstania

Dzielnica

1.

św. Antoniego 1

budynek mieszkalny

1938 r.

Śródmieście

2.

św. Antoniego 3

budynek mieszkalny

1927 r.

Śródmieście

3.

św. Antoniego 5

willa mieszkalna prof. Innocentego
Libury

około 1920 r.

Śródmieście

4.

św. Antoniego 8 / Piasta

budynek usługowo-mieszkalny

około 1920 r.

Śródmieście

5.

św. Antoniego 11 - 11a

kamienica

około 1910 r.

Rybnik-Północ

6.

św. Antoniego 13

budynek mieszkalny

około 1910 r.

Rybnik-Północ

7.

św. Antoniego 15

budynek mieszkalny

około 1910 r.

Rybnik-Północ

8.

Stefana Batorego,
(obok nr 38)

kaplica architektoniczna pw. św.
Jana Nepomucena

XIX w.

Niewiadom

9.

gen. Józefa Bema 1a, 1b

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Maroko-Nowiny
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Dzielnica

10.

gen. Józefa Bema 3a, 3b

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Maroko-Nowiny

11.

gen. Józefa Bema 4a, 4b

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Maroko-Nowiny

12.

Jadwigi i Feliksa Białych 16

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

13.

Boguszowicka / Gotartowicka

krzyż kamienny kapliczkowy

pocz. XX w.

Boguszowice-Stare

14.

Boguszowicka 58

krzyż kamienny Pasja

1897 r.

Ligota – Ligocka Kuźnia

15.

Bracka 9

1890–1900 r.

Kłokocin

16.

Brzeziny Miejskie, obok nr 83

1936 r.

Meksyk

17.

Brzeziny Miejskie, obok nr 83

krzyż kamienny kapliczkowy

1887 r.

Meksyk

18.

Bolesława Chrobrego 2

budynek użyteczności publicznej –
Ratusz

1922–1927 r.

Śródmieście

19.

Bolesława Chrobrego 8 / 3 Maja 8

budynek użyteczności publicznej –
Bank (Pekao S.A.)

1922–1930 r.

Śródmieście

20.

Bolesława Chrobrego 9

kamienica

1920–1930 r.

Śródmieście

21.

Bolesława Chrobrego 13

kamienica

1900–1910 r.

Śródmieście

22.

Bolesława Chrobrego 16

budynek użyteczności publicznej –
dom PCK

1920–1930 r.

Śródmieście

23.

Bolesława Chrobrego 18

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

24.

Bolesława Chrobrego 21

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

25.

Bolesława Chrobrego 25

kamienica

1905 r.

Śródmieście

26.

Bolesława Chrobrego 29

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1920–1930 r.

Śródmieście

27.

Chwałowicka

wiadukt kolejowy

pocz. XX w.

Śródmieście / Meksyk

28.

Ciasna 3

budynek mieszkalny

około 1920 r.

Ligota – Ligocka Kuźnia

29.

Cmentarna 1

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1900–1910 r.

Śródmieście

30.

Cmentarna 17

budynek usługowo-mieszkalny

około 1900 r.

Śródmieście

31.

Cmentarna 19

budynek usługowo-mieszkalny

1900 r.

Śródmieście

32.

Bronisława Czecha / Rudzka

krzyż kamienny

1874 r.

Chwałęcice

33.

Bronisława Czecha, obok nr 64

kaplica architektoniczna pw. św.
Jana Nepomucena

XIX w.

Chwałęcice

34.

Bronisława Czecha, obok nr 64

krzyż kamienny

1907 r.

Chwałęcice

35.

Bronisława Czecha (obok nr 115) /
Jana Dobosza

krzyż kamienny kapliczkowy

1910 r.

Chwałęcice

36.

gen. Jarosława Dąbrowskiego 2, 4

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

37.

gen. Jarosława Dąbrowskiego 6, 8

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

38.

gen. Jarosława Dąbrowskiego 10, 12 budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

budynek użyteczności publicznej –
przedszkole
kaplica architektoniczna
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa
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39.

gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, 16 budynek mieszkalny

40.

Długa 48

krzyż kamienny kapliczkowy

41.

Dworcowa 2, 2a

dworzec kolejowy

1920–1930 r.

Śródmieście

42.

Dworcowa 6 - 10

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

43.

Dworcowa 17

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

44.

Dworek 11

dwór

45.

Adolfa Dygasińskiego /
Rybnicka (gm. Świerklany)

krzyż kamienny kapliczkowy

1910 r.

Radziejów

46.

Fabryczna / Zgodna

krzyż kamienny kapliczkowy

XIX / XX w.

Gotartowice

47.

Franciszkańska 22

kolumna Maryjna

II połowa XIX w.

Zamysłów

48.

Frontowa, obok nr 45

XIX w.

Niewiadom

49.

Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego

1926–1928 r.

Chwałowice

50.

Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego / Działkowców 1

krzyż kamienny kapliczkowy

około 1925 r.

Chwałowice

51.

Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego / Działkowców 1

figura św. Teresy od Dzieciątka
Jezus

około 1930 r.

Chwałowice

52.

Konstantego Ildefonsa
Gałczyńskiego 2

budynek mieszkalny

około 1920 r.

Chwałowice

53.

Gliwicka

kaplica grobowa ks. Bolika

1890–1900 r.

Śródmieście

54.

Gliwicka 1

kamienica

1905 r.

Śródmieście

55.

Gliwicka 3

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

56.

Gliwicka 4

kamienica

1890–1900 r.,
częściowo
przebudowana

Śródmieście

57.

Gliwicka 6

kamienica

1910–1920 r.

Śródmieście

58.

Gliwicka 8

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1910 r.

Śródmieście

59.

Gliwicka 18

budynek mieszkalny

około 1920 r.

Śródmieście

60.

Gliwicka 24

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

61.

Gliwicka 44

budynek mieszkalny

1890 r.

Rybnik-Północ

62.

Gliwicka 46

budynek mieszkalny

około 1890 r.

Rybnik-Północ

63.

Gliwicka 48

budynek mieszkalny

około 1890 r.

Rybnik-Północ

64.

Gliwicka 50

budynek mieszkalny

około 1890 r.

Rybnik-Północ

65.

Gliwicka 52

budynek mieszkalny

około1890 r.

Rybnik-Północ

66.

Gliwicka 56

budynek mieszkalny

około 1890 r.,
przebudowany w
1940 r.

Rybnik-Północ

67.

Gliwicka 65

krzyż kamienny kapliczkowy

1884 r.

Wielopole

kaplica architektoniczna pw. św.
Jana Nepomucena
kościół parafialny parafii rzymskokatolickiej pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus

1920–1930 r.

Dzielnica
Meksyk
Orzepowice

Maroko-Nowiny
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68.

Gliwicka 69

budynek mieszkalny

około 1910 r.

Wielopole

69.

Gliwicka 132

budynek użyteczności publicznej –
poczta

1890–1910 r.

Wielopole

70.

Gliwicka 146

budynek mieszkalny

około 1900 r.

Wielopole

71.

Gliwicka 148

kaplica architektoniczna

72.

Gliwicka 148

krzyż kamienny kapliczkowy

XIX / XX w.

Wielopole

73.

Gotartowicka 37

krzyż kamienny kapliczkowy

1920–1930 r.

Gotartowice

74.

Górnośląska 108

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1910–1920 r.

Niedobczyce

75.

Grodzka 14

budynek użyteczności publicznej –
przedszkole

około 1900 r.

Chwałęcice

76.

gen. Józefa Hallera 9

kamienica

1913 r.

Śródmieście

77.

gen. Józefa Hallera 11

kamienica

1900 r.

Śródmieście

78.

gen. Józefa Hallera 19

klasztor oo. Franciszkanów

1922–1928 r.

Smolna

79.

gen. Józefa Hallera 19 /
Wodzisławska

kościół parafialny parafii rzymskokatolickiej pw. św. Józefa
Robotnika

1922–1928 r.

Smolna

80.

gen. Józefa Hallera 25

budynek usługowo-mieszkalny

1927 r.

Smolna

81.

gen. Józefa Hallera 30

kamienica

1900–1910 r.

Smolna

82.

gen. Józefa Hallera 32

kamienica

1900–1910 r.

Smolna

83.

Hetmańska 64

krzyż kamienny kapliczkowy

1909 r.

Niedobczyce

84.

Hotelowa 25

budynek mieszkalny z młynem

1880 r.

Kamień

85.

św. Jadwigi 14

budynek mieszkalny

około 1910 r.

Smolna

86.

św. Jana 1 / pl. Kościelny 2

budynek usługowo-mieszkalny

1920-1930 r.

Śródmieście

87.

św. Jana 2

kamienica

1900–1910 r.

Śródmieście

88.

św. Jana 5

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

89.

św. Jana 7

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Śródmieście

90.

św. Jana 11

budynek usługowo-mieszkalny

1930 r.

Śródmieście

91.

św. Jana 13

budynek usługowo-mieszkalny

1880–1890 r.

Śródmieście

92.

Jankowicka 20

budynek mieszkalny

około 1910 r.

Śródmieście

93.

Jankowicka 46−48

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

94.

Jankowicka 50–52

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

95.

Jankowicka 54–56

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

96.

Jankowicka 58–60

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

Wielopole
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97.

Jarzynowa 19

dwór

około 1850 r.

Zamysłów

98.

Jastrzębska 2

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Boguszowice-Osiedle

99.

Jastrzębska 3

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Boguszowice-Osiedle

100.

Jastrzębska 4

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Boguszowice-Osiedle

101.

Jastrzębska 5

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Boguszowice-Osiedle

102.

Jastrzębska 6

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

Boguszowice-Osiedle

103.

Jastrzębska 7

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Boguszowice-Osiedle

104.

Jastrzębska 8

budynek mieszkalny

1900–1910 r.

Boguszowice-Osiedle

105.

Jastrzębska 9

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Boguszowice-Osiedle

106.

Jastrzębska 10

budynek usługowy

1890–1900 r.

Boguszowice-Osiedle

107.

Jastrzębska 11

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Boguszowice-Osiedle

108.

Jastrzębska 12

budynek usługowy

1890 - 1900

Boguszowice-Osiedle

109.

Jastrzębska 15

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Boguszowice-Osiedle

110.

Jastrzębska 17

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Boguszowice-Osiedle

111.

Jastrzębska

zespół zabytkowy KWK
„Jankowice”

1910–1980 r.

Boguszowice-Osiedle

112.

Jaworowa 8

kaplica słupowa

I połowa XX w.

Stodoły

113.

Kolejowa

lokomotywownia

114.

Komisji Edukacji Narodowej 15

kościół parafialny parafii rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla

1925 r.

Golejów

115.

Komisji Edukacji Narodowej 15

budynek plebanii

1925 r.

Golejów

116.

Stanisława Konarskiego 6

kościół parafialny parafii rzymskokatolickiej pw. Przenajświętszej
Trójcy

1933–1934 r.

Popielów

117.

Stanisława Konarskiego 6a

budynek plebanii

1933 r.

Popielów

118.

Stanisława Konarskiego 53

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

119.

pl. Mikołaja Kopernika 3

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1930 r.

Śródmieście

120.

Wojciecha Korfantego 1

kamienica

około 1900 r.

Śródmieście

121.

Wojciecha Korfantego 2

budynek usługowy – hotel

1890–1900 r.

Śródmieście

122.

Wojciecha Korfantego 3

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Śródmieście

123.

Wojciecha Korfantego 4

budynek usługowo-mieszkalny

1910 r.

Śródmieście

124.

Wojciecha Korfantego 4a

budynek usługowo-mieszkalny

1910–1920 r.

Śródmieście

125.

Wojciecha Korfantego 5

budynek usługowo-mieszkalny

1910–1920 r.

Śródmieście

Śródmieście

Popielów
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126.

Wojciecha Korfantego 6

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Śródmieście

127.

Wojciecha Korfantego 7

budynek usługowo-mieszkalny

około 1900 r.

Śródmieście

128.

Wojciecha Korfantego 9

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Śródmieście

129.

Wojciecha Korfantego 11

kamienica

1910–1920 r.

Śródmieście

130.

Kościelna 1

kamienica

1910–1920 r.

Śródmieście

131.

Kościelna 2

budynek usługowo-mieszkalny

około 1850 r.

Śródmieście

132.

Kościelna 3

kamienica

1900–1910 r.

Śródmieście

133.

Kościelna 4

kamienica

1930 r.

Śródmieście

134.

Kościelna 5

budynek usługowo-mieszkalny

1850–1900 r.,
przebudowany
w 1970 r.

Śródmieście

135.

Kościelna 6

budynek usługowo-mieszkalny

około 1890 r.

Śródmieście

136.

Kościelna 7

kamienica

1911 r.

Śródmieście

137.

Kościelna 8

kamienica

1880–1900 r.

Śródmieście

138.

Kościelna 9

kamienice (2 obiekty)

około 1900 r.

Śródmieście

139.

Kościelna 11

kamienica

1920–1930 r.

Śródmieście

140.

Kościelna 13

kamienica

1890–1900 r.

Śródmieście

141.

Kościelna 15

budynek usługowo-mieszkalny

1850–1870 r.,
przebudowany

Śródmieście

142.

pl. Kościelny 1

budynek mieszkalny

1880–1890 r.

Śródmieście

143.

Tadeusza Kościuszki 9

kamienica

1910–1920 r.

Śródmieście

144.

Tadeusza Kościuszki 11

kamienica

1910–1920 r.

Śródmieście

145.

Tadeusza Kościuszki 17

budynek mieszkalny - mozaika

146.

Tadeusza Kościuszki 23

budynek użyteczności publicznej –
Zespół Szkół Mechanicznych

1920–1930 r.

Śródmieście

147.

Tadeusza Kościuszki 28

kamienica

1910–1920 r.

Śródmieście

148.

Tadeusza Kościuszki 30

kamienica

1920–1930 r.

Śródmieście

149.

Tadeusza Kościuszki 36

budynek Nadleśnictwa

1910–1920 r.

Śródmieście

150.

Tadeusza Kościuszki 40

kamienica

151.

Tadeusza Kościuszki 41

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1908–1922–
1960,
przebudowany

Śródmieście

152.

Tadeusza Kościuszki 42

kamienica

1920–1930 r.

Śródmieście

153.

Tadeusza Kościuszki 54

dawne seminarium Ojców
Werbistów, Politechnika Śląska

1930–1933 r.

Śródmieście

154.

Tadeusza Kościuszki 58

kamienica

1925 r.

Śródmieście

Śródmieście

Śródmieście
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155.

Tadeusza Kościuszki 60 - 62

kamienica

1920–1930 r.

Śródmieście

156.

Tadeusza Kościuszki 64

budynek usługowo-mieszkalny

1930 r.

Śródmieście

157.

Józefa Ignacego Kraszewskiego 6

budynek mieszkalny

około 1930 r.

Śródmieście

158.

Bolesława Krzywoustego / Cienista

krzyż kamienny

1950 r.

Niedobczyce

159.

Książenicka

kaplica słupowa

1920–1930 r.

Golejów

160.

Kupiecka

kaplica architektoniczna pw. Matki
Bożej

1895 r.

Chwałowice

161.

Kupiecka 1

budynek użyteczności publicznej –
Urząd Miar i Wag

1920 r.

Chwałowice

162.

Kupiecka 2

budynek użyteczności publicznej –
poczta

1920 r.

Chwałowice

163.

Kupiecka 5

budynek usługowo-mieszkalny

1890 r.

Chwałowice

164.

Kupiecka, obok nr 16

krzyż kamienny kapliczkowy

początek XX w.

Chwałowice

165.

Kupiecka 19

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1910 r.

Chwałowice

166.

Kuźnicka / św. Maksymiliana

krzyż kamienny prosty

1960 r.

Rybnicka Kuźnia

167.

Augustyna Kwiotka 55, 56, 57, 58

budynki mieszkalne zespołu osiedla
1920–1930 r.
robotniczego

Niewiadom

168.

Las Nacyński, w pobliżu ul. Dolnej,
dz. nr 1166/66

wieża ciśnień

1937 r.

Zamysłów

169.

Lechicka

krzyż kamienny kapliczkowy

1890-1910 r.

Stodoły

170.

Joachima Lelewela 18–20

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

171.

Joachima Lelewela 19–21

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

172.

Stanisława Leszczyńskiego

krzyż kamienny

1831 r.

Niedobczyce

173.

Ligocka / Wolna

krzyż kamienny kapliczkowy

1892 r.

Ligota – Ligocka Kuźnia

174.

Juliusza Ligonia 5

willa

1927 r.

Śródmieście

175.

Łony 1

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1910 r.

Śródmieście

176.

Łony 5

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1910 r.

Śródmieście

177.

Łony 7

budynek usługowo-mieszkalny

około 1910 r.

Śródmieście

178.

Łony 8

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.,
przebudowany

Śródmieście

179.

Łony 9

budynek usługowo-mieszkalny

około 1900 r.

Śródmieście

180.

Łony 11

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1910 r.

Śródmieście

181.

1 Maja 1

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1906–1912 r.

Chwałowice

182.

1 Maja 3

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1900–1920 r.

Chwałowice

183.

1 Maja 5

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice
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184.

1 Maja 7

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

185.

1 Maja 9

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

186.

1 Maja 11

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

187.

1 Maja 13

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

188.

1 Maja 15

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

189.

1 Maja 17

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

190.

1 Maja 18

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

191.

1 Maja 19

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

192.

1 Maja 20

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

193.

1 Maja 25

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

194.

1 Maja 26

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

195.

1 Maja 27

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

196.

1 Maja 28

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

197.

1 Maja 31

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

198.

1 Maja 33

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

199.

1 Maja 34

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

200.

1 Maja 35

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

201.

1 Maja 36

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

202.

1 Maja 37

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

203.

1 Maja 39

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

204.

1 Maja 41

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

205.

1 Maja 43

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

206.

1 Maja 44

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

207.

1 Maja 45

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

208.

1 Maja 46

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

209.

1 Maja 47

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

210.

1 Maja 48

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

211.

1 Maja 49

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

212.

1 Maja 50

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice
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Dzielnica

213.

1 Maja 51

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1934 r.

Chwałowice

214.

1 Maja 52

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

215.

1 Maja 54

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

216.

1 Maja 55

budynek mieszkalny

około 1920 r.,
przebudowany

Chwałowice

217.

1 Maja 56

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

218.

1 Maja 58

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

219.

1 Maja 62

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

220.

1 Maja 64

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

221.

1 Maja 66

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

222.

1 Maja 70

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

223.

1 Maja 74

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

224.

1 Maja 76

budynek mieszkalny Zespołu
Kolonii Robotniczej

1890–1910 r.

Chwałowice

225.

1 Maja 91b

dom kultury

1965 r.

Chwałowice

226.

1 Maja 96a

willa dyrektora kopalni
"Chwałowice", budynek mieszkalny

około 1910 r.

Chwałowice

227.

3 Maja 9

budynek usługowo-mieszkalny

1904 r.

Śródmieście

228.

3 Maja 12

budynek usługowy

1920–1930 r.

Śródmieście

229.

3 Maja 14

budynek użyteczności publicznej

1890–1900 r.

Śródmieście

230.

3 Maja 17

kamienica

1890–1900 r.

Śródmieście

231.

3 Maja 22

budynek użyteczności publicznej –
Zespół Szkół Urszulańskich

1937 r.

Śródmieście

232.

3 Maja 24

klasztor (Dom Zakonny ss.
Urszulanek)

1890–1900 r.

Śródmieście

233.

Stanisława Małachowskiego

krzyż kamienny kapliczkowy

1882 r.

Boguszowice-Stare

234.

Stanisława Małachowskiego /
Kłokocińska

krzyż kamienny

1900 r.

Boguszowice-Stare

235.

Stanisława Małachowskiego 18

1910–1920 r.

Boguszowice-Stare

236.

Stanisława Małachowskiego 38

1935 r.

Boguszowice-Stare

237.

Stanisława Małachowskiego 40

1910–1920 r.

Boguszowice-Stare

238.

Mariańska 4

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Rybnik-Północ

239.

Heleny Marusarzówny 45

krzyż kamienny kapliczkowy

początek XX w.

Chwałęcice

240.

mjr. Władysława Mażewskiego 4

budynek mieszkalny

241.

mjr. Władysława Mażewskiego 7

budynek mieszkalny

budynek plebanii, budynek
usługowy
kościół parafii rzymsko-katolickiej
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa
budynek użyteczności publicznej –
przedszkole

1926 r.,
częściowo
przebudowany
1926 r.,
częściowo
przebudowany

Meksyk
Meksyk
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242.

mjr. Władysława Mażewskiego
9–11

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

243.

mjr. Władysława Mażewskiego 12

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

244.

mjr. Władysława Mażewskiego
13–15

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

245.

mjr. Władysława Mażewskiego
14–16

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

246.

mjr. Władysława Mażewskiego
17–19

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

247.

mjr. Władysława Mażewskiego 18–
20

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

248.

mjr. Władysława Mażewskiego 21–
23

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

249.

mjr. Władysława Mażewskiego 25–
27

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

250.

mjr. Władysława Mażewskiego 24–
26

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Meksyk

251.

Karola Miarki 3

budynek mieszkalny

1900–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

252.

Karola Miarki 72

budynek użyteczności publicznej –
przedszkole

1910 r.

Ligota – Ligocka Kuźnia

253.

Karola Miarki 77 / Zakątek /
/ por. Kazimierza Ogrodowskiego

krzyż kamienny kapliczkowy

1916 r.

Ligota – Ligocka Kuźnia

254.

Karola Miarki 89 / Żorska

kaplica architektoniczna

2 poł. XVIII w.

Ligota – Ligocka Kuźnia

255.

Miejska 8

budynek usługowy

1890–1910 r.

Śródmieście

256.

Miejska 11

budynek usługowy

1890–1910 r.

Śródmieście

257.

Miejska 12

budynek plebanii

1880–1910 r.

Śródmieście

258.

Miejska 13

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

259.

Miejska 13a

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Śródmieście

260.

Miejska 14

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

Śródmieście

261.

Mikołowska 5

kamienica

1900–1910 r.

Śródmieście

262.

Mikołowska 11

kamienica

1890–1900 r.

Śródmieście

263.

Mikołowska 27

budynek mieszkalny

1910–1927 r.

Rybnik-Północ

264.

Mikołowska 29

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Rybnik-Północ

265.

Mikołowska 31

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Rybnik-Północ

266.

Mikołowska 55

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Rybnik-Północ

267.

Mikołowska

budynek dworca

1920–1930 r.

Paruszowiec-Piaski

268.

Mikołowska 73

kamienica

1890–1900 r.

Paruszowiec-Piaski

269.

Mikołowska 92

krzyż kamienny kapliczkowy

początek XX w.

Paruszowiec-Piaski

270.

Mikołowska 94

budynek usługowy

1910–1920 r.

Paruszowiec-Piaski

343
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271.

Mikołowska

most kolejowy

1900–1920

Paruszowiec-Piaski

272.

Mikołowska 105

budynek mieszkalny

1850 r.

Paruszowiec-Piaski

273.

Mikołowska 130

willa dyrektora Huty Silesia

1890–1905 r.

Paruszowiec-Piaski

274.

Mikołowska 134

budynek mieszkalny

1900 r.

Paruszowiec-Piaski

275.

Młyńska 3

budynek usługowo-mieszkalny

Śródmieście

276.

Młyńska 4, 10

magazyn i budynek dawnego młyna około 1860 r.

Śródmieście

277.

Młyńska 11a

dom katechetyczny, budynek
usługowy

1910–1920 r.

Śródmieście

278.

Młyńska 17

magazyn

1890–1910 r.

Śródmieście

279.

Na Górze 6

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Śródmieście

280.

Niedobczycka 191

budynek użyteczności publicznej –
szkoła, biblioteka

1890–1900 r.

Niedobczyce

281.

Niedobczycka / Hetmańska

krzyż kamienny kapliczkowy

początek XX w.

Niedobczyce

282.

Juliana Ursyna Niemcewicza /
Ludomira Różyckiego

kaplica architektoniczna pw. św.
Barbary

2 połowa XIX w.

Popielów

283.

Obrońców Rybnika 2a, 2b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Maroko-Nowiny

284.

Obrońców Rybnika 4a, 4b

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Maroko-Nowiny

285.

Obrońców Rybnika 6a, 6b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Maroko-Nowiny

286.

Obrońców Rybnika 8a, 8b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Maroko-Nowiny

287.

Obwiednia Południowa

most kolejowy

1920–1930 r.

Zamysłów / Smolna /
Śródmieście

288.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 1

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

289.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 1a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

290.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 3

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

291.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 3a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

292.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 5

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

293.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 5a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

294.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 7

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

295.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 7a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

296.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 9

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

297.

por. Kazimierza Ogrodowskiego 9a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

298.

Ogródki 12

budynek mieszkalny

około 1910 r.

Rybnik-Północ

299.

Ogródki 16

budynek mieszkalny

około 1910 r.

Rybnik-Północ
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300.

Ogródki 18

budynek mieszkalny

301.

Parkowa 27

budynek mieszkalny

302.

Partyzantów (naprzeciw nr 28)

kaplica architektoniczna pw. św.
Jana Nepomucena

1985 r., kopia
obiektu z XIX w.

Ligota – Ligocka Kuźnia

303.

Partyzantów (obok nr 61)

krzyż kamienny kapliczkowy

1909 r.

Ligota – Ligocka Kuźnia

304.

Piasta 1

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.,
przebudowany

Rybnik-Północ

305.

Piasta 3

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Rybnik-Północ

306.

Piasta 5 / Ogródki

budynek mieszkalny

około 1900 r.

Rybnik-Północ

307.

Piasta 7

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Rybnik-Północ

308.

Piasta 9

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

Rybnik-Północ

309.

Piasta 15

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

Rybnik-Północ

310.

Piasta 16a

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

311.

Piasta 17

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

Rybnik-Północ

312.

Piasta 19

kamienica

1890–1900 r.

Rybnik-Północ

313.

Józefa Piłsudskiego 2

1920–1930 r.

Śródmieście

314.

Józefa Piłsudskiego 4

1890–1900 r.

Śródmieście

315.

Józefa Piłsudskiego 6

kamienica

1890–1900 r.

Śródmieście

316.

Józefa Piłsudskiego 18

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Śródmieście

317.

Józefa Piłsudskiego 20

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Śródmieście

318.

Pocztowa 2

budynek użyteczności publicznej –
poczta

1905 r.

Śródmieście

319.

Pocztowa 4

willa

1890 r.

Śródmieście

320.

Polan

krzyż kamienny kapliczkowy

1918 r.

Stodoły

321.

Wiktora Poloczka

kaplica architektoniczna pw. św.
Urbana

1905 r.

Grabownia

322.

Wiktora Poloczka (obok nr 56)

krzyż kamienny kapliczkowy

1948 r.

Grabownia

323.

Wiktora Poloczka 97

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1890–1910 r.

Grabownia

324.

Powstańców Śląskich 1

kamienica

1890–1910 r.

Śródmieście

325.

Powstańców Śląskich 2

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1920 r.

Śródmieście

326.

Powstańców Śląskich 3

kamienica

1920–1930 r.

Śródmieście

327.

Powstańców Śląskich 4

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Śródmieście

328.

Powstańców Śląskich 5

budynek usługowy

około 1900 r.

Śródmieście

budynek użyteczności publicznej –
Wojskowa Komenda Uzupełnień
budynek usługowy – siedziba
Towarzystwa TurystycznoKrajoznawczego

około 1910 r.

Dzielnica
Rybnik-Północ
Meksyk
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329.

Powstańców Śląskich 6

budynek usługowo-mieszkalny

1850–1890 r.

Śródmieście

330.

Powstańców Śląskich 7

kamienica

1890–1910 r.

Śródmieście

331.

Powstańców Śląskich 8

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

332.

Powstańców Śląskich 9

kamienica

1890–1910 r.

Śródmieście

333.

Powstańców Śląskich 10

kamienica

1901 r.

Śródmieście

334.

Powstańców Śląskich 11

kamienica

1890–1910 r.

Śródmieście

335.

Powstańców Śląskich 12

kamienica

1870–1890 r.

Śródmieście

336.

Powstańców Śląskich 13

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

337.

Powstańców Śląskich 14

budynek usługowo-mieszkalny

1910–1920 r.

Śródmieście

338.

Powstańców Śląskich 16

kamienica

1910–1920 r.

Śródmieście

339.

Powstańców Śląskich 16a

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1910 r.

Śródmieście

340.

Powstańców Śląskich 17

kamienica

1890–1910 r.

Śródmieście

341.

Powstańców Śląskich 18

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

342.

Powstańców Śląskich 19

budynek mieszkalny

około 1890 r.

Śródmieście

343.

Powstańców Śląskich 21

budynek usługowo-mieszkalny

1900 r.

Śródmieście

344.

Powstańców Śląskich 22

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

345.

Powstańców Śląskich 23

kamienica

1890–1910 r.

Śródmieście

346.

Powstańców Śląskich 24

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

347.

Powstańców Śląskich 25

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

348.

Powstańców Śląskich 34

willa

1870–1890 r.

Śródmieście

349.

Powstańców Śląskich 38

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

350.

Powstańców Śląskich 44

budynek użyteczności publicznej –
Dom Dziecka

1913 r.

Śródmieście

351.

Prosta / Harcerska

wieża ciśnień

1905 r.

Meksyk

352.

Przemysłowa

zespół zabytkowy huty „Silesia”

1780–1900 r.

Paruszowiec-Piaski

353.

Przemysłowa 2 / Mikołowska

kamienica

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

354.

Przemysłowa 10

budynek stacji energetycznej

1890–1900 r.

Paruszowiec-Piaski

355.

Przemysłowa 12–14

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Paruszowiec-Piaski

356.

Przemysłowa 13

budynek usługowy

1890–1900 r.

Paruszowiec-Piaski

357.

Przemysłowa 16

budynek usługowo-mieszkalny

1900 r.

Paruszowiec-Piaski

346
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358.

Przemysłowa 17

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

359.

Przemysłowa 17a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

360.

Przemysłowa 19

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

361.

Przemysłowa 19a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

362.

Przemysłowa 21

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

363.

Przemysłowa 21a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

364.

Przemysłowa 22

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

365.

Przemysłowa 23

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

366.

Przemysłowa 23a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

367.

Przemysłowa 27

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

368.

Przemysłowa 28

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

369.

Przewozowa 1

budynek użyteczności publicznej –
karczma, kasyno

1903 r.

Chwałowice

370.

Przewozowa 4

zespół zabudowy kopalni
„Chwałowice”

1903 r.

Chwałowice

371.

Przyjaźni / Żorska

krzyż kamienny

około 1900 r.

Ligota - Ligocka Kuźnia

372.

Raciborska 1

budynek usługowo-mieszkalny

2 połowa XIX w.

Śródmieście

373.

Raciborska 5

budynek usługowo-mieszkalny

połowa XIX w.

Śródmieście

374.

Raciborska 7

budynek usługowo-mieszkalny

około 1890 r.

Śródmieście

375.

Raciborska 9

budynek usługowy

1890 r., 1995 r.

Śródmieście

376.

Raciborska 11

kamienica

1910 r.

Śródmieście

377.

Raciborska 11a

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

378.

Raciborska 13

budynek usługowo-mieszkalny

około 1870 r.,
przebudowany

Śródmieście

379.

Raciborska 15

kamienica

1900–1910 r.

Smolna

380.

Raciborska 17

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Smolna

381.

Raciborska 20

budynek mieszkalny

około 1920 r.

Śródmieście

382.

Raciborska 21

kamienica

1890–1900 r.

Smolna

383.

Raciborska 23

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1910 r.

Smolna

384.

Raciborska 28

budynek mieszkalny

około 1920 r.

Smolna

385.

Raciborska 30

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Smolna

386.

Raciborska 32

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Smolna
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387.

Raciborska 34

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.,
przebudowany

Smolna

388.

Raciborska 46

budynek mieszkalny

1920 r.

Smolna

389.

Raciborska 51

budynek mieszkalny

1900–1910 r.

Smolna

390.

Raciborska 56

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Smolna

391.

Raciborska 226b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Niewiadom

392.

Raciborska 229

budynek mieszkalny

1902–1920 r.,
przebudowany

Niewiadom

393.

Raciborska / Stefana Grota
Roweckiego (Bolesława
Krzywoustego)

krzyż kamienny prosty

1827 r.

Niewiadom

394.

Raciborska 232a

dawna remiza strażacka kolonii
„Helena”

1870–1880 r.

Niewiadom

395.

Raciborska 243

budynek mieszkalny

1900 r.

Niewiadom

396.

Mikołaja Reja 1

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Śródmieście

397.

Mikołaja Reja 2

kamienica

1890–1900 r.

Śródmieście

398.

Mikołaja Reja 3

budynek usługowo-mieszkalny

około 1920 r.

Śródmieście

399.

Mikołaja Reja 7

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

400.

Mikołaja Reja 9

budynek usługowo-mieszkalny

około 1930 r.

Śródmieście

401.

Rudzka 3

willa Juliusza Hasse, budynek
usługowy

1880–1900 r.

Śródmieście

402.

Rudzka 13

zespół zabudowy szpitala
brackiego - Kampus

1890–1910 r.

Śródmieście

403.

Rudzka 15

budynek użyteczności publicznej –
stacja krwiodawstwa

1900–1910 r.

Śródmieście

404.

Rudzka 16

budynek mieszkalny

1910 - 1920 r.

Śródmieście

405.

Rudzka 21–23

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Śródmieście

406.

Rudzka 25

budynek mieszkalny

1900 r.

Śródmieście

407.

Rudzka (obok nr 137)

kolumna Maryjna z pasją

1900 r.

Orzepowice

408.

Rudzka (obok nr 140)

krzyż kamienny kapliczkowy

1916 r.

Orzepowice

409.

Rudzka 162

krzyż kamienny kapliczkowy

1920 r.

Orzepowice

410.

Rudzka / Nad Zalewem

kaplica architektoniczna pw. św.
Floriana

1913 r.

Orzepowice

411.

Rudzka / Nad Zalewem

figura Najświętszego Serca Pana
Jezusa

1913 r.

Orzepowice

412.

Rudzka / Nad Zalewem

krzyż kamienny kapliczkowy

1913 r.

Orzepowice

413.

Rudzka 390

budynek użyteczności publicznej –
dawny Urząd Celny, przychodnia

lata 20-30. XX w.

Stodoły

414.

Rudzka

krzyż kamienny

1945 r.

Stodoły

415.

Rudzka 409 a–c

budynek mieszkalny (dom
celników)

lata 20. XX w.

Stodoły
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416.

Rudzka 440

budynek mieszkalny

1900 r.

Stodoły

417.

Rudzka 442

budynek mieszkalny

1900 r. (pożar 2015 r.)

Stodoły

418.

Rudzka 446

budynek mieszkalny

1900 r.

Stodoły

419.

Rudzka (obok nr 445a)

kaplica architektoniczna pw. św.
Floriana

XIX w.

Stodoły

420.

Rudzka 449

budynek usługowo-mieszkalny

1910–1920 r.

Stodoły

421.

Rudzka / Stalowa

krzyż kamienny kapliczkowy

1891 r.

Stodoły

422.

Rudzka 451

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1890–1900 r.

Stodoły

423.

Rybacka / Golejowska

krzyż kamienny kapliczkowy

1921 r.

Rybnicka Kuźnia

424.

Rybacka

krzyż kamienny

1960 r.

Rybnicka Kuźnia

425.

Rybacka 54

krzyż kamienny kapliczkowy

1922 r.

Rybnicka Kuźnia

426.

Rybacka 54

kaplica architektoniczna

1922 r.

Rybnicka Kuźnia

427.

Rybnicka 20

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1890–1910 r.

Ochojec

428.

Rybnicka 22

budynek użyteczności publicznej –
przedszkole

1890–1900 r.,
przebudowany

Ochojec

429.

Rybnicka 26–28

kaplica architektoniczna pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej

1890–1900 r.

Ochojec

430.

Franciszka Rybnickiego 2

budynek plebanii

1920–1930 r.

Śródmieście

431.

Józefa Rymera

1880–1910 r.

Niedobczyce

432.

Rynek

433.

Rynek 4

budynek usługowo-mieszkalny

1850–1890 r.

Śródmieście

434.

Rynek 5

budynek usługowy – dom towarowy 1910–1920 r.

Śródmieście

435.

Rynek 6

budynek usługowo-mieszkalny

1880–1900 r.

Śródmieście

436.

Rynek 8

budynek usługowo-mieszkalny

1880–1900 r.

Śródmieście

437.

Rynek 9

budynek usługowo-mieszkalny

1880–1900 r.

Śródmieście

438.

Rynek 10

budynek usługowy

1850–1925 r.

Śródmieście

439.

Rynek 11

budynek usługowo-mieszkalny

1820 r.

Śródmieście

440.

Rynek 12

budynek usługowo-mieszkalny

1820 r.

Śródmieście

441.

Rynek 13

budynek usługowo-mieszkalny

1820–1830 r.

Śródmieście

442.

Rynek 14

budynek usługowo-mieszkalny

1850–1870 r.

Śródmieście

443.

Rynek 17

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

444.

Rynkowa / pl. Wolności

budynek usługowy, tereny po
browarze, słodownia

zespół zabytkowy kopalni „Rymer”
(budynek administracyjny
z lampownią i starą łaźnią)
fontanna z figurą św. Jana
Nepomucena

1736 r. (figura),
Śródmieście
1993 r. (fontanna)

Śródmieście
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445.

Rynkowa 1

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

446.

Rynkowa 3

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

447.

Rynkowa 5

budynek usługowo-mieszkalny

1930 r.

Śródmieście

448.

Rzeczna 2

kamienica

1900–1910 r.

Śródmieście

449.

Rzeczna 4

kamienica

1900–1910 r.

Śródmieście

450.

Saint Vallier 3, 5, 7

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

451.

Saint Vallier 8

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Śródmieście

452.

Henryka Sienkiewicza

krzyż kamienny kapliczkowy

1909 r.

Ligota – Ligocka Kuźnia

453.

Henryka Sienkiewicza 6

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Ligota – Ligocka Kuźnia

454.

Jana III Sobieskiego 1

kamienica

1901 r.

Śródmieście

455.

Jana III Sobieskiego 2

budynek usługowy

1870–1890 r.

Śródmieście

456.

Jana III Sobieskiego 3

kamienica

1920–1930 r.

Śródmieście

457.

Jana III Sobieskiego 4

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

458.

Jana III Sobieskiego 7

budynek usługowy

1920–1930 r.,
przebudowany

Śródmieście

459.

Jana III Sobieskiego 9

budynek usługowo-mieszkalny,
karczma z salą taneczną

1890–1900 r.

Śródmieście

460.

Jana III Sobieskiego 10

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

461.

Jana III Sobieskiego 11

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

462.

Jana III Sobieskiego 12

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

463.

Jana III Sobieskiego 13

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

464.

Jana III Sobieskiego 14

budynek usługowo-mieszkalny

1935 r.

Śródmieście

465.

Jana III Sobieskiego 15

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

466.

Jana III Sobieskiego 16

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Śródmieście

467.

Jana III Sobieskiego 17

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

468.

Jana III Sobieskiego 18

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Śródmieście

469.

Jana III Sobieskiego 19

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

470.

Jana III Sobieskiego 19a

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

471.

Jana III Sobieskiego 20

budynek usługowo-mieszkalny

1932 r.

Śródmieście

472.

Jana III Sobieskiego 21

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Śródmieście

473.

Jana III Sobieskiego 22

budynek usługowo-mieszkalny

1905 r.

Śródmieście
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474.

Jana III Sobieskiego 24

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

475.

Jana III Sobieskiego 26

budynek usługowo-mieszkalny

1910–1920 r.

Śródmieście

476.

Jana III Sobieskiego 28

budynek usługowo-mieszkalny

około 1900 r.

Śródmieście

477.

Jana III Sobieskiego 30

budynek usługowy

1870–1890 r.

Śródmieście

478.

Jana III Sobieskiego 32

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

479.

Jana III Sobieskiego 34

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

480.

Jana III Sobieskiego 36

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1920 r.

Śródmieście

481.

Jana III Sobieskiego 38

kamienica

1860 r.

Śródmieście

482.

Sportowa / Racławicka
(obok nr 79)

kaplica architektoniczna pw. św.
Jana Nepomucena

XVIII / XIX w.

Niewiadom

483.

Sportowa / Gustawa Morcinka

kaplica architektoniczna pw. św.
Barbary

484.

Sportowa (obok nr 127)

budynek nadszybia Graf Reden
(Sobieski)

1855 r., przekształcony
w 1895 r.

Niewiadom

485.

Spółdzielcza / Popielowska

krzyż kamienny kapliczkowy

koniec XIX w.

Radziejów

486.

Stalowa / Rudzka

remiza strażacka

1940–1942 r.

Stodoły

487.

Stalowa 13

budynek mieszkalno-użytkowy

1890–1900 r.

Stodoły

488.

Stalowa 17

budynek mieszkalny

1900–1920 r.

Stodoły

489.

Stalowa 35

budynek mieszkalny

490.

Stalowa (obok nr 60)

krzyż prosty kamienny

koniec XIX w.

Stodoły

491.

Stanisława Staszica 1

budynek mieszkalny

1910 r.

Śródmieście

492.

Stanisława Staszica 4

budynek mieszkalny

1910 r.

Śródmieście

493.

Stanisława Staszica 8

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Śródmieście

494.

Strażacka

kaplica architektoniczna, arkadowa
pw. św. Jana Nepomucena

XVIII w.

Boguszowice-Stare

495.

Strażacka

obelisk

1975 r.

Boguszowice-Stare

496.

Strażacka 1

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Boguszowice-Stare

497.

Strażacka 5

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1900 r.

Boguszowice-Stare

498.

Strąkowska / Ludowa

krzyż kamienny kapliczkowy

1890–1910 r.

Wielopole

499.

Stroma 4

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Śródmieście

500.

Sygnały

budynek dworca PKP Gotartowice

1920–1930 r.

Gotartowice

501.

ks. Józefa Szafranka 8

budynek mieszkalny

1900–1920 r.

Śródmieście

502.

ks. Józefa Szafranka 12

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

Śródmieście

Niewiadom

Stodoły
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503.

Szeroka 17

kaplica architektoniczna pw. Matki
Boskiej Fatimskiej

1960 r.

Stodoły

504.

Alojzego Szewczyka / ks. Jana
Pojdy / Walecznych / Robotnicza

krzyż kamienny kapliczkowy

1884 r.

Kamień

505.

Alojzego Szewczyka 35–37

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1920 r.

Kamień

506.

Alojzego Szewczyka 37

kaplica architektoniczna

XIX / XX w.

Kamień

507.

Szkolna / Krzyżowa

krzyż kamienny

1846 r.

Smolna

508.

Szyb Marcin 6

budynek mieszkalny

509.

Szybowcowa 59

krzyż kamienny

510.

Szybowcowa / Komunalna / Dębowa kapliczka architektoniczna
/ Skośna
pw. NMP Niepokalanej

511.

Tkoczów (naprzeciw nr 22 / 24)

krzyż kamienny kapliczkowy

początek XX w.

Chwałowice / Meksyk

512.

Trzech Krzyży 56

kaplica architektoniczna pw. św.
Jana Nepomucena

XIX w.

Radziejów

513.

Węglowa 1

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Boguszowice-Osiedle

514.

Węglowa 2

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Boguszowice-Osiedle

515.

Węglowa 4

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Boguszowice-Osiedle

516.

Józefa Wieczorka 1a, 1b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Maroko-Nowiny

517.

Józefa Wieczorka 2a, 2b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Maroko-Nowiny

518.

Józefa Wieczorka 3a, 3b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Maroko-Nowiny

519.

Józefa Wieczorka 4a, 4b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Maroko-Nowiny

520.

Wiejska 4

willa budynek mieszkalno-usługowy 1910–1920 r.

521.

Wiejska 10

budynek mieszkalno-usługowy

1910–1920 r.,
przebudowany

Smolna

522.

Wiejska 14

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1920 r.

Smolna

523.

Wiejska 20

budynek mieszkalny

około 1920 r.

Smolna

524.

Wiejska 22

budynek mieszkalny

1870–1890 r.

Smolna

525.

Wiejska 24

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.,
przebudowany

Smolna

526.

Wiejska 36

budynek mieszkalny

1900–1910 r.

Smolna

527.

Wiejska 45

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Smolna

528.

Wiejska 49

budynek usługowo-mieszkalny

1880–1900 r.

Smolna

529.

Wielopolska (obok nr 4)

wiadukt kolejowy

1920–1930 r.

Paruszowiec-Piaski

530.

Wielopolska 6

budynek Nadleśnictwa

1900–1920 r.

Rybnik-Północ

531.

Henryka Wieniawskiego 1

kamienica

1890–1910 r.

Śródmieście

Radziejów
1950–1960 r.

Gotartowice
Kłokocin

Smolna
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Lp.

Adres

Rodzaj obiektu

Czas powstania

Dzielnica

532.

Henryka Wieniawskiego 9

budynek użyteczności publicznej –
przedszkole

1910–1920 r.

Śródmieście

533.

Henryka Wieniawskiego 11

kamienica

1920–1930 r.

Śródmieście

534.

Wieżowa

stacje drogi krzyżowej „Kalwarii
Golejowskiej” (zespół kapliczek
słupowych)

początek XX w.

Golejów

535.

Willowa 24

budynek mieszkalny

1900–1920 r.,
przebudowany

Kamień

536.

Willowa 26

budynek mieszkalny

1900–1920 r.

Kamień

537.

Wiosny Ludów (naprzeciw nr 4)

kaplica architektoniczna

1 połowa XIX w.

Golejów

538.

Wiosny Ludów (naprzeciw nr 4)

krzyż kamienny

1 połowa XIX w.

Golejów

539.

Włościańska 147a

leśnictwo - budynek mieszkalny
i gospodarczy

1890–1910 r.

Kłokocin

540.

Wodzisławska 5

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Smolna

541.

Wodzisławska 10

budynek mieszkalny

około 1910 r.

Smolna

542.

Wodzisławska 25 (od św. Jadwigi)

budynek mieszkalny

1890–1906 r.

Smolna

543.

Wodzisławska 31

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1879 r.

Smolna

544.

Wodzisławska 32

budynek usługowo-mieszkalny

około 1920 r.

Smolna

545.

Wodzisławska 34

budynek mieszkalny

1890–1900 r.

Smolna

546.

Wodzisławska 44

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Smolna

547.

Wodzisławska 44

krzyż kamienny

około 1960 r.

Smolna

548.

Wodzisławska 46

budynek użyteczności publicznej –
szkoła

1920–1930 r.

Smolna

549.

Wodzisławska 113

willa „Kocha”

1890–1900 r.

Zamysłów

550.

Wodzisławska (obok nr 119)

kaplica architektoniczna pw. św.
Floriana

lata 60. XIX w.

Zamysłów

551.

Wodzisławska (nr 175b)

szyb „Szymański”, wieża szybowa

około 1945–1950

Zamysłów

552.

Wodzisławska

kaplica architektoniczna

1998 r.

Popielów

553.

Wolna 8

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

554.

Wolna 10

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

555.

Wolna 12

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

556.

Wolna 14

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

557.

Wolna 16

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Paruszowiec-Piaski

558.

Wolna 17

budynek użyteczności publicznej,
szkoła

1910–1920 r.

Paruszowiec-Piaski

559.

Wolna 130

karczma, budynek usługowomieszkalny

około 1890 r.

Ligota – Ligocka Kuźnia

560.

Stanisława Wolnego 6

willa

1920–1930 r.

Śródmieście
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Rodzaj obiektu
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Dzielnica

561.

pl. Wolności 1

kamienica

1910–1920 r.

Śródmieście

562.

pl. Wolności 2

kamienica

1910–1920 r.

Śródmieście

563.

pl. Wolności 4

kamienica

1870–1890 r.

Śródmieście

564.

pl. Wolności 5

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

565.

pl. Wolności 6

budynek usługowo-mieszkalny

1870–1890 r.

Śródmieście

566.

pl. Wolności 7

kamienica

1890–1910 r.

Śródmieście

567.

pl. Wolności 10

budynek usługowo-mieszkalny

1890–1910 r.

Śródmieście

568.

pl. Wolności 11a–12a

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Śródmieście

569.

pl. Wolności 13

kamienica

1890–1910 r.

Śródmieście

570.

pl. Wolności 21

budynek usługowo-mieszkalny

1900–1910 r.

Śródmieście

571.

Michała Wołodyjowskiego 1

kościół parafialny parafii rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca 1921 r.
Pana Jezusa

Niedobczyce

572.

Michała Wołodyjowskiego 5

budynek plebanii

około 1920 r.

Niedobczyce

573.

Wysoka 2 / Powstańców

budynek usługowo-mieszkalny

1920–1930 r.

Śródmieście

574.

Wyzwolenia 5

budynek usługowo-mieszkalny

około 1900 r.

Rybnik-Północ

575.

Wyzwolenia 7

budynek usługowo-mieszkalny

około 1925 r.

Rybnik-Północ

576.

Wyzwolenia 47

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Rybnik-Północ

577.

Jana Onufrego Zagłoby 1

budynek dworca

1910–1920 r.

Niedobczyce

578.

Jana Onufrego Zagłoby 2 /
Górnośląska 34

kaplica architektoniczna

1841 r.

Niedobczyce

579.

Jana Onufrego Zagłoby 2 /
Górnośląska 34

krzyż kamienny

XIX / XX w.

Niedobczyce

580.

Jana Onufrego Zagłoby 3

budynek usługowo-mieszkalny

około 1900 r.

Niedobczyce

581.

Zamkowa 2–4

budynek usługowo-mieszkalny

1820–1870 r.

Śródmieście

582.

Zamkowa 5

budynek użyteczności publicznej –
Urząd Miasta

1850–1920 r.

Śródmieście

583.

Zamkowa 6

budynek usługowo-mieszkalny

1894 r.

Śródmieście

584.

Zamkowa 8

drukarnia „Polonia”, budynek
usługowy

1870–1890 r.

Śródmieście

585.

Ludwika Zdrzałka 60

dwór, budynek mieszkalny

przebudowany

Zebrzydowice

586.

Zebrzydowicka 41–43

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Maroko-Nowiny

587.

Zebrzydowicka 45–47

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Maroko-Nowiny

588.

Zebrzydowicka 49–51

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Maroko-Nowiny

589.

Zebrzydowicka 50a, 50b

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Maroko-Nowiny
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Dzielnica

590.

Zebrzydowicka 52a, 52b

budynek mieszkalny

1910–1920 r.

Maroko-Nowiny

591.

Zebrzydowicka 54a, 54b

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Maroko-Nowiny

592.

Zebrzydowicka 56a, 56b

budynek mieszkalny

1920–1930 r.

Maroko-Nowiny

593.

Zebrzydowicka 182

budynek użyteczności publicznej –
przedszkole

1890–1900 r.

Zebrzydowice

594.

Zebrzydowicka 188

kaplica architektoniczna

1928 r.

Zebrzydowice

595.

Zebrzydowicka 205 / Cypriana
Kamila Norwida

budynek mieszkalny

596.

Zebrzydowicka 223

kościół parafii rzymsko-katolickiej
pw. Matki Bożej Szkaplerznej i św.
Piusa X w Jejkowicach

około 1945 r.

Zebrzydowice

597.

Zwycięstwa 8

budynek mieszkalny

1890–1910 r.

Chwałowice

598.

Zwycięstwa 10

budynek mieszkalny i gospodarczy

1890–1910 r.

Chwałowice

599.

Zwycięstwa 12

budynek mieszkalny i gospodarczy

1890–1910 r.

Chwałowice

600.

Zwycięstwa 14

budynek mieszkalny i gospodarczy

1890–1910 r.

Chwałowice

601.

Żniwna 76 / Włościańska

krzyż kamienny kapliczkowy

1890–1910 r.

Kłokocin

Zebrzydowice

Tabela Z2-2. Cmentarze

Lp.

Adres

1.

Rodzaj obiektu

Czas
powstania

cmentarz parafialny

-

Boguszowicka / Gotartowicka
1a.

2.

3.

Gliwicka

4.
4a.

Miejska 12

4b.
5.

Boguszowice-Stare
krzyż cmentarny

Gliwicka / Rondo Europejskie /
Obwiednia Północna

Komisji Edukacji Narodowej 29

6.

cmentarz parafialny i miejsce
egzekucji uczestników Marszu
Śmierci (Miejsce Pamięci
Narodowej)
cmentarz parafialny (lapidarium
[nieczynny])

1930 r.

styczeń 1945 r.

-

cmentarz ewangelicki (nieczynny)

XVIII–XX w.

krzyż cmentarny

XIX w.

krzyż cmentarny

1877 r.

7.

Rudzka / kpt. Jana Kotucza

8.

cmentarz parafialny

-

cmentarz parafialny

-

Śródmieście

Golejów

Radziejów / Popielów
krzyż cmentarny

1886 r.

cmentarz parafialny

od 1920 r.

cmentarz parafialny

lata 70. XX w.

krzyż cmentarny

1988 r.

Wolna 147
8a.

Rybnik-Północ

Śródmieście

Stanisława Konarskiego
6a.

Dzielnica

Rybnik-Północ

Ligota - Ligocka
Kuźnia
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Lp.
9.

Adres

Czas
powstania

Rodzaj obiektu
dawny cmentarz szpitala
psychiatrycznego i mogiły ofiar
wydarzeń z 1945 r.

Gliwicka / rzeka Ruda

-

Dzielnica
Wielopole

V.Z3. ZABYTKI (STANOWISKA) ARCHEOLOGICZNE
Tabela Z3-1. Stanowiska archeologiczne stwierdzone w ramach Archeologicznego Zdjęcia Polski (AZP)
Stanowiska archeologiczne według wykazu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Archeologiczne Zdjęcie Polski), stan na
koniec 2015 r.
Kolejność stanowisk w tabeli zgodna z położeniem stanowiska według podziału AZP (siatka AZP): numer obszaru (numer pasanumer słupa) / numer stanowiska na obszarze (numer kolejnego stanowiska w obrębie obszaru AZP) / numer stanowiska
w miejscowości (dzielnicy miasta). Kolejność numerów obszarów AZP na obszarze miasta (numer pasa-numer słupa siatki
[sekcji] AZP): 100-42, 100-43, 100-44; 101-42, 101-43, 101-44; 102-42, 102-43, 102-44; 103-42, 103-43, 103-44.
Obszary AZP nr 101-42, 101-43 oraz 103-43 w obrębie Rybnika nie zostały dotąd przebadane (opracowane). W związku z tym
wykaz stanowisk archeologicznych prawdopodobnie zostanie w późniejszym okresie rozszerzony o stanowiska, które
stwierdzone zostaną na tych obszarach.
Stanowiska archeologiczne nr: 100-43/7/1, 100-43/8/2, 100-43/28/1, 100-43/29/2 i 102-43/27/25 są stanowiskami o nieznanej
lokalizacji, w związku z czym stanowiska te nie zostały oznaczone na rysunku studium oraz na mapie uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego.

Lp.

Nr obszaru /
na obszarze /
w miejscowości

Dzielnica

Rodzaj
stanowiska

Chronologia

Materiał

1.

100-42/5/1

Stodoły

osada

wczesne średniowiecze
XII-XIII w.

4 fragmenty ceramiki

2.

100-42/6/2

Stodoły

osada

nowożytność
XVI-XVIII w.

14 fragmentów ceramiki

3.

100-43/7/1

Ochojec

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze

fragment ceramiki

4.

100-43/8/2

Ochojec

ślad osadnictwa epoka kamienia

2 odłupki

5.

100-43/9/3

Ochojec

ślad osadnictwa

późne średniowiecze
XIV-XV w.

3 fragmenty ceramiki

6.

100-43/10/4

Ochojec

ślad osadnictwa

późne średniowiecze
XIV-XV w.

2 fragmenty ceramiki

7.

100-43/11/5

Ochojec

ślad osadnictwa

późne średniowiecze
XIV-XV w.

4 fragmenty ceramiki

8.

100-43/12/6

Ochojec

osada (?)
późny okres wpływów
kultury
rzymskich (?)
przeworskiej (?)

5 fragmentów ceramiki

ślad osadnictwa

wczesne średniowiecze
X w. (?)

2 fragmenty ceramiki

ślad osadnictwa

późne średniowiecze
XIV-XV w.

2 fragmenty ceramiki

9.

100-43/13/7

Ochojec

osada

późne średniowiecze
XIV-XV w.

6 fragmentów ceramiki

10.

100-43/14/8

Ochojec

osada

późne średniowiecze
XIV-XV w.

13 fragmentów

11.

100-43/15/9

Ochojec

osada (?)

późne średniowiecze
XIV-XV w.

5 fragmentów ceramiki

12.

100-43/16/10

Ochojec

ślad osadnictwa

późne średniowiecze
XIV-XV w.

4 fragmenty ceramiki

13.

100-43/17/11

Ochojec

osada

późne średniowiecze
XIV-XV w.

7 fragmentów ceramiki

14.

100-43/18/12

Ochojec

osada

późne średniowiecze

11 fragmentów ceramiki
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Nr obszaru /
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w miejscowości

Dzielnica

Rodzaj
stanowiska

Chronologia

Materiał

XIV-XV w.
15.

100-43/19/13

Ochojec

16.

100-43/20/14

Ochojec

ślad osadnictwa

późne średniowiecze
XIV-XV w.

3 fragmenty ceramiki

ślad osadnictwa epoka kamienia

1 odłupek łuszczniowy

ślad osadnictwa późne średniowiecze

3 fragmenty ceramiki
wyroby kamienne skrobacze, "nóż krzemienny"

17.

100-43/28/1

Kamień

obozowisko (?)

18.

100-43/29/2

Kamień

ślad osadnictwa wczesne średniowiecze

19.

100-43/30/3

Kamień

osada

późne średniowiecze
XIV-XV w.

6 fragmentów ceramiki

20.

100-43/31/1

Golejów

ślad osadnictwa

późne średniowiecze
XIV-XV w.

fragment ceramiki

21.

100-43/32/2

Golejów

osada

późne średniowiecze
XIV-XV w.

9 fragmentów ceramiki

22.

100-44/42/4

Kamień

ślad osadniczy

okres nowożytny

1 fragment ceramiki

23.

102-42/13/6

Niedobczyce

osada

średniowiecze

ceramika

24.

102-42/14/7

Niewiadom

cmentarzysko

późne średniowiecze,
nowożytność

13 szkieletów

25.

102-42/15/8

Zebrzydowice

ślad osadniczy

średniowiecze, XIV-XV w.

3 fragmenty ceramiki

26.

102-42/16/9

Niedobczyce

ślad osadniczy

średniowiecze, XIII w.

1 fragment ceramiki

27.

102-43/1/1

Śródmieście

ślady
osadnictwa
epoka brązu, halsztat C-D
kultury łużyckiej

fragment naczynia

ślady
osadnictwa

nieokreślone

krzemienie

średniowiecze nowożytność

relikty architektury, fragmenty
naczyń, szkło naczyniowe,
porcelana, fajans, fajka, groty
bełtów, gwoździe, kafle,
dachówki, moneta,
przedmioty żelazne

zamek

epoka kamienia

fragment ceramiki

28.

102-43/2/10

Zamysłów

ślad osadnictwa epoka kamienia

odłupek retuszowany

29.

102-43/3/11

Niedobczyce

ślad osadnictwa epoka kamienia

odłupek zatuszowany

30.

102-43/4/12

Radziejów

ślad osadniczy

2 fragmenty naczyń,
fragment naczynia z polewą

31.

102-43/5/13

Ligota - Ligocka Kuźnia

ślad osadnictwa epoka kamienia

odłupek krzemienny

32.

102-43/6/14

Ligota - Ligocka Kuźnia

a) ślad
osadnictwa

XVI w.

4 fragmenty naczyń

b) ślad
osadnictwa

XV w.

5 fragmenty naczyń

c) ślad
osadnictwa

nowożytność

2 fragmenty naczyń

33.

102-43/7/15

Ligota - Ligocka Kuźnia

nowożytność

ślad osadnictwa późne średniowiecze

2 fragmenty naczyń

ślad osadnictwa nowożytność

5 fragmenty naczyń

ślad osadnictwa XIX w.

fragment naczynia

34.

102-43/8/16

Ligota - Ligocka Kuźnia

ślad osadnictwa nowożytność

2 fragmenty naczyń

35.

102-43/9/17

Ligota - Ligocka Kuźnia

ślad osadnictwa nowożytność

3 fragmenty naczyń

36.

102-43/10/18

Gotartowice

ślad osadnictwa nowożytność

fragment naczynia

37.

102-43/11/19

Gotartowice

ślad osadnictwa późne średniowiecze

fragment naczynia
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Nr obszaru /
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38.

102-43/12/20

Gotartowice

ślad osadnictwa nowożytność

2 fragmenty naczyń

39.

102-43/13/21

Boguszowice-Stare

ślad osadnictwa nowożytność

2 fragmenty naczyń

40.

102-43/14/22

Boguszowice-Stare

a) ślad
osadnictwa

późne średniowiecze

2 fragmenty naczyń

b) ślad
osadnictwa

nowożytność

fragment naczyń

Dzielnica

Rodzaj
stanowiska

Chronologia

Materiał

41.

102-43/15/23

Boguszowice-Stare

ślad osadniczy

nowożytność

fragment naczynia

42.

102-43/16/24

Chwałowice

ślad osadniczy

nowożytność

2 fragmenty naczyń

43.

102-43/27/25

Radziejów

ślad osadnictwa
III okres epoki brązu
- kultura łużycka

44.

102-44/1/1

Ligota - Ligocka Kuźnia

ślad osadniczy

okres wpływów rzymskich,
kultura przeworska

ceramika (mat. archiwalny)

45.

102-44/8/1

Gotartowice

ślad osadniczy

późne średniowiecze
(XIV - XV w.)

1 fragment ceramiki

ślad osadniczy

okres nowożytny
(XVI - XVIII w.)

2 fragmenty ceramiki

ślad osadniczy

późne średniowiecze

1 fragment ceramiki

ślad osadniczy

okres nowożytny
(XVI - XVII w.)

2 fragmenty ceramiki

ślad osadniczy

paleolit schyłkowy lub
mezolit

4 wyroby krzemienne

ślad osadniczy

późne średniowiecze / okres
3 fragmenty ceramiki
nowożytny

osada

okres nowożytny
(XVI - XVIII w.)

8 fragmentów ceramiki

46.

47.

102-44/9/2

102-44/10/3

Gotartowice

Gotartowice

siekierka brązowa
z lejkowatą piętką

48.

102-44/11/4

Gotartowice

osada

okres nowożytny

10 fragmentów ceramiki
(2014); mat. archiwalne 4 fragmenty ceramiki

49.

102-44/12/5

Gotartowice

ślad osadniczy

mezolit (?)

fragment rdzenia i odłupek
krzemienny

50.

102-44/13/6

Gotartowice

ślad osadniczy

epoka kamienia

1 odłupek krzemienny

51.

102-44/14/7

Gotartowice

ślad osadniczy

neolit / wczesna epoka
brązu, kultura ceramiki
sznurowej / kultura
mierzanowicka

2 wyroby krzemienne

ślad osadniczy

okres nowożytny

1 fragment ceramiki

52.

102-44/38/1

Kłokocin

osada

okres nowożytny
(XVI - XVII w.)

5 fragmentów ceramiki

53.

102-44/39/2

Kłokocin

osada

okres nowożytny
(XVI - XVII w.)

9 fragmentów ceramiki

54.

102-44/40/3

Kłokocin

ślad osadniczy

epoka kamienia

narzędzia kombinowane

55.

102-44/41/4

Kłokocin

ślad osadniczy

mezolit

rdzeń krzemienny

56.

102-44/42/5

Kłokocin

ślad osadniczy

epoka kamienia

1 krzemień z badań z 1996 r.

57.

102-44/43/6

Kłokocin

punkt osadniczy okres nowożytny

2 fragmenty ceramiki z badań
w 1996 r.

ślad osadniczy

kultura łużycka / późna
epoka brązu / wczesna
epoka żelaza

4 fragmenty ceramiki

ślad osadniczy

kultura przeworska / okres
wpływów rzymskich

3 fragmenty ceramiki

osada

średniowiecze i wczesne
średniowiecze

9 fragmentów ceramiki
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STUDIUM UW ARUNKOW AŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROW ANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA RYBNIKA
V. ZAŁĄCZNIK. ZABYTKI

Lp.

Nr obszaru /
na obszarze /
w miejscowości

Dzielnica

Rodzaj
stanowiska
osada

Chronologia
okres nowożytny

Materiał
11 fragmentów ceramiki

Tabela Z3-2. Stanowiska archeologiczne stwierdzone w trakcie „Badań powierzchniowych w obrębie
Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich"
Badania powierzchniowe w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich, etap I – dolina
rzeki Rudy od Kuźni Raciborskiej po Rybnik, 1994.
Kolumna "Lp." - kontynuacja numeracji stanowisk archeologicznych z tabeli Z3-1.
Lp.

Dzielnica

Chronologia

Materiał

58. Grabownia

epoka kamienia, pradzieje, średniowiecze, okres nowożytny

materiały krzemienne,
ceramika

59. Grabownia

epoka kamienia

materiały krzemienne

60. Grabownia

neolit

materiały krzemienne

61. Stodoły

epoka kamienia, pradzieje, wczesne średniowiecze, średniowiecze, materiały krzemienne,
nowożytność
ceramika

62. Stodoły

okres wpływów rzymskich, wczesne średniowiecze, nowożytność

ceramika

63. Stodoły

średniowiecze – okres nowożytny

ceramika

64. Stodoły

epoka kamienia

materiały krzemienne

65. Chwałęcice

średniowiecze, okres nowożytny

ceramika

66. Chwałęcice

średniowiecze, okres nowożytny

ceramika

67. Chwałęcice

epoka kamienia, pradzieje, wczesne średniowiecze, średniowiecze, materiały krzemienne,
okres nowożytny
ceramika

68. Chwałęcice

wczesne średniowiecze, średniowiecze, okres nowożytny

69. Chwałęcice

epoka kamienia, średniowiecze, okres nowożytny

70. Chwałęcice

pradzieje, średniowiecze, okres nowożytny

71. Chwałęcice

średniowiecze, nowożytność

ceramika

72. Zebrzydowice

epoka kamienia

materiały kamienne

73. Zebrzydowice

epoka kamienia

materiały kamienne

74. Stodoły

epoka kamienia, pradzieje, średniowiecze, okres nowożytny

75. Stodoły

epoka kamienia, średniowiecze

76. Stodoły

epoka kamienia, średniowiecze - okres nowożytny

77. Stodoły

średniowiecze, okres nowożytny

78. Stodoły

epoka kamienia, przełom średniowiecza i nowożytny

79. Stodoły

epoka kamienia, mezolit, średniowiecze, okres nowożytny

80. Stodoły

wczesne średniowiecze, średniowiecze, nowożytność

ceramika

81. Stodoły

średniowiecze, okres nowożytny

ceramika

82. Stodoły

okres nowożytny

ceramika

83. Stodoły

epoka kamienia

materiały kamienne,
ceramika

ceramika
materiały krzemienne,
ceramika
materiały kamienne,
ceramika

materiały kamienne,
ceramika
materiały kamienne,
ceramika
materiały kamienne,
ceramika
ceramika
materiały kamienne,
ceramika
materiały kamienne,
ceramika
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Załącznik Nr 1.1 do uchwały Nr 730/XLIV/2021
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 października 2021 r.
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Załącznik Nr 1.3 do uchwały Nr 730/XLIV/2021
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 października 2021 r.
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Załącznik Nr 1.5 do uchwały Nr 730/XLIV/2021
Rady Miasta Rybnika
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 730/XLIV/2021
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 października 2021 r.

WYKAZ ZMIAN WPROWADZONYCH W STUDIUM
§ 1. W części tekstowej studium wprowadza się następujące zmiany:
1. W części zatytułowanej „Wprowadzenie” po dotychczasowym tekście dodaje się tekst w brzmieniu:
„Zmiana studium dotycząca części obszaru miasta, obejmującej sześć obszarów określonych w uchwale
Nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Rybnika, zmienionej uchwałą nr 772/XLIX/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r.,
uwzględnia w zakresie uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego przepisy art. 9 ust. 3a ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741,
z późn. zm.). Zgodnie z nimi, zmiana studium dla części obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno
w części tekstowej, jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu do wszystkich treści, które w wyniku
wprowadzonej zmiany przestają być aktualne, w szczególności zmian w zakresie określonym w art. 10
ust. 1. W związku z tym zaktualizowane zostały wszystkie treści wynikające ze zmiany istotnych
uwarunkowań w obrębie obszarów zmiany studium, zamieszczone w szczególności w części IA studium
„Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych zmianą studium” oraz treści
wynikające ze zmiany uwarunkowań w zakresie potrzeb i możliwości rozwoju miasta, w szczególności
związanych z bilansem terenów przeznaczonych pod zabudowę, odnoszących się do całego obszaru
miasta. Zaktualizowano także treści wynikające ze zmian w przywołanej ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, które weszły w życie w dniu 13 listopada 2020 r. (wprowadzonych
przez ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz
niektórych innych ustaw [Dz. U. z 2020 r. poz. 1378]) oraz ze zmiany ustaleń dokumentów planistycznych
wyższego rzędu, których uwzględnienie w studium jest wymagane przez ustawę o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (rozdz. I.14) lub przepisy odrębne, a także ze zmiany uwarunkowań
w zakresie udokumentowanych złóż kopalin. W części studium IIIA i IVA zawarto, odpowiednio,
uzasadnienie przyjętych rozwiązań i syntezę ustaleń studium dla obszarów objętych zmianą studium.”.
2. W części I. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego:
1) w podrozdziale I.1.1. Położenie i ranga miasta:
a) w odnośniku 4:
– po wyrazach „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Uchwała Nr 239 Rady
Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r., MP z 2012 poz. 252)” dodaje się przecinek i wyrazy
„uchylona z dniem 13.11.2020 r. przez ustawę z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378)”,
– po wyrazach „Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+” (Uchwała
Nr IV/38/2013 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 1 lipca 2013 r.)” dodaje się przecinek
i wyrazy „zastąpiona Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” (Uchwała
Nr VI/24/1/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 19.10.2020 r.)”,
– po wyrazach „Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego „Plan 2020+”
(Uchwała Nr V/26/2/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. [Dz. Urz.
Woj. Śl. z 2016 r. poz. 4619]) średnik zastępuje się kropką i skreśla się zdanie trzecie,
b) w części zatytułowanej „Ranga miasta w regionalnym układzie osadniczym”:
– w akapicie pierwszym skreśla się wyrazy „i Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Śląskiego,” oraz wyrazy „[w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa zwanego „Zachodnim Obszarem Metropolitalnym”]”,
1
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– w odnośniku 8 dodaje się wyrazy „uchylone z dniem 01.01.2018 r. przez Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 7 kwietnia 2017 r. uchylające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia
Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U. z 2017 r.
poz. 825)”,
c) w części zatytułowanej „Aglomeracja Rybnicka”:
– akapit czwarty i piąty zastępuje się tekstem w brzmieniu: „W Planie Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Śląskiego 2020+ („Plan 2020+”) stwierdza się, że Aglomeracja
Rybnicka stanowi "ośrodek regionalny – obszar organizacji usług publicznych o znaczeniu
krajowym”. Według planu Aglomeracja posiada rozwinięty sektor gospodarki, w tym związany
z przemysłem wydobywczym i rozwijający się sektor nauki, ma duże znaczenie w zakresie
zaspokojenia dostępu do usług publicznych wyższego rzędu w zachodniej części województwa.
Występują silne procesy integracji z obszarem Metropolii Górnośląskiej (powiązania gospodarczoprzestrzenne i powiązania organizacyjne przedsiębiorstw). Do Rybnika odnoszą się następujące
cele polityki przestrzennej przyjęte w Planie 2020+: cel 1. „Nowoczesna gospodarka – promocja
gospodarczego wzrostu i innowacji”, cel 3. „Przestrzeń – zrównoważone wykorzystywanie
zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego” i cel 4. „Relacje z otoczeniem –
infrastrukturalne powiązania regionu”. Według Planu 2020+, Rybnik znajduje się w obrębie
następujących obszarów funkcjonalnych: miejski obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego
(Aglomeracja Rybnicka), obszar terenów zamkniętych, obszar narażony na niebezpieczeństwo
powodzi, obszar cenny przyrodniczo, obszar ochrony krajobrazów kulturowych, obszar ochrony
i kształtowania zasobów wodnych, obszar udokumentowanych złóż kopalin, obszar przygraniczny
oraz obszar wymagający rewitalizacji. Główne ustalenia strategii „Śląskie 2030” (w tym cele
strategiczne i operacyjne), a także przyjęte w „Planie 2020+”, istotne dla Rybnika, kierunki
działań w ramach poszczególnych celów polityki przestrzennej oraz zasady zagospodarowania
obszarów funkcjonalnych zamieszczono w Aneksie do części I. Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego (rozdz. I.14).”,

– skreśla się odnośnik 9,
d) w objaśnieniach do Rys. I-3 Położenie, ranga i powiązania funkcjonalne Rybnika w otoczeniu
regionalnym:
– w pkt 1, 5 i 8 dodaje się wyrazy „i Śląskie 2030”,
– w pkt 2 dodaje się wyrazy „[wg strategii „Śląskie 2030” - BOA – Bezpośrednie Otoczenie
Aglomeracji]”,
– w pkt 5 po wyrazach „i jej strefą zewnętrzną” dodaje się wyrazy „(wg strategii „Śląskie 2020+”);
2) w podrozdziale I.2.6. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w części zatytułowanej „Linie
elektroenergetyczne” w zdaniu trzecim po wyrazach „80 m dla linii 400 kV (po 40 m od osi linii)” dodaje
się wyrazy „i 60 m dla dwutorowych odcinków linii 400 kV (po 30 m od osi linii)”;
3) w podrozdziale I.4.2. Udokumentowane złoża kopalin:
a) w akapicie czwartym liczby „12 058”, 12 836” i „12 993” zastępuje się liczbami, odpowiednio,
„12 063”, „12 840” i „12 997”,
b) w akapicie piątym:
– w zdaniu drugim wyrazy „Chwałowice” i „Rydułtowy” otrzymują brzmienie, odpowiednio,
„Chwałowice 1” i „Rydułtowy 1” oraz po wyrazach „złoże metanu pokładów węgli Żory 1”
kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „a także złoże Jankowice-Wschód
(eksploatowane okresowo).”,
– w zdaniu czwartym po wyrazach „Zaniechano wydobywania węgla ze złóż” dodaje się wyraz
„Chwałowice,” oraz po wyrazie „Dębieńsko” dodaje się wyraz „Rydułtowy”,
– w zdaniu piątym po wyrazach „Pozostałe złoża surowców energetycznych są rozpoznane
szczegółowo (Paruszowiec,” wyraz „Żory” zastępuje się wyrazami „MPW [metan pokładów
węgla] w złożu Dębieńsko 1” oraz wyrazy „Jankowice Wschód” zastępuje się wyrazami „MPW
w złożu Żory”,
c) odnośnik 29 otrzymuje brzmienie: „Złoża Jejkowice, Paruszowiec, Pilchowice i Sumina, a także
Dębieńsko i Żory należą do złóż niezagospodarowanych o znaczeniu ogólnokrajowym, które powinny
2
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podlegać szczególnej ochronie (wg Wykazu złóż wymagających szczególnej ochrony […] oprac. przez
Głównego Geologa Kraju, 2016).”,
d) Tabela I-19. Udokumentowane złoża kopalin objęte prawem własności górniczej i Tabela I-20.
Udokumentowane złoża kopalin objęte prawem własności nieruchomości gruntowej otrzymują
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego załącznika;
4) w podrozdziale I.4.3. Koncesje na wydobywanie kopalin. Obszary i tereny górnicze. Filary ochronne:
a) w tytule Rys. I-12. skreśla się wyrazy „(stan w dniu 01.06.2016 r.)”,
b) w objaśnieniach do Rys. I-12:
– w pkt 1 skreśla się wyrazy „Chwałowice i” oraz dodaje się wyrazy „Rydułtowy 1,”,
– w pkt 3 dodaje się wyrazy „Jankowice-Wschód”,
– skreśla się dotychczasowy pkt 4,
– dotychczasowe pkt 5 - 8 otrzymują numery, odpowiednio, 4 - 7,
c) w tabeli I-21. Koncesje na wydobywanie kopaliny. Obszary i tereny górnicze wiersz pierwszy
otrzymuje brzmienie:
Obszar górniczy
Złoże

Chwałowice 1

nazwa
Chwałowice 1

Teren górniczy

pow. (ha)
1872,24

nazwa
Chwałowice 1

pow. (ha)
2229,38

Numer
koncesji
i data jej
ważności

Koncesjonariusz

5/2016 Polska Grupa
31.12.2040 Górnicza S.A.

d) w objaśnieniach do Rys. I-13:
– skreśla się dotychczasowe pkt 2 i 5,
– dotychczasowe pkt 3 i 4 oraz 6 - 8 otrzymują numery, odpowiednio, 2 - 6;
5) w podrozdziale I.4.4. Prognozowane szkodliwe wpływy planowanej działalności górniczej:
a) w akapicie piątym w zdaniu pierwszym skreśla się wyrazy „[projektowany]”,
b) w części zatytułowanej „Wstrząsy górnicze” w akapicie drugim w zdaniu trzecim wyraz
„Chwałowice” otrzymuje brzmienie „Chwałowice 1”,
c) w objaśnieniach do Rys. I-14:
– skreśla się dotychczasowe pkt 2 i 4,
– dotychczasowe pkt 3 oraz 5 - 9 otrzymują numery, odpowiednio, 2 - 7,
d) w objaśnieniach do Rys. I-15:
– skreśla się dotychczasowe pkt 2 i 4,
– dotychczasowe pkt 3 oraz 5 - 7 otrzymują numery, odpowiednio 2 - 5;
6) w podrozdziale I.4.6. Zasoby wód powierzchniowych:
a) w akapicie piątym w zdaniu pierwszym wyrazy „(zatwierdzonym na posiedzeniu Rady Ministrów
w dniu 22 lutego 2011 r. MP Nr 40, poz. 451)” zastępuje się wyrazami „(Rozporządzenie Rady
Ministrów z dnia 18 października 2016 r. [Dz. U. z 2016 r. poz. 1967])”,
b) skreśla się zdanie drugie;
7) w podrozdziale I.4.13. Zagrożenie hałasem, polami elektromagnetycznymi i poważnymi awariami
w części zatytułowanej „Zagrożenie polami elektromagnetycznymi” w zdaniu trzecim po wyrazach „dla
linii 400 kV o szerokości 80 m (po 40 m w każdą stronę),” dodaje się wyrazy „dla linii 400 kV
dwutorowych - 60 m (2 x 30 m),”;
8) użyte w podrozdziałach I.8.3. Przemysł i działalności pokrewne, I.8.6. Własność gruntów. Grunty
komunalne i I.10.4. System elektroenergetyczny wyrazy „Stanisława Drzymały” zastępuje się wyrazami
„Jerzego Giedroycia”;
9) w podrozdziale I.9.1. System drogowy w Tabeli I-61 Drogi krajowe i wojewódzkie na obszarze
Rybnika:
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a) w wierszu 4 „DW 925” w kol. Lokalizacja drogi skreśla się wyrazy „(# DW 935)” i dodaje się
wyrazy „- Sybiraków - Żorska (#DW 929 Prosta) [Sybiraków i Żorska (#Prosta) - klasa G]”,
b) w wierszu 5 „DW 929” w kol. Lokalizacja drogi wyraz „935” zastępuje się wyrazem „925”,
c) w wierszu 6 „DW 935”:
– wyrazy „Jana Kotucza - Sybiraków - Żorska - Prosta - Żorska” zastępuje się wyrazami „do DK 78
- nieciągłość drogi - od DK 78 Droga Regionalna”,
– skreśla się wyrazy w nawiasie kwadratowym „Kotucza, Wyzwolenia, Sybiraków, Żorska (#Prosta)
- G, Prosta i Żorska - Z”,
– w kol. Klasa drogi literę „G” zastępuje się znakiem „x”;
10) w rozdziale I.11. Zadania służące realizacji ponadlokalnych i lokalnych celów publicznych:
a) w akapicie pierwszym skreśla się wyrazy „lub w programach zawierających zadania rządowe służące
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, sporządzanych przez ministrów
i centralne organy administracji rządowej (brak jest rejestru zawierającego zadania rządowe, zaś Rada
Ministrów nie przyjęła dotychczas w drodze rozporządzenia żadnego programu zawierającego takie
zadania)”,
b) w akapicie drugim zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego Plan 2020+, na
obszarze Rybnika zlokalizowane są następujące zadania o znaczeniu ponadlokalnym: (1) zadania
samorządowe służące realizacji inwestycji celu publicznego, ustalonych w dokumentach przyjętych
przez Sejmik Województwa Śląskiego: "Budowa i przebudowa drogi wojewódzkiej 935" oraz
„Budowa i przebudowa dróg wojewódzkich (m.in. DW 925 i 929); (2) inwestycje celu publicznego
postulowane przez samorząd województwa, ustalone w dokumentach przyjętych przez Sejmik
Województwa Śląskiego: „Budowa Szybkiej Kolei Regionalnej Katowice – Rybnik –
Racibórz/Wodzisław Śl. – Chałupki”, „Modernizacja linii kolejowych (przebudowa, odbudowa
i remont linii kolejowych, m.in. Jastrzębie-Zdrój – Rybnik – [Katowice])” i „Przebudowa i remont
lotnisk lokalnych i lądowisk do celów biznesowych i turystycznych” oraz (potencjalnie lub bez
sprecyzowanej lokalizacji): budowa kolei dużych prędkości (Warszawa – Katowice – Ostrawa),
budowa sieci dróg/tras rowerowych i budowa centrów przesiadkowych; (3) inwestycje celu
publicznego zależne od podmiotów innych niż samorząd województwa, ustalone w dokumentach
przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów, właściwego ministra lub sejmik województwa:
„Modernizacja i rewitalizacja linii kolejowych: prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 159,
173, 689, 691 na odcinku Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze; polepszenie jakości usług
przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140, 158 (Rybnik –
Chałupki); rewitalizacja linii kolejowej nr 140 Katowice Ligota – Nędza na odc. Rybnik Towarowy –
Sumina””,
c) w akapicie trzecim w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „: (1) "Prace przygotowawcze dla
modernizacji linii kolejowej E 65 – Południe, odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice –
Zebrzydowice/Zwardoń – granica państwa – faza II Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez
poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 140 i 158 na odcinku Rybnik – Chałupki; (2)
Udrożnienie podstawowych ciągów wywozowych w ruchu towarowym na terenie Śląska, etap III3
[linie nr 140 i 173]); (3) "Prace na liniach kolejowych nr 140, 148, 157, 173, 689, 691 na odcinku
Chybie – Żory – Rybnik – Nędza / Turze") oraz (4) projekt modernizacji linii kolejowej nr 149
Leszczyny – Zabrze Makoszowy.”,
d) skreśla się odnośnik 78;
11) w podrozdziale I.13.1. Wieloaspektowa ocena sytuacji miasta:
a) w części zatytułowanej „Potrzeby i możliwości rozwoju wynikające z pozycji i rangi miasta (relacji
zewnętrznych)” dodaje się tekst w brzmieniu „Od początku 2020 r. Rybnik jest siedzibą Sądu
Okręgowego (Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 października 2019 r. w sprawie
utworzenia Sądu Okręgowego w Rybniku [Dz. U. 2019 r. poz. 1938])”,
b) w części zatytułowanej „Potrzeby i możliwości rozwoju wynikające ze stanu systemów komunikacji
oraz infrastruktury technicznej” dodaje się tekst w brzmieniu „(Drogę Regionalną na odcinku granica
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miasta z Żorami – ul. Wodzisławska [węzeł „Wodzisławska”] wraz z Drogą Śródmiejską oddano do
użytkowania w marcu 2020 r.)”,
c) w części zatytułowanej „Potrzeby rozwoju wynikające z wniosków o zmianę przeznaczenia terenu”
po dotychczasowym tekście dodaje się tekst w brzmieniu:
„Wnioski o zmianę przeznaczenia terenu, uzasadniające przystąpienie do zmiany studium, wynikają
z różnych potrzeb i zamierzeń inwestycyjnych. Wnioski dotyczą: - rozszerzenia terenów
budowlanych w celu realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (lub mieszkaniowousługowej) na działkach stanowiących własność osób fizycznych (zaspokojenie potrzeb
mieszkaniowych właścicieli gruntów) [obszary zmiany studium nr 2 {Grabownia}, 3 {Orzepowice}
i 5 {Chwałowice}]; - rozszerzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę w celu realizacji funkcji
usługowych, sportowo-rekreacyjnych i mieszkaniowych w zabudowie wielorodzinnej na terenach
obecnie nieefektywnie wykorzystanych i opuszczonych (kompleksowe zmiany w zagospodarowaniu
tych terenów) [obszary nr 1 i 6 {Stodoły}] oraz – zmian w planowanym układzie drogowym
(odstąpienie od planowania drogi zbiorczej na rzecz bardziej efektywnego wykorzystania terenów na
cele produkcyjno-usługowe) [obszar nr 4 {Ligota – Ligocka Kuźnia}]. Bliższe informacje na temat
wniosków, których dotyczy zmiana studium, zawarto w części IA. Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych zmianą studium (rozdz. IA.10. Potrzeby
i możliwości rozwoju gminy).”;
12) w podrozdziale I.13.2. Uwarunkowania wynikające ze Strategii Rozwoju Miasta po dotychczasowym
tekście dodaje się tekst w brzmieniu:
„Polityka mieszkaniowa Miasta Rybnika. W 2017 r. przyjęto Politykę Mieszkaniową Miasta Rybnika
2023+ (uchwała Nr 516/XXXIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2017 r.). Dokument
przedstawia wizję, misję i długoterminowe cele Miasta w zakresie kształtowania mieszkalnictwa.
Analiza SWOT w zakresie rozwoju mieszkalnictwa w Rybniku wskazuje na następujące mocne strony
i szanse rozwojowe (m.in.): „strategia Rybnika formułująca wizję miasta jako miejsca dobrego do
zamieszkania, pracy i wypoczynku; postrzeganie Rybnika jako miasta nowoczesnego i przyjaznego;
plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje obszar całego miasta; dość stabilna gospodarka
miasta; potencjał terenów pod zabudowę mieszkaniową; wysoki odsetek osób w wieku
przedprodukcyjnym; zainteresowanie inwestorów terenami miasta, napływ firm deweloperskich; duży
regionalny rynek pracy i dobre skomunikowanie z aglomeracją śląską oraz ostrawską”. Do słabych stron
i zagrożeń rozwojowych zaliczono m.in.: „deficyt mieszkań w stosunku do liczby gospodarstw
domowych; wzrost zapotrzebowania na mieszkania komunalne i socjalne oraz niskie możliwości
zaspokojenia tych potrzeb; wysokie ceny gruntów pod budownictwo mieszkaniowe; odpływ ludzi
młodych; słaba siła nabywcza pieniądza – dochody mieszkańców są zróżnicowane, ale większość
zarabia poniżej średniej wyliczonej dla województwa śląskiego; zanieczyszczenie powietrza i utrata
atrakcyjności ze względu na klimat; niskie tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego w stosunku do
wzrastających potrzeb (…), niskie ceny nieruchomości w gminach ościennych i odpływ ludzi na wieś;
starzenie się społeczeństwa”. Dokument określa misję Rybnika w zakresie polityki mieszkaniowej jako:
„poprawa warunków mieszkaniowych rybniczan poprzez stworzenie przyjaznych warunków dla
rozwoju budownictwa mieszkaniowego i działalności remontowo-modernizacyjnej. Określono trzy pola
strategiczne kierunków rozwoju: „Rybnik nowoczesnym, atrakcyjnym i przyjaznym miejscem do życia
i rozwoju”; „Wysoki potencjał rozwojowy Miasta pod względem mieszkalnictwa” oraz „Miasto
o wysokim stopniu integracji przestrzennej i społecznej”. Dla realizacji misji Miasta w zakresie polityki
mieszkaniowej przyjęto pięć celów strategicznych, w tym cel 1: „stworzenie warunków dla przyrostu
nowych zasobów mieszkaniowych”, poprzez m.in. „stworzenie korzystnych warunków do inwestowania
w Rybniku”. Realizacja celu obejmuje następujące działania: (a) opracowywanie miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego; racjonalne wykorzystanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe
jednorodzinne i wielorodzinne z jednoczesnym przygotowaniem terenu pod drogi i uzbrojenia;
wyposażenie terenów w podstawowe urządzenia infrastruktury technicznej oraz komunikacyjnej;
(b) stworzenie systemu monitorowania i udostępniania nieruchomości: stworzenie oferty gruntów
gminnych pod budownictwo jednorodzinne i wielorodzinne; dotarcie z ofertą „przygotowanych”
nieruchomości do potencjalnych inwestorów. Dokument określa cztery zasadnicze projekty w zakresie
5
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polityki mieszkaniowej, w tym „Projekt wsparcia mieszkalnictwa” (wsparcie rozwoju budownictwa
mieszkaniowego [mieszkania komunalne, socjalne i wspomagane]), zakładający budowę mieszkań
o relatywnie wysokim standardzie, dla osób / rodzin o niskich i średnich dochodach, na terenach
(działkach inwestycyjnych) przeznaczonych w planie miejscowym pod budownictwo mieszkaniowe
wielorodzinne („wskazanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i ich uzbrojenie”). Ponadto,
w 2019 r. przyjęto „Wieloletni program gospodarowania zasobem mieszkaniowym oraz zasobem
tymczasowych pomieszczeń Gminy na lata 2019 - 2023” (uchwała Nr 219/XV/2019 Rady Miasta
Rybnika z dnia 24 października 2019 r.). W programie stwierdza się, że budynki w gminnym zasobie
należą do najstarszych na terenie Miasta, niezadowalający stan techniczny budynków powoduje
konieczność poniesienia nakładów na ich remonty (20% zasobów znajduje się w nieodpowiednim
i złym stanie technicznym, a 51% - w stanie średnim); przewiduje się w celu powiększenia zasobu m.in.
realizację budownictwa mieszkaniowego na terenach Gminy (w tym budowa budynków mieszkalnych
wielorodzinnych z mieszkaniami komunalnymi) i realizację inwestycji mieszkaniowych we współpracy
z podmiotami zewnętrznymi.”;
13) w podrozdziale. I.13.3.1. Zapotrzebowanie na nową zabudowę po dotychczasowym tekście dodaje się
część 5. „Aktualizacja maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę” w brzmieniu określonym
w załączniku nr 2 do niniejszego załącznika;
14) w podrozdziale I.13.3.2. Możliwości lokalizacji nowej zabudowy:
a) Tabele I-77 – I-81 otrzymują numery, odpowiednio, I-84 – I-88,
b) po dotychczasowym tekście dodaje się część 3. „Zaktualizowana chłonność obszarów
przeznaczonych pod zabudowę” w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do niniejszego załącznika;
15) w podrozdziale I.13.3.3. Zapotrzebowanie na nową zabudowę a możliwości lokalizacji zabudowy na
obszarach przeznaczonych pod zabudowę:
a) dotychczasowy tekst otrzymuje oznaczenie pkt 1,
b) Tabele I-82 i I-83 otrzymują numery, odpowiednio, I-93 i I-94,
c) po dotychczasowym tekście dodaje się pkt 2 w brzmieniu:
„2. Porównanie – zaktualizowanego – maksymalnego w skali miasta zapotrzebowania na nową
zabudowę o funkcji mieszkaniowej, usługowej i produkcyjno-usługowej z chłonnością obszarów
przeznaczonych pod zabudowę o określonej funkcji (możliwością lokalizacji tej zabudowy na
obszarach przeznaczonych pod zabudowę):
Tabela I-95. Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę o różnych funkcjach
a możliwości lokalizacji tej zabudowy

Funkcje zabudowy

Maksymalne
zapotrzebowanie na
nową zabudowę

Możliwość lokalizowania
nowej zabudowy

Różnica pomiędzy
zapotrzebowaniem na
nową zabudowę a
możliwością jej lokalizacji

powierzchnia użytkowa (m²)
zabudowa mieszkaniowa

1 670 000

1 570 000

100 000

zabudowa usługowa

720 000

610 000

110 000

zabudowa produkcyjna

530 000

270 000

260 000

2 920 000

2 450 000

470 000

zabudowa ogółem

Zaktualizowane zapotrzebowanie na nową zabudowę przekracza możliwości jej lokalizacji na
terenach przeznaczonych pod zabudowę w aktualnych planach miejscowych. Wskazuje to na
potrzebę zwiększenia powierzchni terenów mieszkaniowych w planach miejscowych tak, by
zapewnić możliwość realizacji 100 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej.
Jednocześnie, w wyznaczonych w studium obszarach zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowousługowej znajdują się niezabudowane tereny o pow. około 74 ha (netto), możliwe do przeznaczenia
w planach miejscowych na cele zabudowy mieszkaniowej – dla których nie sporządzono dotychczas
planów miejscowych zgodnych ze studium przyjętym w 2016 r. Szacuje się, że chłonność tych
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terenów wynosi 90 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej, w tym około 90%
ogólnej ilości – w zabudowie jednorodzinnej. Uwzględniając możliwość dodatkowego wyznaczenia
w planach miejscowych (na podstawie studium) terenów o chłonności 90 tys. m² powierzchni
użytkowej zabudowy o funkcji mieszkaniowej, co zapewnia 90% zaktualizowanego maksymalnego
zapotrzebowania na zabudowę o tej funkcji, uzasadnione jest wyznaczenie w zmianie studium
nowych obszarów mieszkaniowych umożliwiających realizację zabudowy (mieszkaniowej lub
mieszkaniowo-usługowej) o łącznej powierzchni użytkowej nie większej niż 10 tys. m². Szacuje się,
że zabudowa o tej powierzchni użytkowej, może być zrealizowana na terenach o pow. około 8 - 9 ha
brutto (w przypadku zabudowy jednorodzinnej). Biorąc pod uwagę planowane zamierzenia (wnioski
o zmianę studium) i wstępny projekt zmiany studium, zakładający przeznaczenie terenów o pow.
4,5 ha (brutto) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (obszary zmiany nr 2, 3 i 5), szacuje się,
że maksymalna chłonność tych terenów, uwzględniając lokalne uwarunkowania, wynosi około
4 tys. m² pow. użytkowej zabudowy. Zabudowę mieszkaniową (lub mieszkaniowo-usługową)
o pozostałej, dopuszczalnej ilości pow. użytkowej – nie większej niż 6 tys. m² – można zlokalizować
w obrębie obszaru nr 6 (o pow. 4,10 ha brutto [w tym pow. terenów zabudowy – około 2,5 ha netto]).
Zaktualizowany bilans terenów wskazuje również na konieczność zwiększenia powierzchni terenów
zabudowy usługowej i produkcyjnej. Ustalenia studium zapewniają możliwość wyznaczenia
w nowych planach miejscowych terenów usługowych i produkcyjnych o powierzchni odpowiedniej
dla lokalizacji zabudowy o niezbędnej ilości powierzchni użytkowej. Rezerwy terenów
w wyznaczonych w studium obszarach usługowych, usługowo-produkcyjnych i produkcyjnych
(dotąd nie objęte nowymi planami miejscowymi) wynoszą około 161 ha. Dodatkowo, pod zabudowę
usługową mogą być przeznaczone niezabudowane tereny w obszarach różnego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej (pow. około 32 ha) oraz w obszarach sportu i rekreacji
(pow. 30 ha). Zapewnia to warunki przestrzenne do lokalizacji nowej zabudowy usługowej
i produkcyjnej w ilości około 385 tys. m² pow. użytkowej (nieco przekraczającej maksymalne
zapotrzebowanie na zabudowę tego rodzaju). Prawdopodobnie jednak, wielkość ta zmniejszy się na
skutek możliwego przeznaczenia w nowych planach miejscowych części terenów usługowych,
usługowo-produkcyjnych oraz sportu i rekreacji pod zabudowę mieszkaniową – zgodnie
z ustaleniami studium. Może to dotyczyć terenów o pow. około 12 ha o szacunkowej chłonności 15
tys. - 18 tys. m² (możliwość taką uwzględniono w szacowaniu chłonności terenów mieszkaniowych).
Istotne jest – dla zagwarantowania możliwości lokalizacji zabudowy usługowej i produkcyjnej
o odpowiedniej do zdefiniowanych potrzeb powierzchni użytkowej – zwiększanie zasobów terenów
usługowych i produkcyjno-usługowych, głównie poprzez odpowiednie ustalenia nowych planów
miejscowych. Odpowiadają tym potrzebom zakładane zmiany studium w obszarach nr 1 i 4,
a w pewnym stopniu również w obszarze nr 6 (zwiększenie pow. obszarów usługowych, usługowoprodukcyjnych i zabudowy mieszkaniowo-usługowej), stwarzające możliwość poszerzenia w planach
miejscowych terenów zabudowy usługowej i produkcyjnej oraz zwiększenia parametrów
i wskaźników urbanistycznych na tych terenach.”;
16) w podrozdziale I.13.3.4. Możliwości finansowania inwestycji służących realizacji zadań własnych
gminy. Potrzeby inwestycyjne w zakresie tych zadań związane z lokalizacją nowej zabudowy:
a) Tabela I-84 otrzymuje numer I-96,
b) po dotychczasowym tekście dodaje się tekst w brzmieniu:
„Lokalizacja nowej zabudowy na obszarach zmiany studium nie będzie wymagała inwestycji
służących realizacji zadań własnych gminy w zakresie wykonania sieci komunikacyjnej oraz
istotnych inwestycji w zakresie infrastruktury społecznej i technicznej, warunkujących możliwość
realizacji zabudowy – ze względu na dostęp tych obszarów do sieci drogowej, położenie
w akceptowalnym zasięgu infrastruktury społecznej oraz na wystarczające wyposażenie obszarów
zmiany studium w co najmniej podstawową infrastrukturę techniczną (z wyjątkiem konieczności
wykonania nieistotnych w skali miasta inwestycji związanych z niezbędną rozbudową sieci
technicznych, głównie wodociągowej). Zakładana rezygnacja z dalszego planowania drogi zbiorczej
w obszarze nr 4 przyczyni się do obniżenia spodziewanych kosztów budowy układu drogowego,
ujętego w planach miejscowych. Istotnych nakładów finansowych wymagała będzie, wskazana ze
7

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 7

względów środowiskowych i społecznych, realizacja systemu kanalizacji sanitarnej w północnozachodniej części miasta, obejmująca również obszary nr 1, 2 i 6 (Stodoły i Grabownia), jednak
inwestycja ta nie jest bezpośrednio związana z zamiarem lokalizacji nowej zabudowy w tych
obszarach.”;
17) po rozdziale I.13 dodaje się rozdział I.14. „Aneks” w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do
niniejszego załącznika.
3. Po części I. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego dodaje się część IA. „Uwarunkowania
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów objętych zmianą studium” w brzmieniu określonym
w załączniku nr 5 do niniejszego załącznika.
4. W części II. Kierunki zagospodarowania przestrzennego:
1) użyte w podrozdziałach II.1.2.2. Obszary rozwoju jakościowego – przekształceń i rehabilitacji, II.2.2.2.
Obszary wymagające rekultywacji lub remediacji i II.4.1. System drogowy. Parkingi wyrazy „Stanisława
Drzymały” zastępuje się wyrazami „Jerzego Giedroycia”;
2) w podrozdziale II.1.2.4. Obszary, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000 m², w pkt 1 liczbę „51” zastępuje się liczbą „50”;
3) w podrozdziale II.1.3.2. Kierunki przeznaczenia terenów dla wszystkich obszarów w pkt 6 po wyrazach
„dla terenów sportu i rekreacji: usługi kultury, rozrywki” dodaje się wyrazy „opieki zdrowotnej i pomocy
społecznej,”;
4) w podrozdziale II.1.3.3. Kierunki przeznaczenia terenów dla obszarów o różnych funkcjach:
a) w pkt 6 Obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU):
– w części „Funkcje obszaru” po dotychczasowych wyrazach skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy
„oraz z możliwością rozwoju niskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami na
wyodrębnionym obszarze MU1.”,
– w części „Kierunki przeznaczenia terenów” po wyrazach „tereny zabudowy usługowej” kropkę
zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
wyłącznie na obszarze MU1.”,

– w części „Zasady zagospodarowania przestrzennego”: w zdaniu pierwszym i drugim dodaje się
wyrazy „, z wyjątkiem obszaru MU1,” oraz dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:
„Dla obszaru MU1: w przypadku kształtowania zabudowy mieszkaniowo-usługowej w formie
budynków wielorodzinnych funkcje usługowe dopuszcza się wyłącznie w parterach budynków
wielorodzinnych,
w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej należy
określić, jako funkcje towarzyszące, co najmniej jeden z rodzaju usług o charakterze społecznym
takich jak usługi oświaty, kultury, zdrowia, sportu i rekreacji oraz usługi handlu zaspokajające
codzienne potrzeby mieszkańców; spełnienie wymogu dostępności do wymienionych usług
możliwe jest również poprzez istniejące funkcje usługowe lub wyznaczone (w planie
miejscowym) tereny usługowe występujące w promieniu do 400 m od obszaru MU1, budynki
wielorodzinne należy kształtować jako zabudowę niską, zgodnie z parametrami i wskaźnikami
określonymi dla obszarów MU1.”,
b) w pkt 13 Obszary sportu i rekreacji (US):
–

w części Kierunki przeznaczenia terenów w zdaniu drugim po wyrazach „Kierunki dopuszczalne –
z wyjątkiem obszarów US1 i US2: tereny usług turystyki (hotele, motele, pensjonaty), rozrywki,
kultury” dodaje się przecinek i wyrazy „opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (w tym budynki
zamieszkania zbiorowego takie jak domy rencistów, seniorów lub tzw. domy spokojnej starości)” oraz
po wyrazach „budowle hydrotechniczne;” dodaje się wyrazy „- dla obszaru US2 w Chwałowicach –
tereny obiektów wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW.”,
– w części Zasady zagospodarowania przestrzennego w zdaniu czwartym po wyrazach „Dopuszcza
się również wydzielanie terenów usług turystyki (hotele, motele, pensjonaty), rozrywki” dodaje się
przecinek i wyrazy „opieki zdrowotnej i pomocy społecznej”;

8

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 8

5) w podrozdziale II.1.4.1. Parametry i wskaźniki urbanistyczne w Tabeli II-1. Parametry i wskaźniki
urbanistyczne dla obszarów o różnych funkcjach po wierszu dotyczącym obszaru MU dodaje się wiersz
w brzmieniu:
PZ

PBC

IZ

WZ

%

%

iloraz

metry

Rodzaj przeznaczenia terenu
(w przypadku obszarów CUM, M1, M2, US)

1

2

3

4

5

6

MU1

40

30

1,2

12

-

Obszar

6) w podrozdziale II.2.1.1. Obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin. Obecne i przyszłe
potrzeby eksploatacji kopalin:
a) w pkt 1 zdanie pierwsze po wyrazach „węgla kamiennego z metanem pokładów węgla:” otrzymuje
brzmienie: „Chwałowice 1, Dębieńsko 1, Jankowice, Marcel 1, Rydułtowy 1, Żory; węgla kamiennego:
Chwałowice, Dębieńsko, Jejkowice, Paruszowiec, Pilchowice, Rydułtowy, Rymer, Sumina; metanu
pokładów węgla: Jankowice Wschód i Żory 1 oraz soli kamiennej Rybnik-Żory-Orzesze, a także złoża
objęte prawem własności nieruchomości gruntowej: piaski podsadzkowe – Boguszowice (Pole I i Pole
II), Marklowice, Zebrzydowice; piaski i żwiry – Boguszowice-K, Chwałowice, Gotartowice-Żory (Pole
A), Lipowa, Niewiadom, Rej. Wielopola (pole Golejów, Wielopole i Rybnicka Kuźnia), Rybnik
i Tkoczów oraz surowce ilaste ceramiki budowlanej – Wielopole 1, Wielopole-2 i Rzędówka.”,
b) w pkt 6:
– wyraz „Chwałowice” zastępuje się wyrazem „Chwałowice 1”,
– skreśla się wyrazy „a ponadto granice projektowanego obszaru i terenu górniczego
Chwałowice 1”;
7) w podrozdziale II.3.1.2. Strefy ochrony konserwatorskiej w pkt 1 po wyrazach „strefy konserwatorskie
obejmujące otoczenie następujących obiektów wpisanych do rejestru zabytków: zamek (obecnie Sąd
Rejonowy), pl. Mikołaja Kopernika 2,” dodaje się wyrazy „dwór pocysterski w Stodołach,”;
8) w podrozdziale II.4.1. System drogowy. Parkingi:
a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „a także połączenie ul. Żorskiej z ul. Prostą poprzez drogę w rejonie
„Tesco” (droga klasy zbiorczej, długość około 0,6 km).”,
b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „- (skrzyżowanie z planowaną drogą „przy Tesco”) – planowana droga
„przy Tesco”” oraz wyrazy „- Żorska (odcinek rondo Żorskie – skrzyżowanie z planowaną drogą „przy
Tesco”),”,
c) w pkt 3 skreśla się wyrazy „planowana droga „przy Tesco” (Żorska – Prosta),”,
d) w pkt 7 skreśla się zdanie trzecie;
9) w podrozdziale II.5.4.4. Odnawialne źródła energii w pkt 3 po wyrazach „W planach miejscowych
można, odpowiednio do potrzeb, określać granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię
z odnawialnych źródeł w obrębie obszarów U2, P, O/Z, IT” dodaje się wyrazy „oraz US2 w Chwałowicach
(obszar zrekultywowanej hałdy)”.
5. Użyte w części III. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań wyrazy „Stanisława Drzymały” zastępuje się
wyrazami „Jerzego Giedroycia”.
6. Po części III. Uzasadnienie przyjętych rozwiązań dodaje się część IIIA. „Uzasadnienie przyjętych
rozwiązań dla obszarów objętych zmianą studium” w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do niniejszego
załącznika.
7. Po części IV. Synteza studium dodaje się część IVA. „Synteza ustaleń dla obszarów objętych zmianą
studium” w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do niniejszego załącznika.
§ 2. W części graficznej studium wprowadza się następujące zmiany:
1. Na mapach uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego (I.1. - I.4.):
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1) oznacza się granice obszarów objętych zmianą studium czarną linią (ciągłą) oraz numerami
identyfikacyjnymi, odpowiednio, 1, 2, 3, 4, 5 i 6;
2) w legendach map umieszcza się oznaczenie granic i numerów identyfikacyjnych obszarów objętych
zmianą studium oraz dodaje się wyrazy „granice i numery obszarów objętych zmianą studium
wprowadzoną uchwałą Nr 730/XLIV/2021 Rady Miasta Rybnika z dnia 21 października 2021 r.”;
3) umieszcza się mapę orientacyjną (karton) rozmieszczenia obszarów objętych zmianą studium na
obszarze miasta z legendą o treści określonej w pkt 2;
4) na mapie I.1. „Dotychczasowe zagospodarowanie i przeznaczenie terenów” w obrębie obszarów zmiany
studium zmienia się:
a) granice terenów:
– o różnym sposobie użytkowania („użytkowanie terenów”),
– zamkniętych (tereny, przez które przebiegają linie kolejowe, ustalone przez ministra właściwego
do spraw transportu),
– przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę,
b) zasięg strefy ochronnej (technicznej) linii elektroenergetycznej najwyższych napięć,
c) lokalizację wydanych pozwoleń na budowę istotnych dla zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,
d) zasięg terenów:
– zainwestowania według miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
– przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę mieszkaniową i produkcyjno-usługową,
dotychczas niezabudowanych,
e) przeznaczenie terenów ustalone w dotychczasowych planach miejscowych;
5) na mapie I.2. „Środowisko. Dziedzictwo kulturowe i zabytki”:
a) wprowadza się udokumentowane złoża Rydułtowy 1, Chwałowice i Tkoczów oraz nazwy tych złóż,
b) zmienia się granice pozostałych udokumentowanych złóż kopalin,
c) usuwa się granice obszaru i terenu górniczego Chwałowice,
d) oznaczenia granic projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Chwałowice 1 zastępuje
się liniami zgodnymi z oznaczeniami, odpowiednio, obszarów górniczych i terenów górniczych,
e) w obrębie obszarów zmiany studium i w zasięgu ich bezpośrednich powiązań funkcjonalnoprzestrzennych zmienia się:
– granice filarów ochronnych,
– linie obniżeń i odkształceń terenu (według prognozy długoterminowej),
– strefy ochrony konserwatorskiej (ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego),
f) w legendzie mapy usuwa się oznaczenia projektowanego obszaru i terenu górniczego Chwałowice 1;
6) na mapie I.3. „Systemy komunikacji i infrastruktury technicznej”:
a) w obrębie obszarów zmiany studium i w zasięgu ich bezpośrednich powiązań funkcjonalnoprzestrzennych zmienia się:
– lokalizację
przystanków
autobusowych,
dróg
rowerowych
istniejących,
linii
elektroenergetycznych średniego napięcia, stacji transformatorowych i stacji bazowych telefonii
komórkowej,
– zasięg aglomeracji Rybnik (w rozumieniu ustawy Prawo wodne),
– oznaczenia numerów dróg wojewódzkich,
b) w legendzie mapy w oznaczeniu zasięgu aglomeracji Rybnik dodaje się wyrazy „w obszarach zmiany
studium nr 3, 4 i 5 - według Uchwały nr 507/XXIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 3 grudnia 2020 r.
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Rybnik”;
7) na mapie I.4. „Synteza uwarunkowań”:
a) wprowadza się zmiany określone w pkt 5 lit. a – d i f,
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b) w obrębie obszarów zmiany studium:
– zmienia się granice terenów: zurbanizowanych, rezerw (rezerwy terenów mieszkaniowych,
usługowych, produkcyjnych oraz sportu i rekreacji) i przeznaczonych na inne cele oraz zasięg
strefy ochronnej (technicznej) linii elektroenergetycznej najwyższych napięć,
– usuwa się oznaczenie planowanej drogi zbiorczej (Z).
2. Na mapie II. „Rysunek studium”:
1) wprowadza się zmiany określone w ust. 1 pkt 1 - 3;
2) w obrębie obszaru zmiany studium nr 1:
a) zmienia się granice obszarów o różnych funkcjach w ten sposób, że z obszaru US – obszary sportu
i rekreacji wydziela się obszar U1 - obszary usługowe, zastępując w zmienianej części oznaczenie
barwne obszaru US oznaczeniem barwnym i symbolem literowym obszaru U1,
b) wprowadza się oznaczenie strefy ochrony konserwatorskiej;
3) w obrębie obszaru zmiany studium nr 2:
a) usuwa się oznaczenie barwne i symbol literowy „M” terenów rozproszonej zabudowy mieszkaniowej
lub usługowej,
b) zmienia się granice obszarów o różnych funkcjach w ten sposób, że z obszaru ZR – obszary rolnicze,
zieleni i wód wydziela się obszar M4 - obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zastępując
w zmienianej części oznaczenie barwne obszaru ZR oznaczeniem barwnym i symbolem literowym
obszaru M4,
c) zmienia się zasięg strefy ochronnej (technicznej) linii elektroenergetycznej najwyższych napięć;
4) w obrębie obszaru zmiany studium nr 3:
a) zmienia się granice obszarów o różnych funkcjach w ten sposób, że z obszaru ZR wydziela się obszar
M4, zastępując w zmienianych częściach oznaczenie barwne obszaru ZR oznaczeniem barwnym
i symbolem literowym obszaru M4,
b) zmienia się granice zasięgu aglomeracji Rybnik (w rozumieniu ustawy – Prawo wodne);
5) w obrębie obszaru zmiany studium nr 4:
a) usuwa się oznaczenia barwne drogi klasy zbiorczej (Z) planowanej,
b) zmienia się granice obszarów o różnych funkcjach w ten sposób, że:
–

obszar U1 w północno-wschodniej części obszaru zmiany studium zastępuje się obszarem MU –
obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej oraz z obszaru U2 - obszary usługowo-produkcyjne
wydziela się obszar MU, zastępując oznaczenia barwne i symbole literowe obszarów U1 i U2
oznaczeniem barwnym i symbolem literowym obszaru MU,
– część obszaru KD... - obszary dróg klasy zbiorczej i klas wyższych (…) włącza się do obszarów
MU, U1 i U2, zastępując w zmienianej części oznaczenie barwne obszaru KDZ odpowiednio
oznaczeniami barwnymi obszarów MU, U1 i U2 oraz usuwając w tej części symbol literowy
„KDZ”,
c) oznacza się symbolem literowym „KDZ” pozostałą część obszaru KD...,
d) zmienia się granice obszaru oznaczonego symbolem WOH5 - obszary rozmieszczenia istniejących
obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz obszary, na których obiekty te
mogą być sytuowane w ten sposób, że granice obszaru WOH5 dostosowuje się do granicy obszaru U1,
e) zmienia się granice terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe, ustalone przez
ministra właściwego do spraw transportu oraz granice zasięgu aglomeracji Rybnik (w rozumieniu
ustawy – Prawo wodne),
f) wprowadza się oznaczenie drogi wojewódzkiej DW 925;

6) w obrębie obszaru zmiany studium nr 5:
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a) zmienia się granice obszarów o różnych funkcjach w ten sposób, że z obszaru ZR wydziela się obszar
M4, zastępując w zmienianej części oznaczenie barwne obszaru ZR oznaczeniem barwnym i symbolem
literowym obszaru M4,
b) zmienia się granice zasięgu aglomeracji Rybnik (w rozumieniu ustawy – Prawo wodne);
7) w obrębie obszaru zmiany studium nr 6 obszary o różnych funkcjach – obszar US i obszar ZR zastępuje
się obszarem MU1 - obszar zabudowy mieszkaniowo–usługowej z dominacją zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej, zastępując oznaczenia barwne i symbole literowe obszarów US i ZR oznaczeniem
barwnym i symbolem literowym obszaru MU1;
8) oznacza się obszary udokumentowanych złóż:
a) węgla kamiennego Rydułtowy 1 linią zgodną z oznaczeniem złóż objętych prawem własności
górniczej i napisem „”Rydułtowy 1” (złoże WK)”,
b) piasków i żwirów Chwałowice oraz Tkoczów linią zgodną z oznaczeniem złóż objętych prawem
własności nieruchomości gruntowej i napisami, odpowiednio, „Chwałowice” i „Tkoczów”;
9) zmienia się kontury obszarów udokumentowanych złóż:
a) węgla kamiennego: Dębieńsko, Dębieńsko 1, Jejkowice, Rydułtowy, Rymer, Sumina i Żory,
b) objętych prawem własności nieruchomości gruntowej: Gotartowice-Żory, Niewiadom, Rybnik,
Wielopole 1 (d. Z-6), Wielopole-2 (d.Z-4) i Zebrzydowice;
10) usuwa się oznaczenia granic obszaru i terenu górniczego Chwałowice, oznaczenia granic
projektowanego obszaru górniczego i terenu górniczego Chwałowice 1 zastępuje się liniami zgodnymi
z oznaczeniami, odpowiednio, obszarów górniczych (OG...) i terenów górniczych (TG...) oraz zastępuje się
napisy „OG Chwałowice” i „TG Chwałowice” napisami „OG Chwałowice 1” i „TG Chwałowice 1”;
11) w legendzie mapy:
a) w oznaczeniach obszarów o różnych funkcjach po wyrazach „MU – obszary zabudowy
mieszkaniowo-usługowej” dodaje się przecinek i wyrazy „w tym MU1 - obszary z dominacją zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej”,
b) w oznaczeniach „Udokumentowane złoża kopalin. Koncesje na wydobywanie kopalin” usuwa się
oznaczenia projektowanego obszaru i terenu górniczego Chwałowice 1 oraz wyrazy „projektowany
obszar górniczy i teren górniczy Chwałowice 1”.
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Załączniki nr 1 - 7 do załącznika „Wykaz zmian
wprowadzonych w studium”

Załącznik nr 1
Tabela I-19. Udokumentowane złoża kopalin objęte prawem własności górniczej
Złoże
Chwałowice
Chwałowice 1
Dębieńsko
Dębieńsko 1

Jankowice

Kopalina
węgiel kamienny
węgiel kamienny
metan pokładów węgla

Stan zagospodarowania
zaniechane

1 582,63

eksploatowane

2 353,90

węgiel kamienny

zaniechane

węgiel kamienny

kopalnia w budowie

metan pokładów węgla

rozpoznane szczegółowo

węgiel kamienny
metan pokładów węgla

104,29

eksploatowane okresowo

Jejkowice

węgiel kamienny

rozpoznane wstępnie

metan pokładów węgla

39,28

642,66

metan pokładów węgla

węgiel kamienny

39,28

eksploatowane

Jankowice-Wschód

Marcel 1

Powierzchnia
(ha) a

eksploatowane

4 282,73
530,94

Paruszowiec

węgiel kamienny

rozpoznane szczegółowo

Pilchowice

węgiel kamienny

rozpoznane wstępnie

519,91

Rybnik-Żory-Orzesze

sól kamienna

rozpoznane wstępnie

840,84

Rydułtowy

węgiel kamienny

zaniechane

113,06

Rydułtowy 1

węgiel kamienny
metan pokładów węgla

eksploatowane

1 748,28
1 909,18

Rymer

węgiel kamienny

zaniechane

Sumina

węgiel kamienny

rozpoznane wstępnie

węgiel kamienny

zaniechane

metan pokładów węgla

rozpoznane szczegółowo

metan pokładów węgla

eksploatowane

Żory
Żory 1

2 064,35

51,54
20,47
28,47

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r., Państwowa Służba Geologiczna,
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021 (Bilans zaakceptowany przez Ministra Klimatu
i Środowiska pismem z dnia 29 czerwca 2021 r., znak DNGS-WPN.741.193.2021.AS) oraz na podstawie danych baz PIG
(geoportal.pgi.gov.pl/midas, geoportal.pgi.gov.pl/igs) a Powierzchnia rzutu poziomego granic złoża na powierzchnię terenu w obrębie
Rybnika (obliczenia własne - powierzchnia obliczona przy wzięciu pod uwagę danych PIG [granice złóż węgla kamiennego] oraz danych
Urzędu Miasta Rybnika [granica administracyjna miasta]). Metan pokładów węgla (MPW) jako kopalina towarzysząca w złożach
Chwałowice 1, Dębieńsko 1, Jankowice, Marcel 1, Rydułtowy 1, Żory.
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Tabela I-20. Udokumentowane złoża kopalin objęte prawem własności nieruchomości gruntowej
Złoże
Boguszowice

Kopalina
piaski podsadzkowe

Stan zagospodarowania
zaniechane

Powierzchniaa
(ha)
200,35

Pole I

38,04

Pole II

162,31

Boguszowice-K

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

2,67

Chwałowice

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

0,57

Gotartowice-Żory

piaski i żwiry

rozpoznane wstępnie

Lipowa

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

Marklowice (pole obszar N)

piaski podsadzkowe

zaniechane

89,32

Niewiadom

piaski i żwiry

zaniechane

3,57

Rej. Wielopola

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

14,15
2,64

68,13

Pole Wzgórze IX (Golejów)

13,25

Pole Wzgórze I (Wielopole)

20,36

Pole Wzgórze IV (Rybnicka
Kuźnia)

34,52

Rzędówka

surowce ilaste ceramiki budowlanej

zaniechane

2,75

Rybnik

piaski i żwiry

zaniechane

2,16

Tkoczów

piaski i żwiry

rozpoznane szczegółowo

Wielopole 1 (d. Z-6)

surowce ilaste ceramiki budowlanej

zaniechane

5,40

Wielopole-2 (d. Z-4)

surowce ilaste ceramiki budowlanej

zaniechane

1,62

Zebrzydowice

piaski podsadzkowe

rozpoznane wstępnie

12,95

28,90

Pole A

9,54

Pole B

19,36

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bilansu zasobów kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2020 r., Państwowa Służba Geologiczna,
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 2021 (Bilans zaakceptowany przez Ministra Klimatu
i Środowiska pismem z dnia 29 czerwca 2021 r., znak DNGS-WPN.741.193.2021.AS) oraz na podstawie danych baz PIG
(geoportal.pgi.gov.pl/midas, geoportal.pgi.gov.pl/igs), zawierających m.in. informacje o o udokumentowanym złożu „Tkoczów” (decyzja
Marszałka Woj. Śląskiego nr 3334/OS/2020 z dnia 9.12.2020 r. zatwierdzająca dokumentację geologiczną złoża kruszywa naturalnego
[piasku] „Tkoczów”) a Powierzchnia rzutu poziomego granic złoża na powierzchnię terenu w obrębie Rybnika (obliczenia własne powierzchnia obliczona przy wzięciu pod uwagę danych PIG [granice złóż kopalin] oraz danych Urzędu Miasta Rybnika [granica
administracyjna miasta]).
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Załącznik nr 2
5. AKTUALIZACJA MAKSYMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA NOWĄ ZABUDOWĘ
Aktualizację maksymalnego zapotrzebowania na nową zabudowę mieszkaniową (wynikającego
z niedostatecznej wielkości zasobu mieszkaniowego) przeprowadzono na podstawie dostępnych danych
statystycznych GUS dotyczących liczby mieszkańców oraz liczby mieszkań i wskaźników mieszkaniowych za
rok 2018, a także tendencji rozwoju zabudowy mieszkaniowej w Rybniku w latach 2015 - 2019.
Ludność. Nie wystąpiły istotne zjawiska wskazujące na konieczność zmiany prognozowanej liczby ludności
w perspektywie 2045 r., przyjętej do analiz związanych z zapotrzebowaniem na nową zabudowę (122 tys. osób).
Dane demograficzne z lat 2015 – 2019 potwierdzają przyjęcie dla Rybnika w prognozie GUS zaniżonych
współczynników demograficznych - pomimo niekorzystnych tendencji demograficznych, liczba ludności
Rybnika w latach 2015 - 2019 [według danych GUS] jest nadal wyższa od przewidywanego w prognozie GUS
poziomu zaludnienia miasta w tym okresie [w latach 2018 r. i 2019 r. o blisko 1000 osób]).
W latach 2015 - 2019 liczba ludności Rybnika systematycznie malała – do poziomu 138,1 tys. osób (zaludnienie
miasta zmniejszyło się o blisko 1,5 tys. osób). Od 2018 r. zaznacza się większa skala ubytku ludności, o 500 600 osób rocznie. Jest to spowodowane, oprócz stale ujemnego salda migracji (przede wszystkim w ruchu
wewnętrznym [w latach 2015 – 2019 z Rybnika wyjechało 2 tys. osób więcej, niż przybyło do miasta w tym
czasie]), również ujemnym przyrostem naturalnym. W omawianym okresie w Rybniku zanotowano ponad
7,1 tys. urodzeń i 6,8 tys. zgonów. Jednak stały, do 2017 r., dodatni przyrost naturalny, w 2019 r. był już
wyraźnie ujemny (-225). Obserwuje się proces starzenia się społeczności miasta. Odsetek osób w wieku
poprodukcyjnym (w wieku 65 lat i więcej) w ogólnej liczbie ludności wzrósł o blisko 3 pp., odsetek osób
w wieku przedprodukcyjnym wzrósł tylko o 0,4 pp. Zwiększa się średni wiek (mediana) mieszkańców Rybnika,
w 2019 r. wynosił 41,4 lata.
Tabl. I-77. Wybrane dane demograficzne za lata 2015 - 2019
Wyszczególnienie

Zmiana /
razem
(2015-19)

2015

2016

2017

2018

2019

Liczba ludności

139 595

139 252

139 129

138 696

138 098

-1 497

prognoza GUS

139 288

138 790

138 262

137 717

137 147

-2 141

74

204

216

2

-225

271

-396

-305

-417

-436

-452

-2 006

Przyrost naturalny
Saldo migracji wewnętrznych

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności
w wieku przedprodukcyjnym

17,9

18,0

18,1

18,3

18,3

0,4

w wieku produkcyjnym

63,2

62,4

61,6

60,7

60,0

-3,2

w wieku poprodukcyjnym

18,9

19,6

20,3

21,0

21,7

2,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Zasoby i warunki mieszkaniowe. W Rybniku istnieje, wg stanu w 2018 r., ponad 20 tys. budynków
mieszkalnych i blisko 48,5 tys. mieszkań o 3,7 mln m² powierzchni użytkowej. W latach 2015 - 2018 zasoby
mieszkaniowe zwiększyły się o 589 budynków i około 1 000 mieszkań o 101 tys. m² powierzchni użytkowej.
O blisko 10 pp. wzrosła liczba mieszkań przypadająca na 1000 mieszkańców (do 349,5); pozostałe wskaźniki
w zakresie zasobów i warunków mieszkaniowych również poprawiły się, lecz nieznacznie: przeciętna
powierzchnia użytkowa mieszkania zwiększyła się do 75,8 m², a przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania
na osobę - do 26,5 m².
Tabl. I-78. Zasoby mieszkaniowe miasta w okresie 2015 - 2018
Wyszczególnienie

2015

2016

2017

2018

Zmiana
(2015-18)

budynki mieszkalne

19 579

19 760

19 959

20 168

+589

mieszkania

47 447

47 794

48 189

48 474

+1 027
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Wyszczególnienie
powierzchnia użytkowa mieszkań

Zmiana
(2015-18)

2015

2016

2017

2018

3 574 432

3 609 985

3 645 526

3 675 801

+101 369

75,3

75,5

75,7

75,8

+0,3

Zasoby mieszkaniowe - wskaźniki
przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania
przeciętna pow. użytkowa mieszkania na osobę
mieszkania na 1000 mieszkańców
przeciętna liczba osób na jedno mieszkanie

25,6

25,9

26,2

26,5

+0,9

339,9

343,2

346,4

349,5

+9,6

2,94

2,91

2,89

2,86

-0,08

Wg dostępnych danych GUS, w 2019 r. w Rybniku było 20 601 budynków mieszkalnych
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W latach 2015 – 2019 w Rybniku oddano do użytkowania 1 250 budynków z ponad 1,8 tys. mieszkań o pow.
użytkowej 179 tys. m², z tego 95% nowych budynków stanowiły domy jednorodzinne (także o dwóch
mieszkaniach) z 1 250 mieszkaniami o pow. użytkowej 147 tys. m² (co stanowi 68% wszystkich mieszkań i 82%
łącznej pow. użytkowej mieszkań w nowych budynkach). W tym okresie oddano do użytkowania jedynie
69 budynków wielorodzinnych z 574 mieszkaniami o pow. użytkowej 32 tys. m². Średnia pow. użytkowa
mieszkania w budynkach jednorodzinnych wyniosła w tym okresie 118 m², a w budynkach wielorodzinnych
była ponad dwukrotnie mniejsza (55 m²).
Łączna liczba nowych mieszkań w latach 2015 - 2019 wyniosła 1 952 (wraz ze 133 mieszkaniami [7% liczby
nowych mieszkań] w budynkach niemieszkalnych oraz uzyskanymi w wyniku rozbudowy i przebudowy
budynków istniejących) o pow. użytkowej blisko 189 tys. m²; średnio w ciągu roku przybywało 390 mieszkań.
Większość (60%) stanowiły mieszkania indywidualne, pozostałe - to mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub
wynajem i sześć mieszkań komunalnych.
Tabl. I-79. Budynki mieszkalne i mieszkania oddane do użytkowania w latach 2015 - 2019
Mieszkania

Pow. użytkowa
mieszkań (m²)

1 250

1 819

179 067

1 181

1 245

147 343

69

574

31 724

budynki niemieszkalne oraz zbiorowego zamieszkania

x

7

452

rozbudowa budynków

x

117

8 499

przebudowa (adaptacja) budynków

x

9

690

mieszkania

x

1 952

188 708

indywidualne

x

1 174

138 311

przeznaczone na sprzedaż lub wynajem

x

772

50 074

komunalne

x

6

323

Wyszczególnienie
budynki mieszkalne nowe
jednorodzinne (w tym o dwóch mieszkaniach)

Budynki

wielorodzinne (o trzech i więcej mieszkaniach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

W 2019 r., wg danych GUS, rozpoczęto budowę 426 mieszkań (w tym 196 indywidualnych). W latach 2015 –
2019 wydano decyzje o pozwoleniu na budowę (i przyjęto zgłoszenia budowy) 1 424 budynków z ponad 2,2 tys.
mieszkań o pow. użytkowej 250 tys. m² (93% ogółu budynków stanowią budynki jednorodzinne [łącznie
z budynkami o dwóch mieszkaniach]).
Tabl. I-80. Pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych i mieszkań w latach 2015 - 2019
Wyszczególnienie
budynki mieszkalne nowe
jednorodzinne (jednomieszkaniowe)
o dwóch mieszkaniach

Mieszkania

Pow. użytkowa
mieszkań (m²)

1 424

2 272

250 393

1 246

1 246

178 844

73

146

12 641

Budynki
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Mieszkania

Pow. użytkowa
mieszkań (m²)

105

829

55 646

rozbudowa budynków mieszkalnych

x

3

313

przebudowa (adaptacja) budynków

x

48

2 949

Wyszczególnienie

Budynki

wielorodzinne (o trzech i więcej mieszkaniach)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Warunki mieszkaniowe w Rybniku (liczba mieszkań na 1000 mieszkańców oraz przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na osobę wciąż pozostają na nieodpowiednim poziomie, niższym od średniej wielkości
tych wskaźników w województwie i kraju, a w przypadku przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkań –
również od większości gmin sąsiednich i innych porównywalnych ośrodków.
W Rybniku na 1000 mieszkańców przypada 349,5 mieszkań (2018 r.), podczas gdy średnia krajowa wynosi
380,5, a dla woj. śląskiego - 391,2 mieszkań. Zdecydowanie większa jest liczba mieszkań na 1000 mieszkańców
w Katowicach (492,6) i w Warszawie (548,8). W 2018 r., porównaniu z 2014 r., zwiększył się niedobór liczby
mieszkań w Rybniku w stosunku do liczby mieszkań na 1000 mieszkańców na poziomie wskaźnika dla woj.
śląskiego (do blisko 5,8 tys. mieszkań) i Katowic (do 19,8 tys.). Deficyt w stosunku do wskaźnika na poziomie
europejskim (500 mieszkań na 1000 mieszkańców) wynosi 20,9 tys. mieszkań (zmniejszył się w porównaniu
z 2014 r. o 2 tys. mieszkań).
Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania na osobę zwiększyła się w Rybniku w okresie 2015 - 2018
z 25,6 do 26,5 m². Nadal jednak wskaźnik ten jest mniejszy od wskaźnika charakteryzującego różne
porównywane jednostki terytorialne (średnia krajowa wynosi 28,2 m², a dla woj. śląskiego - 27,9 m²).
W porównaniu z 2014 r., zwiększył się dystans między warunkami mieszkaniowymi (wyrażonymi tym
wskaźnikiem) w Rybniku, a warunkami w dużych ośrodkach w kraju, w których przeciętna powierzchnia
użytkowa mieszkania na osobę wynosi około 30 m² i więcej (Katowice [29,6 m²], Warszawa [32,4 m²], Wrocław
[35,6 m²]). Deficyt powierzchni użytkowej mieszkań w Rybniku w stosunku do ilości powierzchni użytkowej,
zapewniającej osiągnięcie europejskich standardów w zakresie pow. użytkowej mieszkania na osobę wynosi,
wg danych z 2018 r., około 1,87 mln m² (zmniejszył się w porównaniu z 2014 r. o 186 tys. m²).
Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową, wynikające z wielkości
zasobu mieszkaniowego
Zaktualizowane (na podstawie danych z 2018 r.) maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę
mieszkaniową, wynikające z niedostatecznej wielkości zasobu mieszkaniowego w mieście wynosi 12 530
mieszkań w perspektywie 2045 r. (różnica pomiędzy liczbą mieszkań w 2018 r. [48,5 tys.] a zakładaną
wielkością zasobu w 2045 r. [61 tys.], gwarantującą osiągnięcie poziomu europejskiego w tej perspektywie [przy
uwzględnieniu prognozowanego spadku liczby ludności]).
Ilość powierzchni użytkowej nowej zabudowy mieszkaniowej określono na podstawie tendencji rozwoju
zabudowy mieszkaniowej w Rybniku w latach 2012 - 2019, wyrażających się większym (w stosunku do lat 2012
- 2014) udziałem mieszkań oddawanych do użytkowania w budynkach jednorodzinnych w ogólnej liczbie
mieszkań (68%) oraz mniejszą średnią powierzchnią mieszkań w zabudowie jedno- i wielorodzinnej (123 m² /
58 m²). Ilość tak określonej pow. użytkowej nowej zabudowy mieszkaniowej wynosi w zaokrągleniu 1,3 mln m²
(o 90 tys. m² mniej, niż szacowano to w warunkach z lat 2012 – 2014).
Tabela I-81. Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową do 2045 r., wynikające
z wielkości zasobu mieszkaniowego i liczby mieszkańców Rybnika w 2018 r.
Wyszczególnienie

Rok
2018

2045

liczba mieszkań na 1000 mieszkańców

349,5

500

liczba mieszkańców (tys. osób)

138,7

122

48 474

61 000

liczba mieszkań

Zapotrzebowanie na nową zabudowę
mieszkaniową do 2045 r.
(wynikające z wielkości zasobu
mieszkaniowego)
liczba mieszkań a

ilość powierzchni użytkowej
a

b

12 530
1 300 000 m2

- po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek, b - po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy
17
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Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową,
z warunków mieszkaniowych, wyrażonych przeciętną pow. użytkową mieszkania na osobę

wynikające

Zaktualizowane (na podstawie danych z 2018 r.) maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę
w perspektywie 2045 r., wynikające z konieczności poprawy warunków mieszkaniowych (zwiększenia
przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania) wynosi 1,27 mln m² powierzchni użytkowej (różnica pomiędzy
ilością powierzchni użytkowej mieszkań w 2018 r. [3,68 mln m²] a ilością powierzchni użytkowej mieszkań,
gwarantującą osiągnięcie standardu europejskiego [4,88 mln m²]).
Zaktualizowane zapotrzebowanie jest mniejsze o 110 tys. m² pow. użytkowej w porównaniu z potrzebami
określonymi w sytuacji 2014 r.
Tabela I-82. Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową w perspektywie 2045 r.,
wynikające z warunków mieszkaniowych i liczby mieszkańców Rybnika w 2018 r.
Lata

Wyszczególnienie

2018

przeciętna pow. użytkowa mieszkania

26,5

40

138 696

122 000

3 675 801

4 880 000

liczba mieszkańców (osoby)
powierzchnia użytkowa mieszkań

Zapotrzebowanie na nową zabudowę
mieszkaniową do 2045 r.
(wynikające z jakości warunków
mieszkaniowych)

2045

1 204 200 m2

ilość pow. użyt.

1 270 000 m2

ilość powierzchni użytkowej z uwzględnieniem ubytków pow. użytkowej (5%) a, b
a

b

- po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy, jak wynika z danych statystycznych, wzrost łącznej powierzchni użytkowej w ciągu roku
jest mniejszy o około 5% od powierzchni użytkowej mieszkań oddawanych do użytku.

Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową
Zaktualizowane zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową mieści się w przedziale 1,27 mln m² - 1,30
mln m² pow. użytkowej. Przyjmując wartość średnią - określa się maksymalne zapotrzebowanie na nową
zabudowę w ilości 1 285 tys. m² powierzchni użytkowej.
Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową jest mniejsze o 100 tys. m²
pow. użytkowej od zapotrzebowania określonego w 2015 r. Wielkości tej odpowiada wzrost pow. użytkowej
mieszkań (o 101,4 tys. m²) w Rybniku w latach 2015 - 2018.
Po zwiększeniu zapotrzebowania wynikającego z analiz (1 285 tys. m²) o 30%, zaktualizowane
zapotrzebowanie na nową zabudowę mieszkaniową wynosi 1 670 tys. m² powierzchni użytkowej.
Zaktualizowane maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę o innych funkcjach
W latach 2015 - 2019 nie uległy zmianie tendencje w zakresie rozwoju budownictwa usługowego i produkcyjnousługowego (przemysłowo-magazynowego) w Rybniku, nie zmieniła się również istotnie skala potrzeb
w zakresie nowej zabudowy usługowej i przemysłowo-magazynowej, wynikająca z rangi Rybnika (ośrodek
usługowy o znaczeniu regionalnym) oraz z jego sytuacji społeczno-gospodarczej, wskazującej na konieczność
aktywizacji i zróżnicowania bazy ekonomicznej miasta.
W okresie 2015 – 2019 w Rybniku oddano do użytkowania 124 nowe budynki usługowe i przemysłowo magazynowe oraz rozbudowano kolejnych 51 budynków o tych funkcjach; większość z nich (77%) stanowiły
obiekty usługowe, głównie budynki handlowo-usługowe. Powierzchnia użytkowa budynków usługowych
zwiększyła się w tych latach o 65 tys. m², a budynków przemysłowo - magazynowych – o 28 tys. m².
W omawianym okresie wydano decyzje o pozwoleniu na budowę (lub przyjęto zgłoszenia z projektem)
88 budynków usługowych (56,5 tys. m² pow. użytkowej) oraz 23 budynków przemysłowo - magazynowych
(9,1 tys. m² pow. użytkowej).
Tabl. I-83. Budynki usługowe i przemysłowo-magazynowe oddane do użytkowania w latach 2015 – 2019
Budynki
usługowe
przemysłowo - magazynowe

Razem

Pow. użyt.
(m²)

Nowe

Pow. użyt.
(m²)

Rozbudowane

Pow. użyt.
(m²)

135

64 595

96

59 339

39

5 256

40

28 153

28

23 162

12

4 991

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS.

Biorąc pod uwagę ilość powierzchni użytkowej w nowych i rozbudowanych budynkach usługowych
i przemysłowo - magazynowych, oddanych do użytkowania w latach 2015 - 2019, zmniejsza się odpowiednio
maksymalne zapotrzebowanie na nową zabudowę o tych funkcjach: do 720 tys. m² pow. użytkowej zabudowy
usługowej oraz do 530 tys. m² pow. użytkowej zabudowy produkcyjno-usługowej.
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Załącznik nr 3
3. ZAKTUALIZOWANA CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
3.1. ZASOBY TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
Sytuacja planistyczna. W okresie po przyjęciu studium w 2016 r. uchwalono 36 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych na podstawie tego dokumentu. Plany miejscowe sporządzone
zgodnie z ustaleniami studium z 2016 r. obejmują tereny o pow. 1 677,5 ha, położone w różnych częściach
miasta.
Część planów miejscowych obejmuje - wyznaczone w studium - nowe tereny możliwe do przeznaczenia pod
zabudowę o różnych funkcjach (tereny rozwojowe) oraz tereny już przeznaczone pod zabudowę, dla których
w studium przyjęto inny kierunek przeznaczenia, niż ustalony w dotychczasowych planach miejscowych.
Tabela I-89. Tereny przeznaczone pod zabudowę wg ustaleń planów miejscowych (stan w 2015 r. i 2020 r.)
Przeznaczenie terenu

2015

2020

Zmiana
(2015 - 20)

pow. (ha)
tereny zabudowy staromiejskiej (śródmiejskiej)
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

9,66

15,80

+6,14

2 917,24

3 020,10

+102,86

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

259,71

299,26

+39,55

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

210,65

198,93

-11,72

tereny zabudowy usługowej

618,49

618,56

+0,07

tereny wielkopowierzchniowych obiektów handlowych
tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, składów i magazynów
razem

78,80

70,96

-7,84

625,75

638,29

+12,54

4 720,30

4 861,90

+141,60

Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - stan w 2015 r. i w pierwszym
półroczu 2020 r.

Powierzchnia terenów przeznaczonych pod zabudowę (bez terenów sportu i rekreacji) zwiększyła się w 2020 r.
w stosunku do stanu z 2015 r. o ponad 140 ha. Największe zmiany nastąpiły w grupie terenów przeznaczonych
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę mieszkaniowo-usługową (łącznie powierzchnia tych
terenów wzrosła o 142 ha).
Jednocześnie, o blisko 12 ha skurczyła się powierzchnia terenów zabudowy wielorodzinnej. Zmniejszenie
powierzchni tych terenów, cechujących się z zasady dużą intensywnością zabudowy, ma istotny wpływ na
wielkość oszacowanej ogólnej chłonności terenów zabudowy mieszkaniowej. Wzrost powierzchni terenów
zabudowy śródmiejskiej wynika w głównej mierze z innego zaklasyfikowania niektórych terenów już
przeznaczonych pod zabudowę (usługową i mieszkaniową) w poprzednich planach miejscowych.
Zmniejszyła się powierzchnia terenów wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (na skutek
przeznaczenia tych terenów pod inne rodzaje zabudowy); wzrosła powierzchnia terenów zabudowy
produkcyjno-usługowej, składów i magazynów, a także terenów sportu i rekreacji (o niespełna 14 ha).
Ustalenia nowych planów miejscowych, w powiązaniu ze zmianami zagospodarowania terenów w latach 2016 2019, w istotny sposób wpłynęły na wielkość zasobu niezabudowanych terenów, na których istnieje możliwość
lokalizacji nowej zabudowy o różnych funkcjach oraz na chłonność tych terenów.
Zmiany w zagospodarowaniu terenów. Powierzchnia terenów stanowiących rezerwy budowlane w bilansie
terenów z 2015 r. zmniejszyła się o ponad 65 ha na skutek realizacji w ich obrębie różnego rodzaju inwestycji,
w głównej mierze mieszkaniowych (budownictwo jednorodzinne [na pow. 52 ha]), rzadziej - usługowych
i infrastrukturalnych.
Większość nowych inwestycji skupiła się w Zamysłowie, Boguszowicach Starych i Orzepowicach; istotne
zmiany w zagospodarowaniu terenów nastąpiły również w Niedobczycach, Śródmieściu, Gotartowicach, Ligocie
- Ligockiej Kuźni i Kamieniu. Relatywnie znacznym ruchem inwestycyjnym odznaczały się ponadto
Zebrzydowice, Golejów, Niewiadom, Popielów i Kłokocin, natomiast najmniejszym - Rybnicka Kuźnia,
Grabownia i Boguszowice Osiedle.
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Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę o różnych funkcjach
Powierzchnia wolnych terenów budowlanych (tereny przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę,
które na koniec I kw. 2020 r. nie były zabudowane lub w trakcie zabudowy), dla których oszacowano chłonność
(ilość pow. użytkowej nowej zabudowy możliwej do zlokalizowania na tych terenach) wynosi 1 756 ha, a wraz
z częścią terenów komunikacji lotniczej oraz sportu i rekreacji – 1 891 ha. Funkcje zabudowy możliwej do
zlokalizowania na poszczególnych terenach przyjęto zgodnie z ustaleniami obowiązujących planów
miejscowych (wg stanu w I półroczu 2020 r.).
Tabela I-90. Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę o różnych funkcjach według ustaleń planów
miejscowych (stan w 2015 r. i 2020 r.)
Zabudowa mieszkaniowa
Tereny

2015

2020

Zabudowa usługowa

zmiana

2015

2020

Zab. produkcyjno-usługowa

zmiana

2015

2020

zmiana

powierzchnia (ha)

A

476,8

499,2

+22,4

134,5

133,3

-1,2

39,2

56,0

+16,8

B

742,4

758,7

+16,3

196,1

154,6

-41,5

168,0

158,0

-10,0

1 219,2

1 257,9

+38,7

330,6

287,9

-42,7

207,2

214,0

+6,8

razem

A – obszary o w pełni ukształtowanej strukturze funkcjonalno-przestrzennej, B – obszary pozostałe (o nieukształtowanej
w pełni strukturze funkcjonalno-przestrzennej); tereny w tabeli nie obejmują terenów sportu i rekreacji oraz terenów
komunikacji lotniczej, możliwych do zabudowy
Źródło: Opracowanie własne na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - stan w 2015 r. i w I półroczu
2020 r.

Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową. Powierzchnia niezabudowanych terenów
mieszkaniowych (różnego rodzaju) zwiększyła się w porównaniu ze stanem w 2015 r. o blisko 39 ha – do
1 258 ha. Zdecydowana większość z nich (1 145 ha [91% ogółu]) przeznaczona jest pod zabudowę
jednorodzinną, 91 ha zajmują tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a jedynie drobna część rezerw
budowlanych przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub wielorodzinną z usługami. Na
niektórych terenach mieszkaniowych jednorodzinnych i mieszkaniowo-usługowych możliwa jest realizacja
małych domów wielorodzinnych (3 - 6 mieszkaniowych), co uwzględniono w szacowaniu chłonności terenów
mieszkaniowych.
Wpływ na ograniczone zwiększenie zasobów rezerw budowlanych w stosunku do stanu z 2015 r. (mimo
wyznaczenia w później sporządzonych planach miejscowych nowych terenów mieszkaniowych) mają zmiany
w zagospodarowaniu terenów (rozwój zabudowy, głównie jednorodzinnej) oraz z reguły niewyznaczanie
w nowych planach miejscowych dróg wewnętrznych, niezbędnych do obsługi komunikacyjnej poszczególnych
działek (istniejących i potencjalnych do wydzielenia), przez co w wielu przypadkach powierzchnię terenów
przeznaczonych pod zabudowę należy traktować jako powierzchnię brutto, a także ze względu na regulacyjny
charakter części ustaleń planów miejscowych w zakresie terenów zabudowy mieszkaniowej (m.in. zaliczenie do
terenów mieszkaniowych gruntów faktycznie zabudowanych, określanych w poprzednich planach miejscowych
jako „tereny zieleni przydomowej”).
Największe rezerwy terenów mieszkaniowych występują w Niedobczycach (146 ha), Zamysłowie (103 ha)
i Kamieniu (93 ha), a także w Zebrzydowicach, Ligocie – Ligockiej Kuźni, Boguszowicach-Starych, Popielowie,
Niewiadomiu, Radziejowie, Orzepowicach i Golejowie. W pozostałych dzielnicach tereny te zajmują od 17 ha
do 40 ha, z wyjątkiem Boguszowic-Osiedla, Śródmieścia, Rybnickiej Kuźni i Smolnej (po mniej niż 10 ha).
Rezerwy terenów pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne (17,5 ha) zlokalizowane są w dziewięciu
dzielnicach miasta - zajmują pow. od 0,2 ha do 4,3 ha (Orzepowice i Boguszowice-Stare). W większości są to
tereny położone poza centralną częścią miasta, o ograniczonej intensywności zabudowy.
Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę usługową. Rezerwy terenów usługowych (zabudowy
usługowej i wielkopowierzchniowych obiektów handlowych) wynoszą niespełna 288 ha. Największymi
rezerwami tych terenów cechują się Ligota - Ligocka Kuźnia (36,4 ha), Niedobczyce i Meksyk (po 25 ha) oraz
Popielów (21 ha). Znaczne są także zasoby wolnych terenów usługowych (po 10 - 16 ha) w Ochojcu, Wielopolu,
Golejowie, Boguszowicach-Starych, Maroku-Nowinach, Radziejowie, Niewiadomiu i Chwałowicach. Ponadto,
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możliwość lokalizowania obiektów usługowych istnieje również na części wolnych terenów zabudowy
mieszkaniowo-usługowej (pow. 91,5 ha), zwłaszcza w Niedobczycach, a także w Zamysłowie, Gotartowicach
i Smolnej.
W ograniczonym zakresie obiekty usługowe mogą być sytuowane na niezagospodarowanych terenach sportu
i rekreacji (pow. 118 ha), głównie w Chwałęcicach (30 ha) i Stodołach (23 ha).
Rezerwy terenów przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową. Rezerwy terenów produkcyjnych
i produkcyjno-usługowych zwiększyły się o około 7 ha i liczą 214 ha. Tereny te skupiają się w dzielnicach:
Rybnicka Kuźnia - Wielopole (86 ha, w tym 15,5 ha w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej) oraz
Gotartowice - Kłokocin - Boguszowice-Stare (67 ha). Mniejsze rezerwy terenów produkcyjno-usługowych
(po 10 - 15 ha) występują w Niewiadomiu, Chwałowicach i Meksyku, a także w sąsiedztwie lotniska
w Gotartowicach (możliwe do wykorzystania na cele produkcyjno-usłuowe w ograniczonym stopniu).
3.2. CHŁONNOŚĆ OBSZARÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ
Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową
Zaktualizowana chłonność obszarów zabudowy mieszkaniowej - możliwość lokalizowania nowej zabudowy na
terenach niezabudowanych - wynosi 1 540 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy mieszkaniowej.
Dodatkowo, zakłada się (biorąc pod uwagę dane z lat 2015 – 2019 i perspektywę 2045 r.), że w tym okresie
powierzchni użytkowa mieszkań może wzrosnąć o około 60 tys. m² w wyniku rozbudowy budynków,
przebudowy lub adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych oraz w wyniku zamiany budynków mieszkalnych
jednorodzinnych na wielorodzinne; jednocześnie, biorąc pod uwagę prawdopodobne ubytki pow. użytkowej
mieszkań, szacuje się, że wzrost powierzchni użytkowej mieszkań w wyniku przekształceń istniejącej zabudowy
wyniesie do 2045 r. 30 tys. m².
Łącznie, zaktualizowaną chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, wraz
z możliwością lokalizowania nowej zabudowy w wyniku przekształceń zabudowy istniejącej, określa się
w ilości 1 570 tys. m² powierzchni użytkowej.
Tabela I-91. Zaktualizowana chłonność obszarów zabudowy mieszkaniowej
objaśnienia:
"A" - obszary "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej";
"B" - inne obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę;
warianty: W1 - powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego - 123 m 2, powierzchnia użytkowa zabudowy
wielorodzinnej - na podstawie 30% - 50% maksymalnej chłonności wynikającej z ustaleń planów miejscowych; W2 powierzchnia użytkowa budynku jednorodzinnego - 150 m 2, powierzchnia użytkowa zabudowy wielorodzinnej - na
podstawie tendencji rozwoju tej zabudowy w Rybniku, z uwzględnieniem miejscowych uwarunkowań; W3 - powierzchnia
użytkowa budynku jednorodzinnego i zabudowy wielorodzinnej - średnia z wariantów 1 i 2
Obszar

A

B

Rodzaj zabudowy

W1

W2

W3

zabudowa jednorodzinna

549 000

652 700

600 900

zabudowa wielorodzinna

66 200

95 500

80 800

zabudowa mieszkaniowa razem

615 200

748 200

681 700

zabudowa jednorodzinna

758 900

906 900

832 900

zabudowa wielorodzinna

21 300

30 700

26 000

780 200

937 600

858 900

zabudowa jednorodzinna

1 307 900

1 559 600

1 433 800

zabudowa wielorodzinna

87 500

126 200

106 800

1 395 400

1 685 800

1 540 600

zabudowa mieszkaniowa razem

RAZEM

Powierzchnia użytkowa (m²)

zabudowa mieszkaniowa razem

CHŁONNOŚĆ po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy i z uwzględnieniem możliwości
przekształceń zabudowy istniejącej

1 570 000
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Zaktualizowana chłonność terenów zabudowy mieszkaniowej jest mniejsza o 60 tys. m² pow. użytkowej od
chłonności szacowanej w 2015 r., pomimo zwiększenia powierzchni rezerw terenów budowlanych. Jak już
zaznaczono, wpływ na to miały zmiany w zagospodarowaniu terenów, w tym zagospodarowanie pod usługi
znacznej części terenów w rejonie Śródmieścia o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym w planach
miejscowych (tereny niezagospodarowane w 2015 r., dla których w bilansie sporządzonym w tym okresie
przyjęto możliwość częściowego przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną), a także zmiany
w tendencjach rozwoju budownictwa jedno- i wielorodzinnego, polegające na zmniejszeniu przeciętnej
powierzchni użytkowej mieszkań realizowanych w okresie 2015 - 2019 w stosunku do okresu wcześniejszego
(co spowodowało weryfikację założeń w zakresie spodziewanej powierzchni użytkowej budynków
jednorodzinnych i mieszkań w zabudowie wielorodzinnej).
Chłonność obszarów przeznaczonych pod zabudowę usługową i produkcyjno-usługową
Chłonność wolnych terenów przeznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę usługową
(z uwzględnieniem możliwości lokalizacji zabudowy o tej funkcji na terenach zabudowy śródmiejskiej
i mieszkaniowo - usługowej) szacuje się w ilości 593 tys. m² pow. użytkowej, a łącznie z terenami sportu
i rekreacji – w ilości 610 tys. m² powierzchni użytkowej (mniej o około 50 tys. m² pow. użytkowej zabudowy od
dotychczasowych szacunków [ze względu na mniejszą pow. rezerw terenów usługowych]).
Chłonność terenów wyznaczonych w planach miejscowych pod zabudowę produkcyjną i produkcyjno-usługową
zwiększyła się nieznacznie (o około 10 tys. m²), na skutek przeznaczenia na cele produkcyjno-usługowe
dodatkowych terenów - do 270 tys. m² powierzchni użytkowej zabudowy o funkcjach produkcyjno-usługowych.
Tabela I-92. Zaktualizowana chłonność obszarów zabudowy usługowej i produkcyjno-usługowej
objaśnienia:
"A" - obszary "o w pełni wykształconej zwartej strukturze funkcjonalno-przestrzennej";
"B" - inne obszary przeznaczone w planach miejscowych pod zabudowę
Obszar
A

B

RAZEM

Funkcja zabudowy
zabudowa usługowa
zabudowa produkcyjno-usługowa

Powierzchnia
użytkowa (m2)
310 000
72 000

zabudowa usługowa

283 000

zabudowa produkcyjno-usługowa

198 200

zabudowa usługowa

593 000

zabudowa produkcyjno-usługowa

270 200

Chłonność obszarów zabudowy usługowej z uwzględnieniem terenów sportu i rekreacji ͣ

610 000

Chłonność obszarów zabudowy produkcyjno – usługowej ͣ

270 000

ͣ po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek tysięcy

Zaktualizowana (na podstawie danych z 2018 r. i z uwzględnieniem danych z lat 2012 - 2019) łączna chłonność
obszarów przeznaczonych pod zabudowę, dotąd niezagospodarowanych, wynosi w skali miasta 2 450 tys. m²
powierzchni użytkowej. Około 64% chłonności przypada na powierzchnię użytkową w nowej zabudowie
o funkcji mieszkaniowej (1 570 tys. m²), 25% – w nowej zabudowie usługowej (610 tys. m²), pozostała część
(11%) - w zabudowie o funkcjach produkcyjno-usługowych.
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Załącznik nr 4
I.14. ANEKS
1. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „ŚLĄSKIE 2030”
Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2030” Zielone Śląskie jest aktualizacją strategii „Śląskie
2020+”. W strategii „Śląskie 2030” sformułowano następującą wizję rozwoju województwa: „Województwo
śląskie będzie nowoczesnym regionem europejskim o konkurencyjnej gospodarce, będącej efektem
odpowiedzialnej transformacji, zapewniającym możliwości rozwoju swoim mieszkańcom i oferującym wysoką
jakość życia w czystym środowisku” oraz określono cele strategiczne i operacyjne:
Cel strategiczny A. Województwo śląskie regionem transformacji gospodarczej (cele operacyjne: A.1.
Konkurencyjna gospodarka, A.2. Innowacyjna gospodarka, A.3. Silna lokalna przedsiębiorczość).
Cel strategiczny B. Województwo śląskie regionem przyjaznym dla mieszkańca (cele operacyjne: B.1. Wysoka
jakość usług społecznych, w tym zdrowotnych, B.2. Aktywny mieszkaniec, B.3. Atrakcyjny i efektywny system
edukacji i nauki).
Cel strategiczny C. Województwo śląskie regionem wysokiej jakości środowiska i przestrzeni (cele operacyjne:
C.1. Wysoka jakość środowiska, C.2. Efektywna infrastruktura, C.3. Atrakcyjne warunki zamieszkania,
kompleksowa rewitalizacja, zapobieganie i dostosowanie do zmian klimatu).
Cel strategiczny D. Województwo śląskie regionem sprawnie zarządzanym (cele operacyjne: D.1.
Zrównoważony rozwój terytorialny, D.2. Aktywna współpraca z otoczeniem i kreowanie silnej marki regionu,
D.3. Nowoczesna administracja publiczna).
2. PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO „PLAN 2020+”
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego "Plan 2020+” określono następujące cele
polityki przestrzennej i kierunki działań oraz zasady zagospodarowania obszarów funkcjonalnych, odnoszące się
do Rybnika:
2.1. CELE POLITYKI PRZESTRZENNEJ I KIERUNKI DZIAŁAŃ
Cel 1. „Nowoczesna gospodarka - promocja gospodarczego wzrostu i innowacji”:
kierunek 1.1 - tworzenie warunków przestrzennych rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności gospodarczej
i transferu technologii (rozwijanie specjalnych stref ekonomicznych w miejskich obszarach funkcjonalnych);
kierunek 1.2 – wspieranie funkcji metropolitalnych ośrodków regionalnych: wspieranie rozwoju usług
publicznych wyższego rzędu w obszarach śródmiejskich; modernizowanie i rozwijanie infrastruktury usług
kultury wyższego rzędu w obszarach śródmiejskich; modernizowanie i rozwijanie infrastruktury usług
szkolnictwa wyższego; wzmacnianie i eksponowanie funkcji symbolicznych - modernizacja i rozwijanie
infrastruktury turystycznej: tworzenie atrakcyjnych przestrzeni publicznych i terenów mieszkaniowych
o wysokiej jakości architektury;
kierunek 1.3 - poprawa dostępności wewnętrznej regionu: kształtowanie systemu powiązań wewnętrznych
opartych na ciągach dróg krajowych i wojewódzkich oraz na rozbudowie i modernizacji infrastruktury
kolejowej; rozwijanie lotnisk lokalnych; wspieranie zintegrowanego systemu transportu multimodalnego;
rozwijanie i integrowanie systemów transportu publicznego w obrębie miejskich obszarów funkcjonalnych
i pomiędzy nimi; rozwijanie niskoemisyjnego transportu publicznego; tworzenie centrów przesiadkowych,
w tym budowa systemów "Park and Ride”, "Park and Bike” i "Park and Walk”, w pobliżu głównych węzłów
i ciągów komunikacyjnych; rozwijanie i tworzenie zintegrowanego systemu szlaków i infrastruktury rowerowej;
zapewnienie dostępu do usług w zakresie gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, odpadami, zaopatrzenia
w energię elektryczną i gazową oraz systemów teleinformatycznych poprzez budowanie, modernizowanie
i integrowanie systemów infrastruktury technicznej.
Cel 3. „Przestrzeń - zrównoważone wykorzystywanie zasobów środowiska przyrodniczego i kulturowego”:
kierunek 3.1 - ochrona zasobów środowiska: utrzymywanie istniejących obszarów i obiektów objętych
prawnymi formami ochrony przyrody i krajobrazu oraz zapewnianie ich integralności; ustanawianie prawnych
form ochrony przyrody dla obszarów i obiektów cennych przyrodniczo, w tym korytarzy ekologicznych;
ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym uwzględnieniem wód przeznaczonych
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dla zaopatrzenia mieszkańców regionu; ochrona i kształtowanie terenów otwartych dla pełnienia funkcji
środowiskowych i rekreacyjnych; ochrona dolin rzecznych oraz renaturalizowanie ich wybranych fragmentów,
odbudowywanie stref ekotonowych poprzez odtwarzanie roślinności oraz ochrona właściwych stosunków
wodnych na obszarach ekosystemów zależnych od wód, stanowiących siedliska cenne przyrodniczo;
rekultywacja terenów zdegradowanych; utrzymywanie lub powiększanie powierzchni leśnej przy uwzględnieniu
wytycznych dla zwiększania lesistości i kształtowania granicy rolno-leśnej oraz przeciwdziałanie fragmentacji
zwartych kompleksów leśnych; kształtowanie ciągłości systemu obszarów chronionych oraz regionalnej sieci
powiązań przyrodniczych, z uwzględnieniem korytarzy ekologicznych łączących biocentra oraz obszary
zasilania systemu przyrodniczego; ochrona gleb przed zanieczyszczeniem; przeciwdziałanie skutkom suszy
i powodzi poprzez zmniejszanie odpływu wód opadowych ze zlewni oraz wdrażanie różnych form retencji
(m.in. technicznej i nietechnicznej); dostosowywanie sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu do
potrzeb ochrony i przyszłego wykorzystania udokumentowanych złóż kopalin;
kierunek 3.2 - kształtowanie krajobrazów kulturowych w obszarach miejskich: kształtowanie atrakcyjnych
terenów mieszkaniowych o wysokiej jakości rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych; kreowanie
przestrzeni publicznych umożliwiających wspólne spędzanie czasu i integrację społeczności lokalnych;
zachowanie tożsamości kulturowo-krajobrazowej, w tym zachowanie identyfikatorów krajobrazu,
charakterystycznych dla danego obszaru wraz z ich adaptacją do nowych funkcji; kształtowanie terenów zieleni
miejskiej pełniących funkcje rekreacyjne, zdrowotne, estetyczne i przyrodnicze; kształtowanie systemu
zielonych pierścieni wokół miast w oparciu o lasy, parki regionalne i tereny otwarte; rewitalizacja
zdegradowanej tkanki miejskiej; rekultywacja, rewitalizacja i kształtowanie terenów zdegradowanych
z wykorzystaniem ich na tereny o funkcjach komercyjnych i publicznych (ekologicznych, turystycznych,
kulturowych, usługowych i społeczno-gospodarczych); gospodarowanie wodami opadowymi ukierunkowane na
spowolnienie odpływu ze zlewni (system mikro i małej retencji).
Cel 4. „Relacje z otoczeniem - infrastrukturalne powiązania regionu”:
kierunek 4.1 - rozwój ponadregionalnej i międzynarodowej infrastruktury transportowej: kształtowanie systemu
autostrad (...) dla powiązania województwa z ośrodkami krajowymi i europejskimi; budowanie,
przebudowywanie i remontowanie dróg wojewódzkich i krajowych dla zwiększenia dostępności transportowej
województwa; budowanie i modernizowanie dróg łączących autostrady z innymi drogami krajowymi
i wojewódzkimi dla podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa; budowanie obwodnic w ciągach
dróg krajowych i wojewódzkich dla wyprowadzania przejazdów tranzytowych poza tereny o gęstej zabudowie;
usprawnianie połączeń aglomeracji z portem lotniczym MPL „Katowice” w Pyrzowicach oraz portami
lotniczymi regionów sąsiednich z uwzględnieniem transportu publicznego; rozwijanie lotnisk lokalnych
(w zakresie ruchu biznesowego, turystycznego, rekreacyjnego, ratunkowego, cargo, z wykorzystaniem do lotów
dyspozycyjnych, ratowniczych, sportowych oraz pasażerskich przewozów okazjonalnych i biznesowych);
budowanie i rozwijanie infrastruktury kolejowej AGC, modernizacja powiązań i dostosowanie ich do prędkości
co najmniej 160 km/h dla ruchu pasażerskiego, w tym zwiększenie dostępności infrastruktury kolejowej dla
pasażerów (nowe stacje i przystanki kolejowe); budowanie i rozwijanie infrastruktury kolejowej AGTC,
modernizacja powiązań i dostosowanie ich do prędkości co najmniej 120 km/h dla pociągów towarowych;
rozwijanie sieci multimodalnych centrów logistycznych; podnoszenie dostępności lotniczego transportu
medycznego; kształtowanie infrastruktury transportowej do przewozu ładunków niebezpiecznych wraz
z lokalizacją parkingów strategicznych;
kierunek 4.2 - rozwój ponadregionalnej i regionalnej infrastruktury technicznej: zwiększanie udziału
odnawialnych źródeł energii w produkcji energii w celu podnoszenia bezpieczeństwa energetycznego na
poziomie regionalnym i krajowym; integrowanie sieci przesyłowej i dystrybucyjnej dla potrzeb odbioru energii
ze źródeł odnawialnych; rozwijanie inteligentnych sieci przesyłowych; rozwijanie, modernizowanie
i integrowanie systemów przesyłowych; tworzenie systemu zaopatrzenia transportu w paliwo ekologiczne;
budowanie zbiorników retencyjnych; budowanie infrastruktury do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
„u źródła” oraz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), zmniejszanie ilości odpadów
poprzez tworzenie punktów napraw i ponownego użycia.
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kierunek 4.3 – rozwijanie współpracy międzyregionalnej: wzmacnianie sieci powiązań obszaru województwa
z terenami bezpośrednio sąsiadującymi z ośrodkami krajowymi i europejskimi w zakresie nauki, kultury, sportu
i turystyki; tworzenie, rozwijanie i integrowanie szlaków turystycznych i pielgrzymkowych z wykorzystaniem
dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego; rozwijanie infrastruktury w zakresie ochrony środowiska
i zabezpieczania przed sytuacjami kryzysowymi.
2.2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA OBSZARÓW FUNKCJONALNYCH
Zasady zagospodarowania miejskich obszarów funkcjonalnych:
- ochrona historycznych układów urbanistycznych oraz obiektów dziedzictwa kulturowego podkreślających
tożsamość miast; zapewnienie wielofunkcyjności osiedli i dostępności do usług podstawowych; koncentracja
struktur przestrzennych w oparciu o istniejące układy osadnicze (idea zwartych miast); ochrona krajobrazów
otwartych (ograniczanie suburbanizacji); ograniczanie zawłaszczania terenów typu greenfield i wykorzystanie
terenów typu brownfield przy lokalizacji inwestycji; ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego, w tym ich
adaptacja i wykorzystanie dla nowych funkcji; wyposażenie przestrzeni publicznych w infrastrukturę
z uwzględnieniem ograniczeń i potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami, w tym utrudniającymi poruszanie się
w przestrzeni lub jej percepcję, osób starszych oraz osób sprawujących opiekę nad małymi dziećmi;
ograniczanie zjawiska „zawłaszczania” przestrzeni publicznych dotyczącego realizacji inwestycji komercyjnych
i prywatnych w obszarach tradycyjnie użytkowanych jako przestrzenie publiczne; zapewnianie powiązań
przyrodniczych terenów zieleni miejskiej z lasami i terenami otwartymi na ich obrzeżach; zapewnianie kanałów
przewietrzania przeciwdziałających kumulacji zanieczyszczeń powietrza; ograniczanie niskiej emisji
i minimalizowanie zapotrzebowania na energię oraz zmniejszanie emisji zanieczyszczeń; przeciwdziałanie
powstawaniu i zmniejszanie uciążliwości hałasu; wykluczenie możliwości lokalizacji pojedynczych turbin
wiatrowych w odległości mniejszej niż 5 km od obiektu radarowego, natomiast farm wiatrowych w odległości
mniejszej niż 20 km od obiektu radarowego (system meteorologiczny - na wzgórzu Ramża zlokalizowany jest
radar meteorologiczny, stanowiący jeden z ośmiu elementów krajowej sieci POLRAD, której celem jest
monitoring, prognozowanie i ostrzeganie przed zjawiskami naturalnymi; strefa ochronna obejmuje tereny
w promieniu 20 km); ograniczanie i uspokajanie ruchu samochodowego w obszarach miejskich, przede
wszystkim w centrach miast; rozwijanie niskoemisyjnego systemu transportu publicznego; wprowadzanie
rozwiązań przestrzennych poprawiających bezpieczeństwo publiczne; ochrona terenów zabudowanych przed
skutkami oddziaływania górnictwa (w tym związanych z płytką eksploatacją) na terenach i obszarach
górniczych; wykluczenie możliwości lokalizowania nowych obiektów gospodarowania odpadami
wydobywczymi i zwałowisk odpadów wydobywczych na terenach rolnych lub leśnych; wyłączanie z zabudowy
oraz przeznaczanie pod użytkowanie leśne lub rolne terenów objętych powierzchniowymi ruchami masowymi
gruntu; planowanie inwestycji z uwzględnieniem kompensacji w zakresie retencji wód (przeciwdziałanie
zmniejszaniu możliwości retencyjnych zlewni); rozwój lotnisk lokalnych z wykluczeniem możliwości
negatywnego oddziaływania na obszary specjalnej ochrony ptaków.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru terenów zamkniętych:
- integracja przestrzenna terenów zamkniętych z ich otoczeniem funkcjonalnym; wprowadzenie regionalnych
standardów architektoniczno-urbanistycznych (w wyznaczonych strefach buforowych); ochrona obiektów
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, ich adaptacja i wykorzystanie dla nowych funkcji; ograniczenie
zagospodarowania i użytkowania terenu, w tym wykluczenie możliwości zabudowy w strefach ochronnych
terenów zamkniętych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi:
- stosowanie zakazów i ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych oraz z planów zarządzania ryzykiem
powodziowym; na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przeznaczanie terenów niezainwestowanych
i nieprzeznaczonych do zainwestowania w gminnych dokumentach planistycznych na zielone użytki rolne
(pastwiska, łąki) lub obszary zielonej infrastruktury; na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią ochrona
zabudowy na terenach obecnie zurbanizowanych lub przeznaczonych do zabudowy w obowiązujących
gminnych dokumentach planistycznych; realizacja inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej ujętych
w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry; tworzenie polderów zalewowych lub ich
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renaturalizację; kształtowanie pokrycia terenu w sposób ograniczający odpływ powierzchniowy i sprzyjający
retencji wód; dostosowanie sposobu zagospodarowania terenu do jego naturalnych cech, predyspozycji
i walorów oraz odporności środowiska na antropopresję; upowszechnianie na terenach zalewowych form
użytkowania terenu dopuszczających okresowe zalewanie; wykluczenie możliwości przemieszczania zagrożenia
powodziowego na tereny położone w niższym biegu rzeki; utrzymanie we właściwym stanie międzywala dla
możliwości przepuszczania wód wezbraniowych; zachowanie i odtwarzanie siedlisk hydrogenicznych
(starorzeczy, torfowisk, łęgów, itp.); stosowanie prośrodowiskowych rozwiązań służących minimalizowaniu
ryzyka powodziowego na obszarach o szczególnie cennych walorach przyrodniczych i krajobrazowych;
wykluczenie możliwości rekultywacji zalewisk pogórniczych w dolinach cieków wodnych, na terasach
zalewowych poprzez ich zasypywanie odpadami.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru cennego przyrodniczo:
- utrzymanie aktualnego użytkowania na terenów o wysokich walorach przyrodniczych, których zasoby są
uzależnione od prowadzonej ekstensywnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej i mają istotne znaczenie dla
zachowania różnorodności biologicznej; wzmacnianie funkcji przyrodniczej korytarzy ekologicznych poprzez
ograniczanie ich zainwestowania, usuwanie istniejących barier oraz kształtowanie struktur przestrzennych
sprzyjających migracji gatunków; zachowanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej przyrodniczych obszarów
prawnie chronionych i korytarzy ekologicznych w tym w obszarze dolin rzecznych; preferowanie ekoturystyki
(turystyka przyrodnicza) na obszarach chronionych i obszarach cennych przyrodniczo szczególnie podatnych na
degradację; optymalizowanie stopnia zagospodarowania turystycznego i powiązania go z naturalną chłonnością
środowiska, w tym wyznaczanie stref wyłączonych z użytkowania turystycznego; planowanie inwestycji
z uwzględnieniem ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków oraz ciągłości i drożności korytarzy
ekologicznych, a w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji stosowanie działań minimalizujących;
wdrażanie zapisów określonych w dokumentach wynikających z przepisów szczególnych, w tym z planów
ochrony i planów zadań ochronnych; wykluczenie możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz
elektrowni fotowoltaicznych w obszarach użytków ekologicznych oraz szczytowych partiach wzniesień na
obszarach parków krajobrazowych; wykluczenie możliwości lokalizacji farm wiatrowych w obrębie ostoi,
korytarzy i przystanków pośrednich dla ptaków, w obrębie ostoi i korytarzy dla nietoperzy, a także stosowanie
rozwiązań minimalizujących śmiertelność ptaków związaną z napowietrznymi liniami energetycznymi i farmami
wiatrowymi; preferowanie lokalizowania elektrowni wodnych wyłącznie na istniejących urządzeniach wodnych
przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych oraz zastosowaniu rozwiązań zapewniających możliwość
migracji organizmów wodnych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru ochrony krajobrazów kulturowych:
- ochrona i zachowanie historycznych układów urbanistycznych; ochrona krajobrazów historycznych
i różnorodności kulturowej dla zachowania tożsamości regionalnej; zachowanie i eksponowanie zasobów
dziedzictwa kulturowego, w szczególności najbardziej wartościowych zespołów i obiektów służących
identyfikacji i promocji przestrzeni kulturowej; ochrona dóbr kultury współczesnej przed degradacją poprzez
zapisy w gminnych dokumentach planistycznych (zgodnie z Aneksem nr 4 [Katalog dóbr kultury współczesnej:
poz. 24. Rybnik, Teatr Ziemi Rybnickiej, ul. Saint Vallier 1]); rekultywacja wyrobisk i niecek osiadania
w kierunku wodnym, rekreacyjnym bądź przyrodniczym; wdrażanie zapisów określonych w dokumentach
wynikających z przepisów szczególnych, w tym z planów ochrony; wykluczenie możliwości lokalizacji
elektrowni wiatrowych oraz elektrowni fotowoltaicznych w strefach ekspozycji zabytków kultury i obiektów
archeologicznych i strefach ich ekspozycji, na obszarach parków krajobrazowych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru ochrony i kształtowania zasobów wodnych:
- dostosowanie sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu do potrzeb ochrony zasobów wód (w tym wód
pitnych), poprzez wykluczanie funkcji i form zagospodarowania terenu stwarzających zagrożenie dla wód lub
powodujących pogarszanie warunków zasilania podziemnych poziomów wodonośnych, w szczególności
w strefach ochronnych ujęć wód, projektowanych obszarach ochronnych oraz w strefach zasilania Lokalnych
Zbiorników Wód Podziemnych; ochrona zasobów wód poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej i gospodarki
odpadami oraz likwidowanie istniejących źródeł zanieczyszczeń wynikających z intensywnego użytkowania
rolniczego, działalności przemysłowej (w tym zrzutów słonych wód dołowych z kopalń); koncentracja terenów
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inwestycyjnych (w tym zabudowy mieszkaniowej) w obszarach aglomeracji obsługiwanych systemami
zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni zapewniających właściwy stopień oczyszczania;
usprawnianie systemów melioracyjnych poprzez przebudowę systemów odwadniających na nawadniającoodwadniające oraz dla retencjonowania wód; zachowanie mozaiki powierzchni nieprzepuszczalnych z terenami
biologicznie czynnymi (parki, ogrody, trawniki) na terenach zurbanizowanych; realizowanie działań
technicznych, z zakresu małej retencji, w tym budowa zbiorników retencyjnych, poza obszarami źródlisk
i mokradeł; utrzymanie i zwiększanie retencyjności w zlewniach poprzez: ochronę obszarów mokradłowych oraz
dolin cieków rzecznych, renaturalizacje rzek i potoków; zagospodarowanie niezanieczyszczonych wód
opadowych i roztopowych z powierzchni szczelnych w pierwszym rzędzie w obrębie posesji, a następnie
w obrębie zlewni obejmującej obszar zurbanizowany; ograniczanie lokalizacji działalności wodochłonnej na
obszarach deficytów wody służącej do zaopatrzenia ludzi w wodę do spożycia; lokowanie elektrowni wodnych
wyłącznie na istniejących urządzeniach wodnych przy uwzględnieniu uwarunkowań środowiskowych oraz
zastosowaniu rozwiązań zapewniających możliwość migracji organizmów wodnych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru ochrony udokumentowanych złóż kopalin:
- zachowanie przeznaczenia i sposobu zagospodarowania terenów złóż umożliwiające ich przyszłą eksploatację
z uwzględnieniem minimalizacji kosztów związanych z ochroną środowiska i człowieka; wydobycie kopaliny
z konkretnych złóż musi być warunkowane ochroną szczególnie cennych zasobów środowiska, zwłaszcza wód
podziemnych, obszarów ochrony przyrody, a także społecznymi potrzebami ochrony obszarów i obiektów na
powierzchni terenu: zwartej zabudowy jednostek osadniczych, obiektów o szczególnej wartości historycznej,
kulturowej lub gospodarczej, obiektów infrastruktury kluczowych dla funkcjonowania społeczeństwa; redukcja
konfliktów przestrzennych oraz minimalizacja skutków oddziaływań górnictwa, a także zagrożeń związanych
z płytką eksploatacją górniczą, w szczególności na zabudowę mieszkaniową, na terenach i obszarach
górniczych; prowadzenie prac poszukiwawczych przy minimalizacji oddziaływania na środowisko; rekultywacja
terenów poprzemysłowych z uwzględnieniem ochrony kształtujących się siedlisk cennych przyrodniczo.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszaru przygranicznego:
- rozwijanie ważnych instytucji związanych z programowaniem i zarządzaniem oraz współpracą bilateralną
i europejską; rozwijanie komplementarnych usług publicznych podstawowych i specjalistycznych, oferowanych
po obu stronach granicy państwowej; integrowanie planów zagospodarowania turystycznego obszarów
chronionych w strefie granicznej polsko-czeskiej; integrowanie planów zagospodarowania przestrzennego pod
kątem ograniczania ryzyka i skutków powodzi i zagrożenia suszą w zlewniach rzek granicznych; koordynowanie
planów i programów ochrony na obszarach chronionych i cennych przyrodniczo położonych po obu stronach
granicy; integrowanie systemów i sieci transportu publicznego; integrowanie planów budowy sieci
przesyłowych.
Zasady zagospodarowania przestrzennego obszarów wymagających rewitalizacji:
- ochrona i zachowanie historycznych założeń i układów urbanistycznych; rekultywacja terenów oraz ich
integracja z otoczeniem; rewitalizacja terenów z wykorzystaniem potencjałów endogenicznych; kreowanie
przyjaznych przestrzeni publicznych, sprzyjających integracji lokalnej społeczności, przeciwdziałającej
segregacji i wykluczeniu społecznemu, przyciągających turystów i inwestorów; rewitalizacja zdegradowanej
tkanki miejskiej z uwzględnieniem: kształtowania przestrzeni publicznych sprzyjających integracji społeczności
lokalnych, kształtowania struktur przestrzennych wspierających aktywizację i przedsiębiorczość społeczną,
poprawę stanu bezpieczeństwa publicznego oraz ograniczania niskiej emisji; preferowanie lokalizacji usług
i aktywności gospodarczych w ciągach komunikacyjnych i na terenach zdegradowanych; preferowanie
lokalizacji nowej zabudowy jako intensyfikacji użytkowania terenów mieszkaniowych już istniejących.
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Załącznik nr 5
IA. UWARUNKOWANIA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
DLA OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM
Niniejszy rozdział zawiera charakterystykę uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
objętych zmianą studium, sporządzanej na podstawie uchwały Nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia
19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, zmienionej uchwałą nr 772/XLIX/2018 Rady Miasta
Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. Aktualizacja uwarunkowań w zakresie wynikającym z art. 10 ust. 1 pkt 7
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 9 ust. 3a ustawy, zawarta jest
w odpowiednich rozdziałach w części I ujednoliconego tekstu studium.
IA.1. POŁOŻENIE I POWIĄZANIA Z OTOCZENIEM OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM.
UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA WOJEWÓDZTWA
ŚLĄSKIEGO
Obszary objęte zmianą studium, o łącznej powierzchni 80 ha (0,5% pow. Rybnika), położone są wewnątrz
obszaru miasta i nie wchodzą w bezpośrednie związki funkcjonalno-przestrzenne z gminami graniczącymi
z Rybnikiem. Gminy sąsiedzkie nie przekazały wniosków do zmiany studium.
Obszary objęte zmianą studium położone są w pięciu dzielnicach: Stodoły (obszary nr 1 i 6), Grabownia (obszar
nr 2), Orzepowice (obszar nr 3), Ligota – Ligocka Kuźnia (obszar nr 4) oraz Chwałowice (obszar nr 5).
Tabela IA-1. Obszary objęte zmianą studium
Obszary objęte
zmianą studium

Dzielnica (bliższe określenie położenia)

obszar nr 1

Stodoły (ul. Rudzka / Stalowa)

obszar nr 2

Grabownia (rejon ul. Skowronków)

obszar nr 3

Orzepowice (rejon ul. Bratków)

obszar nr 4

Ligota – Ligocka Kuźnia (zach. część Ligoty)

obszar nr 5
obszar nr 6

% ogólnej pow.
Powierzchnia (ha) obszarów objętych
zmianą studium
3,83

4,9

10,99

13,7

5,22

6,5

49,83

62,3

Chwałowice (rejon ul. Okulickiego / Składowa)

6,03

7,5

Stodoły (ul. Stalowa / Cisowa)

4,10

5,1

Źródło: Opracowanie własne

Obszar nr 4 obejmuje zachodnią część Ligoty, na styku ze Śródmieściem i Meksykiem, pomiędzy ul. Żorską,
Brzezińską i Prostą (do skrzyżowania z ul. Jerzego Giedroycia), doliną Cieku z Meksyku i terenami kolejowymi
w rejonie stacji Rybnik. Obszar nr 5 leży w zachodniej części Chwałowic, na styku z Radziejowem (Świercze),
na wschód od ul. Gen. Leopolda Okulickiego i Składowej.
W obrębie obszarów objętych zmianą studium nie występują inwestycje celu publicznego o znaczeniu
ponadlokalnym ujęte w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa śląskiego „Plan 2020+”. Obszar
nr 4 graniczy z terenami, na których zlokalizowano inwestycje celu publicznego - inwestycje drogowe
i kolejowe realizowane na już istniejących drogach (DW 929, ul. Prosta) i liniach kolejowych (nr 140 i 148).
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Rys. IA-1. Położenie obszarów objętych zmianą studium

IA.2. STRUKTURA FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA. ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW.
ŁAD PRZESTRZENNY
Obszary objęte zmianą studium są w różnym stopniu zagospodarowane; niektóre z nich pełnią (lub pełniły)
różne, istotne funkcje o znaczeniu miejskim i dzielnicowym. Obszary nr 1 i 6, położone są w Stodołach,
w rejonie dworu pocysterskiego i byłego ośrodka jeździeckiego oraz Rudy i Zbiornika Rybnickiego –
w pełniącej funkcje rekreacyjno-wypoczynkowe części (dzielnicy) miasta. W obszarze nr 2 zlokalizowany jest
teren rekreacyjno-sportowy - boisko MOSiR (obiekt „boisko w Grabowni”, plac zabaw), o znaczeniu
dzielnicowym.
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Obszar nr 4 jest istotnym w skali miasta ośrodkiem handlowym (obiekty handlowe wielkopowierzchniowe
różnych branż), tracącym jednak na znaczeniu (obiekty handlowe zlikwidowane lub w likwidacji [Praktiker,
Tesco]) oraz rozwijających się działalności przemysłowo-magazynowych i biurowych (rejon ul. Żorskiej,
Brzezińskiej, Prostej i Giedroycia). W obrębie obszaru nr 5 istniała oczyszczalnia ścieków „Chwałowice”,
obsługująca rejon Chwałowic, zlikwidowana po zbudowaniu ogólnomiejskiej sieci kanalizacji. Przez północną
część obszaru nr 2 przebiega dwutorowa linia elektroenergetyczna najwyższych napięć 400 kV, stanowiąca
ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
Obszary zmiany studium nr 1, 2 i 6 znajdują się w obrębie regionalnych struktur przyrodniczych (korytarze
ekologiczne, ostoja florystyczno-mykologiczna) oraz Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich.
Użytkowanie terenów. W obszarze nr 1 dominują tereny związane z byłym ośrodkiem jeździeckim (2,49 ha,
65% pow. obszaru) w rejonie dworu pocysterskiego, część obszaru zajmują tereny usługowe. W obszarze nr 2
przeważają otwarte - rolnicze (5,65 ha, 51%) i zadrzewione; teren sportu i rekreacji zajmuje pow. 1,5 ha, a teren
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 0,21 ha. W obszarze nr 3 dominują tereny zadrzewione (pow. 3 ha,
58%) i nieużytkowane tereny rolnicze.
W obszarze nr 4 występują tereny zabudowane (pow. 33,3 ha, 67%), głównie przemysłowo-usługowe,
w mniejszej części – usługowe; tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej
zajmują pow. 2,2 ha, a tereny nieużytkowane – niespełna 5 ha. W obszarze nr 5 przeważają tereny rolnicze,
głównie odłogowane (3,45 ha, 57%), czwartą cześć obszaru zajmują nieużytkowane tereny zlikwidowanej
oczyszczalni ścieków. Obszar nr 6 zajmują nieużytkowane tereny dawnego parkuru (pow. 2,42 ha, 59%), a także
lasy i tereny zadrzewione oraz tereny dróg i parkingu terenowego.
Zabudowa. Ruch budowlany. Obszary nr 3, 5 i 6 są niezabudowane (pomijając nieużytkowany mały obiekt na
terenie byłego parkuru [obszar nr 6]). W obrębie pozostałych obszarów objętych zmianą występują różnego
rodzaju budynki. W obszarze nr 1 zabudowę stanowią zabytkowy dwór pocysterski oraz kilka budynków
o różnych funkcjach, w tym budynek handlowo-usługowy i budynki dawnego ośrodka jeździeckiego, a na
obszarze nr 2 – budynek mieszkalny oraz sportowy (na terenie boiska MOSiR). Intensywnie zabudowany jest
obszar nr 4, gdzie zlokalizowanych jest 179 budynków o pow. blisko 69 tys. m²; przeważają budynki
przemysłowe, magazynowe, handlowo-usługowe i biurowe (75% wszystkich budynków, nie uwzględniając
budynków gospodarczych i garaży), ponadto istnieją 22 budynki mieszkalne (jednorodzinne) o pow. 2,6 tys. m².
Charakter zabudowy w obszarach zmiany studium jest zróżnicowany. Przeważają obiekty niskie, o niewielkich
gabarytach. Jedynie w obszarze nr 4 usytuowane są duże budynki usługowo-handlowe, magazynowe i biurowe,
z dominantą - budynek biurowy ELROW (8 kondygnacji [ul. Żorska]); relatywnie znacznymi gabarytami
cechują się także obiekty w obszarze nr 1 (w tym dwór pocysterski). Do obiektów wysokościowych należy słup
linii elektroenergetycznej najwyższych napięć (400 kV) w północnym fragmencie obszaru nr 2, mniejsze
znaczenie krajobrazowe mają niższe słupy linii wysokiego napięcia (110 kV) w obszarach nr 4 i 5.
Po 2016 r., dla terenów w obszarze nr 4 wydano kilka decyzji o pozwoleniu na budowę (obiekty produkcyjnomagazynowe i usługowo-handlowe, budynek biurowy i mieszkalny [jednorodzinny] – obiekty oddano do
użytkowania w 2019 r., a także na budowę łącznika ulic Brzezińska – Giedroycia); w obszarze nr 2 wydano
w tym czasie decyzję na budowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie boiska MOSiR.
Ograniczenia w zabudowie. W niektórych obszarach zmiany występują linie elektroenergetyczne najwyższych
(400 kV – obszar nr 2) i wysokich napięć (110 kV – obszary nr 4 i 5). Linie tworzą istotne ograniczenia
w możliwościach zabudowy i zagospodarowania terenów. Zarządca sieci najwyższych napięć wnosi
o wyznaczenie pasów technologicznych o szerokości 60 m dla linii 400 kV (po 30 m od osi linii), w których nie
należy budować budynków mieszkalnych i urządzać terenów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Obszar nr 4
graniczy z obszarem kolejowym – budowle i budynki mogą być sytuowane w odległości nie mniejszej niż 10 m
od granicy obszaru kolejowego lub 20 m od osi skrajnego toru. Wszystkie obszary zmiany studium znajdują się
w strefie ochronnej radaru meteorologicznego - w strefie ograniczonej wysokości zabudowy.
Ład przestrzenny. Obszary nr 1, 2 i 6 znajdują się w Parku Krajobrazowym Cysterskie Kompozycje
Krajobrazowe Rud Wielkich, cechującym się (z wyjątkiem większości terenów zabudowanych) ładem
przestrzennym – w wymiarze krajobrazowym. Pod względem funkcjonalno-przestrzennym (pomijając kwestie
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infrastruktury technicznej), obszar nr 4, a także nr 1 i 6 cechuje się w pełni ukształtowaną strukturą
funkcjonalno-przestrzenną, a obszary nr 2 i 5 położone są w sąsiedztwie obszarów o tak ukształtowanej
strukturze. Obszar nr 3 znajduje się w obrębie kształtującej się struktury funkcjonalno-przestrzennej – w rejonie
intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
W obszarze nr 4 występuje niekorzystne pod względem funkcjonalnym, środowiskowym i krajobrazowym
wymieszanie funkcji handlowo-usługowej z mieszkaniową jednorodzinną wzdłuż ul. Żorskiej i Brzezińskiej.
Następuje stopniowe przekształcanie się zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowę usługową
(poprzez wymianę zabudowy lub zmianę funkcji budynków). Ład przestrzenny w obszarach nr 1, 2 i 6 zaburza
brak dostępu do kanalizacji zbiorczej.
Obszary objęte zmianą studium nie są położone w obszarze rewitalizacji, wyznaczonym w Lokalnym Programie
Rewitalizacji (Uchwała Nr 662/XLIII/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 14 grudnia 2017 r. [podjęta w związku
z art. 52 ust. 1 ustawy o rewitalizacji); obszar nr 5 znajduje się w obszarze zdegradowanym, jednak wyłącznie
z racji położenia w dzielnicy, w której wyznaczono obszar rewitalizacji, obszar nr 4 graniczy od zachodu
z obszarem rewitalizacji Śródmieście.
IA.3. POLITYKA PRZESTRZENNA. PRZEZNACZENIE TERENÓW
Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami studium, w obrębie obszarów zmiany studium znajdują się obszary
o różnych funkcjach – zurbanizowane (tylko w obszarze nr 4): obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
usługowe, usługowo-produkcyjne i dróg wysokich klas technicznych oraz obszary otwarte (w pozostałych
obszarach zmiany studium): obszary sportu i rekreacji (o specjalnych [ograniczonych] warunkach zabudowy)
i obszary rolnicze, zieleni i wód (wyłączone spod zabudowy).
Obszar nr 1 położony jest w całości w obrębie obszaru sportu i rekreacji (US), natomiast obszary nr 3 i 5 –
w całości w obszarach rolniczych, zieleni i wód (ZR); obszar nr 2 – w większości (9,35 ha [85% pow. obszaru])
znajduje się w obszarze rolniczym, zieleni i wód, obejmującym teren zabudowy mieszkaniowej (M) o pow.
0,21 ha (rozproszona [tu - izolowana] zabudowa mieszkaniowa, położona poza obszarem zwartej zabudowy),
w niewielkiej części - również w obszarze US; obszar nr 4 mieści się w zdecydowanej większości (46 ha, 91%)
w obszarach usługowo-produkcyjnym (U2) i usługowym (U1), pozostała część - w obszarze KD (dróg klasy
zbiorczej i klas wyższych) oraz w obszarze zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU). Obszar nr 6 znajduje się
w obrębie obszarów sportu i rekreacji, niewielka część - w obszarze rolniczym, zieleni i wód.
Plany miejscowe. Dla obszarów zmiany studium obowiązuje łącznie 11 miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, z których cztery sporządzono na podstawie studium przyjętego w 2016 r.
Obszary nr 1 i 5 objęte są w całości planami miejscowymi sporządzonymi na podstawie studium z 2016 r.,
obszary nr 2, 3 i 6 w całości lub niemal w całości pokrywają plany sporządzone na podstawie studium z 2002 r.;
obszar nr 4 jest w równych częściach objęty planami sporządzonymi na podstawie studium z 2002 i 2016 r.
Tab. IA-2. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Obszar zmiany
studium

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

obszar nr 1

MPZP 54-11 (Uchwała nr 286/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
obszar w rejonie ulicy Rudzkiej [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 1404])

obszar nr 2

MPZP 12 (Uchwała nr 341/XXI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika – obszar oznaczony
symbolem MPZP 12 [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016 r. poz. 2973])
MPZP Rybnik 2005 (Uchwała nr 545/XXXV/2005 Rady Miasta Rybnika z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika [Dz. Urz. Woj. Śl.
z 2005 r. Nr 79, poz. 2145])

obszar nr 3

MPZP 2 (Uchwała nr 155/IX/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar
oznaczony symbolem MPZP 2 [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 3429])
MPZP A Skotnica (Uchwała nr 321/XXVI/2008 Rady Miasta Rybnika z 12 marca 2008 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze miasta Rybnika [Dz. Urz. Woj.
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Obszar zmiany
studium

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Śl. z 2008 r. Nr 90, poz. 1905])

obszar nr 4

MPZP 37-4 (Uchwała nr 287/XVIII/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
sześć obszarów w rejonie ulic Raciborskiej, Buhla, Górnej, Wolnej, Brzezińskiej i Giedroycia (MPZP 374) [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 1405])
MPZP 37-3 (Uchwała nr 130/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej obszar
w rejonie ulicy prostej (MPZP 37-3) [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r. poz. 4103])
MPZP 20 (Uchwała nr 706/XLVI/2014 Rady Miasta Rybnika z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla określonych terenów w obszarze
na wschód od ul. Wodzisławskiej do ul. Mikołowskiej [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 3679])
MPZP Śródmieście 2009 (Uchwała nr 590/XLIII/2009 Rady Miasta Rybnika z dnia 30 września 2009 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika dla
teren ów Śródmieścia [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2009 r. Nr 208, poz. 3889])

obszar nr 5

MPZP 36 (Uchwała nr 839/LI/2018 Rada Miasta Rybnika z dnia 11 października 2018 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej
obszar dzielnicy Chwałowice (MPZP 36) [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 6564])

obszar nr 6

MPZP 11 (Uchwała nr 36/VI/2015 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika – obszar oznaczony
symbolem MPZP 11 [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2015 r. poz. 478]) oraz MPZP 54-11

Plany miejscowe obowiązujące w obszarach zmiany studium były opracowane w różnych uwarunkowaniach
prawnych, w związku z czym odpowiadają różnym standardom, w tym zawierają różny zakres parametrów
i wskaźników urbanistycznych.
Obszar zmiany nr 1 (MPZP 54-11 z 2020 r.): większą (blisko 90%) część obszaru nr 1, zgodnie z ustaleniami
planu, stanowią tereny sportu i rekreacji oraz tereny zabudowy usługowej.
Tabela IA-3.1. Obszar nr 1 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
US
teren sportu i rekreacji

Pow.
(ha)
2,52

% pow.
obszaru
65,8

U

tereny zabudowy usługowej

0,87

22,7

KD

tereny dróg publicznych (KDG, KDD) i wewnętrznych

0,30

7,8

ZN

teren zieleni nieurządzonej

0,14

3,7

Obszar zmiany nr 2 (MPZP 12 z 2016 r., MPZP Rybnik z 2005 r.): większą część obszaru nr 2 zajmują tereny
rolnicze i zieleni nieurządzonej oraz tereny przeznaczone do zalesienia (łącznie 8,4 ha [76,%]). Pozostałą część
zajmują tereny: zabudowy usługowej (usług wypoczynku i rekreacji), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i dróg publicznych.
Tabela IA-3.2. Obszar nr 2 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
R
tereny rolnicze

Pow.
(ha)
4,11

% pow.
obszaru
37,4

ZN

tereny zieleni nieurządzonej / łęgowej i niskiej

2,79

25,4

U/US

teren zabudowy usługowej / usług wypoczynku i rekreacji

1,66

15,1

ZLp

tereny przeznaczone do zalesienia

1,45

13,2

KD

tereny dróg publicznych (KDD, KDX)

0,75

6,8

MN

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

0,19

1,7

Obszar zmiany nr 3 (MPZP 2 z 2015 r., MPZP A Skotnica z 2008 r.): dominujące przeznaczenie terenów
w obrębie obszaru nr 3 stanowią tereny zieleni nieurządzonej, a także - tereny zieleni urządzonej i lasów,
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w obszarze mieszczą również fragmenty terenów dróg publicznych i skraj terenu zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
Tabela IA-3.3. Obszar nr 3 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
ZN
tereny zieleni nieurządzonej / łęgowej i niskiej

Pow.
(ha)
4,16

% pow.
obszaru
79,7

KD

tereny dróg publicznych (KDL, KDD, KDX)

0,58

11,5

ZU

teren zieleni urządzonej (parkowej)

0,39

7,5

ZL

teren lasów

0,05

1,0

Obszar zmiany nr 4 (MPZP Śródmieście z 2009 r., MPZP 20 z 2014 r., MPZP 37-3 z 2019 r., MPZP 37-4
z 2020 r.): dominującym przeznaczeniem terenów są wg ustaleń planów miejscowych tereny obiektów
produkcyjnych, składów i magazynów, wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz terenów zabudowy
usługowej i usługowo-produkcyjnej. Blisko 10% pow. obszaru stanowią tereny dróg publicznych
i wewnętrznych, a niewielką część - zajmują tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej.
Tereny produkcyjno - usługowe i obiektów handlowych wielkopowierzchniowych cechuje znaczna
intensywność parametrów i wskaźników urbanistycznych.
Tabela IA-3.4. Obszar nr 4 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
P
tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów

Pow.
(ha)
22,48

% pow.
obszaru
45,1

10,21

20,5

UC

tereny obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²

U

tereny zabudowy usługowej / usług komercyjnych

5,21

10,5

KD

tereny dróg publicznych i wewnętrznych (KDG, KDZ, KDL, KDD)

4,62

9,3

PU

tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej

3,79

7,6

MN

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (ekstensywnej)

2,35

4,7

MU/MNU

tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

0,64

1,3

MNU - teren zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności i jednorodzinnej oraz usług

Obszar zmiany nr 5 (MPZP 36 z 2018 r.): dominującym przeznaczeniem terenów jest zieleń nieurządzona
(ponad 71%); znaczną część obszaru zajmuje teren infrastruktury technicznej (kanalizacja). Obszar obejmuje
także skraj terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i przylega do projektowanej drogi zbiorczej,
prowadzącej częściowo w pasie ul. Składowej.
Tabela IA-3.5. Obszar nr 5 – przeznaczenie terenów w planie miejscowym
Symbol
terenu
ZN (ZNU)

Pow.
(ha)
4,32

% pow.
obszaru
71,6

tereny zieleni nieurządzonej

IT (K)
MN

teren infrastruktury technicznej - kanalizacja

1,60

26,5

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

0,10

1,7

Przeznaczenie terenu

Obszar zmiany nr 6 (MPZP 11 z 2015 r., w niewielkiej części MPZP 54-11): zdecydowaną większość obszaru
stanowią, wg ustaleń planów, tereny sportu i rekreacji; czwartą część zajmują tereny dróg publicznych
(dojazdowych) i parkingu.
Tabela IA-3.6. Obszar nr 6 – przeznaczenie terenów w planach miejscowych
Symbol
Przeznaczenie terenu
terenu
US
tereny sportu i rekreacji

Pow.
(ha)
3,00

% pow.
obszaru
73,2

KD

tereny dróg publicznych (KDD)

0,58

14,1

KS

teren parkingu

0,41

10,0

ZN (ZNU)

tereny zieleni nieurządzonej

0,11

2,7

Źródło tab. IA-3.1 – IA-3.6: opracowanie własne na podstawie ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
W tabelach pominięto rodzaje przeznaczenia terenów, których udział w pow. obszaru stanowi mniej niż 1%
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IA.4. STAN ŚRODOWISKA
Udokumentowane złoża kopalin. Pod obszarami zmiany studium zalegają złoża węgla kamiennego: pod
obszarami nr 1, 2, 3 i 6 - złoże Jejkowice (rozpoznane wstępnie), pod obszarami nr 4 i 5 - złoża Chwałowice
(zaniechane) i Chwałowice 1 (eksploatowane). Złoże Jejkowice zalicza się do „złóż niezagospodarowanych
o znaczeniu ogólnokrajowym, które powinny podlegać szczególniej ochronie”.
Obszary i tereny górnicze. Prognozowane skutki eksploatacji. Obszary zmiany studium nr 4 i 5 znajdują się
w obrębie obszaru górniczego i terenu górniczego „Chwałowice 1”. Większość (87% pow.) obszaru nr 4
chroniona jest przed nadmiernymi skutkami eksploatacji filarem ochronnym. W obszarze nr 5 istniał filar
ochronny dla (byłej) oczyszczalni ścieków Chwałowice (obejmował 24% pow. obszaru). Obszary nr 4 i 5
narażone są w różnym stopniu na szkodliwe wpływy planowanej działalności górniczej, jednak nie dotyczyć ich
będą wpływy w znacznej skali (IV i V kategorii).
W obszarze nr 4 zasięg szkodliwych wpływów eksploatacji górniczej będzie niewielki – dotyczy tylko
południowego skraju obszaru o pow. 3,9 ha (niespełna 8% pow. obszaru), a jego zdecydowana większość
znajdować się będzie w zasięgu I kategorii szkód górniczych, z osiadaniami terenu do 0,5 m. Poważniejsze
wpływy eksploatacji wystąpią w obszarze nr 5 – w zasięgu II i III kategorii szkód górniczych znajduje się niemal
cały obszar zmiany: w części środkowej i północnej (ponad 82% pow. obszaru) ujawnią się wpływy II kategorii,
w części południowej (blisko 16% pow. obszaru) – wpływy III kategorii szkód górniczych. Na większej części
obszaru prognozuje się wystąpienie osiadań do 1 m (w tym na 37% pow. - do 0,5 m), w części południowej (na
blisko 19% pow. obszaru) - powyżej 1 m (maksymalnie ~ 1,5 m). Szkodliwe wpływy działalności górniczej
mogą negatywnie wpływać na stan infrastruktury drogowej i technicznej. Nie należy spodziewać się wystąpienia
wstrząsów górniczych i deformacji nieciągłych.
Rzeźba terenu. Warunki gruntowo-budowlane. W obszarach nr 2 i 6, a także nr 5 występują formy rzeczne piaski i namuły den dolinnych, na pozostałych obszarach - formy wodnolodowcowe i lodowcowe (wysoczyzna
polodowcowa, zbudowana z plejstoceńskich osadów fluwioglacjalnych piaszczysto-żwirowych); 25% pow.
obszaru nr 2 zajmują iły piaszczyste. Nachylenia terenu są małe, dominują spadki terenu w przedziale 0 – 5%.
W obszarach nr 4 i 5 naturalne ukształtowanie terenu zostało silnie przekształcone: w zasięgu obniżeń
terenu wywołanych wieloletnią eksploatacją węgla kamiennego znajduje się większa część obszaru nr 4 oraz
południowy skraj obszaru nr 5. W południowej części obszaru nr 4 występują częściowo zainwestowane grunty
nasypowe. Formy antropogeniczne (powierzchnie zrównania na terenach zabudowy, wkopy i nasypy) występują
głównie na obszarze nr 4.
Według Atlasu geologiczno-inżynierskiego aglomeracji Rybnik - Jastrzębie Zdrój - Żory, większość
terenów w obszarach zmiany studium cechuje się korzystnymi warunkami budowlanymi, jednak blisko 30%
pow. obszarów zmiany charakteryzuje się warunkami niekorzystnymi. W obszarze nr 1 występują warunki
niekorzystne i mało korzystne. W obszarze nr 4 dominują warunki budowlane korzystne, wyjątek stanowią
grunty nasypowe oraz piaski i namuły w dolinie Dopływu z Meksyku.
W odniesieniu do obszarów dotychczas nieprzeznaczonych pod zabudowę lub niezabudowanych (obszary
nr 2, 3, 5 i 6) – obszar nr 2 cechują w przewadze korzystne warunki budowlane; w obszarach nr 3, 5 i 6
przeważają warunki niekorzystne i mało korzystne. Warunki budowlane na obszarach nr 1, 2 i 6 są pogarszane
przez narażenie terenów na podtopienia. Nie występują obszary osuwania się mas ziemnych i tereny narażone na
naturalne zagrożenia geologiczne.
Wody podziemne i powierzchniowe. Obszary nr 3 i połowa obszaru nr 4 (część północno-zachodnia) znajdują
się w obrębie Lokalnego zbiornika wód podziemnych (LZWP) nr 345 Rybnik (dawnego Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych nr 345), struktury bardzo podatnej na zanieczyszczenia. Na obszarach zmiany studium nie
występują ujęcia wód podziemnych i strefy ochronne tych ujęć.
Obszary zmiany studium znajdują się w zlewni Rudy, w dorzeczu Odry (region wodny Górnej Odry).
Według podziału na jednolite części wód (JCWP), zgodnie z Planem gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry, obszary zmiany studium nr 1 i 6 znajdują się w JCWP Ruda poniżej zbiornika Rybnik, obszary
nr 3 - 5 i południowa część obszaru nr 2 – w JCWP Ruda do zbiornika Rybnik bez Potoków z Przegędzy
i Kamienia, natomiast północna część obszaru nr 2 leży w JCPW Dopływ spod Ochojca.
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Jedynie w niektórych obszarach zmiany studium występują silnie przekształcone stałe, krótkie cieki
i rowy: w obszarze nr 2 – Dopływ spod Ochojca, uchodzący do Dopływu ze zbiornika Olszowiec (prawy dopływ
Rudy), w obszarze nr 4 – Dopływ z Meksyku ([Brzezin], lewy dopływ Rudy), w obszarze nr 5 – rów uchodzący
do Dopływu spod Michałkowic (dopływ Nacyny). Obszary nr 1 i 6 położone są w bezpośrednim sąsiedztwie
Rudy (powyżej meandrującego odcinka koryta rzeki).
Obszary nr 1 i 6 położone są w sąsiedztwie Zbiornika Rybnickiego na Rudzie, obszar nr 2 – w sąsiedztwie
zalewu bocznego zbiornika – Olszowiec (Grabownia), do którego uchodzi Dopływ spod Ochojca. W obszarze
nr 5 istniało efemeryczne zalewisko (pow. 0,09 ha), w sąsiedztwie zlikwidowanej oczyszczalni ścieków,
w dolinie rowu uchodzącego do Potoku z Michałkowic.
Warunki topoklimatyczne. Większość obszarów (nr 1, 2, 3, 5 i 6) oraz część obszaru nr 4 (dolina Dopływu
z Meksyku) cechują niekorzystne warunki topoklimatyczne (częste mgły, przymrozki radiacyjno-adwekcyjne,
kumulacja zanieczyszczeń powietrza). W rejonie obszarów zmiany nr 1, 2 i 6 warunki te dodatkowo modyfikuje
duża powierzchnia Zbiornika Rybnickiego (m.in. częstsze inwersje temperatury powietrza, występowanie
przymrozków i mgieł radiacyjnych). Większa część obszaru nr 4, wyżej położona, charakteryzuje się dość
dobrymi warunkami topoklimatycznymi.
Rolnicza i leśna przestrzeń produkcyjna. Wartość bonitacyjna gleb w obszarach zmiany studium jest
przeciętna lub niska, przeważają gleby gruntów ornych V klasy, jedynie w części obszaru nr 5 występują gleby
orne zaliczone do klasy IVb oraz gleby użytków zielonych IV i V klasy. Ze względu na przydatność rolniczą,
gleby zalicza się do kompleksu żytniego słabego, z wyjątkiem większości gleb w obszarze nr 2 (czarne ziemie
właściwe), gdzie dominuje kompleks użytków zielonych średnich i w obszarze nr 1 (użytki zielone słabe
i bardzo słabe). Obszary zmiany studium nie obejmują terenów wymagających rekultywacji (z wyjątkiem
gruntów nasypowych w obszarze nr 4).
W obszarach zmiany nr 2, 3, 4 i 6 występują grunty leśne (w tym zadrzewione) i grunty zadrzewione na
użytkach rolnych (wg ewidencji gruntów) lub tereny przeznaczone w planach miejscowych do zalesienia (obszar
nr 2), zajmują one jednak niewielką powierzchnię - najbardziej znaczącą w obszarze nr 2 (grunty leśne – grunty
zadrzewione i zakrzewione zajmują pow. 2,95 ha); w obszarach nr 3 i 6 pow. gruntów leśnych wynosi po około
0,5 ha. W planie miejscowym, w obszarze nr 2 wyznaczono pow. 1,45 ha jako tereny do zalesienia, tereny te
jednak pokrywają się z terenami faktycznie zalesionymi (stanowiącymi grunty zadrzewione [wg ewidencji
gruntów). Obszary nr 1 i 5 nie obejmują gruntów leśnych i gruntów zadrzewionych na użytkach rolnych.
Położenie w regionalnych ostojach przyrodniczych i korytarzach ekologicznych. Obszary nr 1, 2 i 6
położone są w części miasta, stanowiącej fragment ostoi florystyczno-mykologicznej (dla roślin naczyniowych,
mszaków i porostów) o znaczeniu regionalnym. Północny fragment obszaru nr 2 (Grabownia) o pow. około 1 ha
znajduje się na skraju obszaru węzłowego dla dużych ssaków drapieżnych i kopytnych (w korytarzu
teriologicznym LPK-LR), o znaczeniu regionalnym. W pobliżu tego korytarza (w odległości co najmniej 50 m)
znajduje się obszar nr 6.
Obszary nr 1 i 6 leżą w korytarzu ornitologicznym o znaczeniu regionalnym (korytarz ptaków Zbiornik
Dzierżno Duże - Zbiornik Rybnicki) oraz na skraju (również obszar 2) miejsca przystankowego (przystanek
pośredni) Zbiornik Rybnicki (ze zbiornikami bocznymi, m.in. Grabownia), a także w sąsiedztwie korytarzy
związanych z bezpośrednią doliną Rudy (ichtiologicznego, nietoperzy i herpetologicznego). Ten rejon miasta
położony jest również w korytarzu spójności obszarów chronionych i ekologicznego łączącego Europejską Sieć
Natura 2000 (odległość obszarów zmiany studium do najbliższych obszarów Natura 2000 wynosi co najmniej
kilkanaście kilometrów).
Obiekty i tereny chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Obszary cenne przyrodniczo.
Obszary zmiany nr 1 i 2, niemal cały obszar nr 6, a także skraj obszaru nr 3 położone są w parku krajobrazowym
"Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich". W obszarach zmian nie występują użytki ekologiczne
(jednak obszary nr 1 i 6 w Stodołach znajdują się w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie użytku ekologicznego
"Meandry rzeki Rudy"), ani pomniki przyrody. Obszary zmiany studium nie są położone, z wyjątkiem
północnego fragmentu obszaru nr 2 (zbiorowiska leśne), w obrębie innych obszarów cennych przyrodniczo,
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wskazanych w różnych opracowaniach waloryzacyjnych, w tym w Aktualizacji waloryzacji przyrodniczej
Miasta Rybnika z 2017 r.
Krajobraz. Według opracowania ekofizjograficznego do planu zagospodarowania przestrzennego województwa
śląskiego, obszary nr 1 i 6 (Stodoły) cechują się krajobrazem wyjątkowym (krajobrazy zachowane w stopniu
dobrym - charakteryzujące się wysokim stopniem naturalności i różnorodności, obecnością otwartych
przestrzeni, posiadające wysokość wartość użytkową, informacyjną, symboliczną, estetyczną i emocjonalną).
pozostałe obszary cechują się krajobrazem przeciętnym lub zdegradowanym, bez istotnych walorów
krajobrazowych.
IA.5. ZAGR OŻEN IA ŚRODOWISKOWE. ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA LUDNOŚCI I JEJ
MIENIA
Zagrożenie hałasem. Zgodnie z „Programem ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata
2018-2023 (Uchwała nr 797/L/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2018 r.), najbardziej uciążliwym
źródłem hałasu jest hałas drogowy, występujący wzdłuż głównych dróg ze znacznym udziałem pojazdów
ciężkich, m.in. wzdłuż ul. Żorskiej, Brzezińskiej i Prostej (obszar nr 4) oraz Rudzkiej (obszar nr 1);
w mniejszym stopniu źródłem hałasu jest ruch kolejowy (w sąsiedztwie obszaru nr 4). Okresowo źródłem hałasu
w północnym fragmencie obszaru nr 2 może być linia elektroenergetyczna najwyższych napięć 400 kV. Zgodnie
z Mapą akustyczną miasta Rybnika (mapa terenów cichych), wszystkie obszary zmiany studium (również
większość terenów mieszkaniowych w obszarze nr 4 [z wyjątkiem bezpośredniego sąsiedztwa ul. Żorskiej
i Brzezińskiej]) stanowią tereny ciche (lub są położone w sąsiedztwie tych terenów) - na których nie występuje
przekroczenie wskaźnika LDWN dla wszystkich rodzajów hałasu.
Zagrożenie polami elektromagnetycznymi. Zagrożenie to występuje w obszarach nr 2, 4 i 5. W północnej
części obszaru nr 2 źródłem promieniowania elektromagnetycznego jest linia elektroenergetyczna najwyższych
napięć 400 kV; wzdłuż niej planowana jest budowa kolejnej linii najwyższych napięć 220 kV. Źródła
promieniowania w obszarach zmiany nr 4 i 5 stanowią linie elektroenergetyczne 110 kV, a w obszarze nr 4 także
stacje bazowe telefonii komórkowej. Poziomy pól elektromagnetycznych emitowanych do środowiska, badane
m.in. w rejonie obszaru nr 2 nie przekraczają wartości dopuszczalnych.
Zagrożenie poważnymi awariami. Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (poważnej awarii
przemysłowej) są znacznie oddalone, co najmniej 1 km, od obszarów zmiany studium (obszar nr 2).
Nadzwyczajne zagrożenia środowiska mogą potencjalnie powstać na skutek wypadków drogowych lub
kolejowych z udziałem pojazdów przewożących substancje niebezpieczne w rejonie obszaru nr 1 (ul. Rudzka)
i nr 4 (ul. Prosta i Żorska, linie kolejowe nr 140 i 148).
Zagrożenie powodziowe. Zagrożenie powodziowe występuje w obszarach zmiany nr 1 i 6 (Stodoły). Obszary te
nie są położone w obrębie obszarów szczególnego (średniego lub wysokiego) zagrożenia powodzią, jednak
część z nich, zwłaszcza obszar nr 6 (25% pow. obszaru), znajduje się w zasięgu obszarów, na których
prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (0,02%) i wynosi raz na 500 lat. Prognozowana głębokość
zalania terenów wynosi w większości do 1 m, w niewielkiej części obszaru nr 6 - do 2 m.
Obszary nr 1 i 6 są położone w strefie potencjalnego zagrożenia zalaniem doliny Rudy w wyniku awarii
zapory Zbiornika Rybnickiego. Na zagrożenie to wskazuje m.in. „Ocena stanu bezpieczeństwa
przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Rybnika w 2019 roku (Uchwała
Nr 336/XX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2020 r.), w której stwierdza się, że „zagrożenie
powodziowe (katastrofalne) jest możliwe w przypadku istotnego przerwania ciągłości konstrukcji zapory
czołowej”.
IA.6. DZIEDZICTWO KULTUROWE I ZABYTKI
Obszar nr 1 w Stodołach obejmuje w części południowej ważny ze względu na dziedzictwo kulturowe
regionu, jako pozostałość „krajobrazu pocysterskiego”, dawny dwór pocysterski z 1736 r. przy ul. Stalowej 5 obiekt wpisany do rejestru zabytków (całość obiektu i najbliższe otoczenie [pow. 0,15 ha], nr rejestru A/603/66).
Na południowo-zachodnim skraju obszaru, przy ul. Stalowej/Rudzkiej, usytuowane są ponadto dwa obiekty ujęte
w gminnej ewidencji zabytków: remiza strażacka z lat 1940-42 oraz krzyż kamienny-kapliczkowy z 1891 r.
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W planie miejscowym (MPZP 54-11) wyznaczono strefę ochrony konserwatorskiej dla obiektu w rejestrze
zabytków oraz ustalono zasady ochrony konserwatorskiej dla obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków.
W obszarze nr 2 (Grabownia) zlokalizowane są dwa stanowiska archeologiczne, zidentyfikowane w trakcie
badań powierzchniowych w obrębie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud
Wielkich.
Obszary nr 3 - 6 nie obejmują terenów i obiektów chronionych ze względu na wartości zabytkowe i dziedzictwo
kulturowe.
IA.7. S YS TEMY KOMUNIKA C J I
Wszystkie obszary objęte zmianą studium posiadają dostęp do dróg publicznych lub wewnętrznych.
Niektóre z nich położone są w sąsiedztwie dróg wojewódzkich (obszary nr 1 i 6 [DW 920 Rudy - Rybnik] oraz
obszar nr 4 [DW 925 – ul. Żorska i DW 929 – ul. Prosta]) lub dróg powiatowych (obszar nr 2 [7019 S Wiktora
Poloczka – Komisji Edukacji Narodowej] oraz obszar nr 5 [7020 S Śląska - Okulickiego - Konarskiego Rymera]).
Ulica Żorska, po oddaniu do użytkowania Drogi Regionalnej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 935, została
pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej - w celu zachowania ciągłości dróg wojewódzkich na terenie Rybnika,
Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą nr VI/23/7/2020 z dnia 21 września 2020 r. ponownie zaliczył
ul. Żorską na odcinku od skrzyżowania z ul. Prostą do skrzyżowania z ul. Sybiraków (w tym w granicach
obszaru nr 4]) do kategorii dróg wojewódzkich (DW 925).
Zachodnią granicę obszaru nr 5 stanowi pas planowanej drogi zbiorczej, zapisanej w planie miejscowym
(obwodnica Chwałowic). Obszar nr 3 położony jest w rejonie kształtującego się układu drogowego północnozachodniej części Orzepowic.
W obszarze nr 4 w pasie drogowym ul. Żorskiej istnieje droga dla rowerów. Przez obszar nr 6
i w sąsiedztwie obszaru nr 1 prowadzi trasa rowerowa i szlak turystyczny.
W sąsiedztwie obszaru nr 4 (rejon stacji Rybnik) biegną linie kolejowe nr 140 i 148, o znaczeniu
państwowym.
IA.8. S YS TEMY IN FR AS TR UKTUR Y TEC HNIC ZNEJ
Obszary objęte zmianą studium są w różnym stopniu wyposażone w poszczególne systemy infrastruktury
technicznej. Żaden z obszarów nie jest objęty siecią ciepłowniczą (zdalaczynną). Obszary w północnej części
miasta (nr 1, 2, 3 i 6) nie mają dostępu do sieci gazowej, a obszary nr 1 i 6 (Stodoły) oraz obszar nr 2
(Grabownia) położone są poza zasięgiem aglomeracji - systemu kanalizacji zbiorczej (Uchwała
nr 507/XXIX/2020 Rady Miasta Rybnika z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic
Aglomeracji Rybnik [Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 8917]). System kanalizacji zbiorczej nie obejmuje dzielnic
Grabownia i Stodoły ze względu na brak uzasadnienia technicznego i ekonomicznego dla budowy sieci
kanalizacyjnej (wskaźniki koncentracji liczby osób na km sieci kanalizacyjnej są niższe od wymaganych
90 osób/km sieci kanalizacyjnej). W tych dzielnicach miasta zakłada się gromadzenie ścieków w zbiornikach
bezodpływowych oraz wywóz na oczyszczalnię ścieków lub stosowanie oczyszczalni przydomowych.
Obszar nr 4 jest w pełni wyposażony w systemy infrastruktury (z wyjątkiem miejskiej sieci ciepłowniczej).
Pozostałe obszary zmiany studium są wyposażone w podstawowe rodzaje infrastruktury (sieć wodociągowa
i elektroenergetyczna) bądź położone są w bezpośrednim lub bliskim sąsiedztwie sieci i obiektów infrastruktury,
odpowiednio do zróżnicowanego wyposażenia dzielnic miasta w poszczególne rodzaje infrastruktury
technicznej. Sieć wodociągowa występuje na wszystkich obszarach lub w ich bliskim sąsiedztwie (obszary nr 2
i 5). Obszary nr 3, 4 i 5 objęte są siecią kanalizacji zbiorczej lub znajdują się w jej bezpośrednim sąsiedztwie.
Wszystkie obszary wyposażone są, w różnym stopniu, w sieć elektroenergetyczną oraz telekomunikacyjną.
W obszarach nr 1 i 4 istnieją stacje transformatorowe oraz napowietrzne i kablowe linie SN 20 kV i nN, a także
linie oświetlenia ulicznego. W pozostałych obszarach zmiany, dotąd nieprzeznaczonych pod zabudowę,
występują linie napowietrzne lub kablowe nN i linie napowietrzne oświetlenia ulicznego nN, w pobliżu obszaru
nr 3 znajduje się stacja transformatorowa. Sieć gazowa, oprócz obszaru nr 4, istnieje w północnej części obszaru
nr 5. Zgodnie z aktualizacją „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla
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Miasta Rybnika” (uchwała Nr 465/XXX/2017 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 stycznia 2017 r.), przewiduje się
realizację sieci gazowej w Grabowni (obszar nr 2) w latach 2020 – 2021 oraz w Orzepowicach w rejonie
ul. Bratków (obszar nr 3).
Przez niektóre obszary prowadzą magistralne sieci elektroenergetyczne: przez północną część obszaru nr 2
prowadzi dwutorowa linia najwyższych napięć 400 kV relacji GSE Wielopole - Dobrzeń / Nosovice
(w korytarzu istniejącej linii 400 kV planuje się budowę linii 220 kV relacji GSE Wielopole - Farma Wiatrowa
Silesia; przez obszary nr 4 i 5 prowadzą napowietrzne linie wysokiego napięcia 110 kV relacji Wielopole –
Paruszowiec (obszar nr 4) i Chwałowice - Szyb Marklowice (obszar nr 5). Ponadto, przez obszar nr 4 prowadzi
rurociąg wód przemysłowych KWK Chwałowice – Paruszowiec oraz usytuowane są w jego północnej części
dwie stacje bazowe telefonii komórkowej.
IA.9. S TAN P R AW NY GR UNTÓW
Grunty w obszarach zmiany studium cechuje zróżnicowany stan pod względem prawnym (własności).
W obszarach nr 1 i 6 dominują grunty Skarbu Państwa - w większości we współwładaniu osób fizycznych
i spółek handlowych. W obszarach nr 2 i 5 przeważają lub dominują grunty osób fizycznych, w obszarze nr 3
przeważający jest udział gruntów gminy. W obszarze nr 4 przeważają grunty Skarbu Państwa, w większości we
władaniu spółek handlowych; znaczący jest udział gruntów osób fizycznych i gminy, a także gruntów
stanowiących własność spółek handlowych. W obszarach nr 2, 3 i 5, działki, których dotyczyły wnioski
o zmianę przeznaczenia terenu, stanowią własność osób fizycznych. Możliwość zagospodarowania działek
ewidencyjnych na wnioskowane w zmianie studium cele nie wymaga przeprowadzenia procedury scalenia
i powtórnego podziału.
Obszary zmiany studium położone są poza zasięgiem terenów zamkniętych. Jedynie na zachodnim skraju
obszaru nr 4 znajdują się fragmenty trzech działek (o łącznej pow. 947 m²), stanowiących tereny uznane za
zamknięte, ustanowione przez ministra właściwego do spraw transportu (Decyzja Ministra Infrastruktury z dnia
18 września 2020 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych, przez które przebiegają linie kolejowe [Dz. Urz.
MI z 2020 r. poz. 38]). Tereny te nie posiadają strefy ochronnej.
I.A.10. POTRZEBY I MOŻLIWOŚCI ROZWOJU GMINY
Zgodnie z uzasadnieniem do uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
studium, większości obszarów objętych zmianą dotyczą ważne zamierzenia inwestycyjne w mieście, a zmiana
studium stanowić ma podstawę do realizacji złożonych wniosków o zmianę przeznaczenia terenów i interesów
gminy.
W obszarach nr 2, 3 i 5 właściciele gruntów wielokrotnie składali wnioski o zmianę przeznaczenia terenów
na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W obrębie obszaru nr 2, w procedurze sporządzania studium
i w okresie po przyjęciu studium w 2016 r. (w latach 2016 - 2019) złożono szereg wniosków o zmianę
przeznaczenia działek z terenów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, rzadziej na tereny
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, z reguły w pierwszej linii zabudowy wzdłuż ul. Skowronków (do około
40 m w głąb działki), rzadziej wnoszono o przeznaczenie pod zabudowę całej powierzchni działek; wnioski
argumentowano zwiększającym się zainwestowaniem terenów w okolicy (realizacja inwestycji w zakresie usług
społecznych o znaczeniu dzielnicowym [boisko sportowe, plac zabaw] i infrastrukturalnym [parking, remont
drogi gminnej, uzbrojenie terenu]). Podobne, choć o mniejszym zakresie przestrzennym, wnioski dotyczą
obszarów nr 3 i 5 (w obszarze nr 3 – przeznaczenie dwóch działek pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
w rejonie intensywnie rozwijającej się zabudowy mieszkaniowej w Orzepowicach, w obszarze nr 5 –
przeznaczenie trzech działek na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, w części – również pod usługi
[w sąsiedztwie byłej oczyszczalni ścieków Chwałowice i planowanej drogi zbiorczej]).
W obszarach nr 1 i 6 – zmiana studium ma stworzyć podstawy umożliwiające realizację planowanych
zamierzeń w rejonie dworu pocysterskiego i dawnego ośrodka jeździeckiego wg oprac. „Masterplan Stodoły”,
akceptowanych przez Miasto, obejmujących: rozwój funkcji usługowo-handlowych w części obszaru nr 1 (m.in.
nadanie nowych funkcji [usługowych] budynkowi dworu, powiązanych z realizacją centrum rekreacyjnego
[River Club]) oraz wielorodzinnych budynków mieszkaniowych (195 mieszkań) w obszarze nr 6 na terenie
opuszczonego parkuru ([Lake Village]).
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W obszarze nr 4 zmiana studium wynika z odstąpienia od planowania drogi zbiorczej, mającej łączyć
ul. Żorską z ul. Prostą (droga przy/w rejonie Tesco), na rzecz stworzenia większych możliwości przestrzennych
dla rozwoju funkcji produkcyjno-magazynowych w tym rejonie miasta - z uwagi na dynamicznie rozwijające się
działalności tego rodzaju lub zamiary rozwoju takich działalności. Jest to zgodne z jednym z celów rozwoju
miasta.
Wstępny projekt zmiany studium zakłada przeznaczenie terenów o pow. około 4,5 ha (brutto) w obszarach
nr 2, 3 i 5 pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz obszaru nr 6 o pow. 4,1 ha (brutto) – pod
zabudowę mieszkaniowo-usługową z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Jak wynika
z lokalnych uwarunkowań i zamierzeń inwestycyjnych, planowane przedsięwzięcie w obszarze nr 6 ogranicza
się do terenu o pow. 2,5 ha. Nie wzięto pod uwagę zmian w obszarach nr 1 i 4, gdyż nie prowadzą one do
wyznaczenia nowych terenów w stosunku do ustaleń studium (istniejące rezerwy terenów w obszarze nr 4
uwzględniono już w bilansie terenów przeznaczonych pod zabudowę, dokonanego w ramach sporządzania
studium, a przesunięcia granic pomiędzy różnymi rodzajami obszarów zurbanizowanych (mieszkaniowousługowych, usługowych i usługowo-produkcyjnych) nie mają znaczenia dla bilansu terenów ze względu na
ograniczoną powierzchnię zmienianych części obszarów oraz z uwagi na ich znaczne już zainwestowanie.
Ze względu na wyniki zaktualizowanego bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę, przy
uwzględnieniu ustaleń studium w zakresie kierunków przeznaczenia obszarów możliwych do zabudowy (rozdz.
I.13), wskazujące na znacznie ograniczoną możliwość wyznaczenia w zmianie studium dodatkowych terenów
pod zabudowę mieszkaniową, łączna powierzchnia użytkowa nowej zabudowy mieszkaniowej na obszarach
nr 2, 3, 5 i 6 (mieszcząca się w zakresie dopuszczalnego poszerzenia terenów przeznaczonych pod zabudowę)
nie może przekroczyć poziomu 10 tys. m². Oznacza to możliwość realizacji na terenach w obszarach nr 2, 3 i 5
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o łącznej, maksymalnej pow. użytkowej w ilości do 4 tys. m²,
natomiast na terenie w obszarze nr 6 – zabudowy o pow. użytkowej maksymalnie w ilości 6 tys. m².
Realizacja zabudowy na tych obszarach nie będzie wymagała dodatkowych inwestycji służących realizacji
zadań własnych gminy w zakresie wykonania sieci komunikacyjnej. Wszystkie obszary zmiany studium są
dostępne poprzez istniejące układy drogowe, adekwatne do specyfiki planowanych inwestycji. Jedynie
w obszarze nr 2 (Grabownia), istniejąca droga, stanowiąca jednocześnie dojazd do obiektu sportoworekreacyjnego, może wymagać modernizacji (dostosowania stanu technicznego do zwiększonego ruchu
drogowego). Odstąpienie od planowania drogi zbiorczej w obszarze nr 4 przyczyni się do zmniejszenia
szacowanych nakładów finansowych gminy związanych z realizacją dróg klasy zbiorczej, planowanych
w studium i ustalonych w planach miejscowych.
W zakresie infrastruktury społecznej, ze względu na ograniczony rozwój zabudowy mieszkaniowej na
obszarach nr 2, 3 i 5, inwestycje w tych obszarach nie będą wymagały dodatkowych inwestycji. Jedynie skala
planowanej inwestycji w obszarze nr 6 może w dłuższej perspektywie rodzić konieczność finansowania przez
gminę inwestycji związanych z wykonaniem (rozbudową) niezbędnej infrastruktury społecznej w Stodołach.
Obszary zmiany studium są wyposażone w podstawowe sieci infrastruktury technicznej lub są położone
w ich sąsiedztwie (woda, energia elektryczna). Istotnych nakładów finansowych wymagała będzie realizacja
systemu kanalizacji sanitarnej w obszarach nr 1, 2 i 6 (Stodoły i Grabownia), jednak budowa systemu kanalizacji
w tych częściach miasta była już założona w studium, jako inwestycja wskazana do realizacji ze względów
środowiskowych oraz z uwagi na konieczność wyrównywania poziomu i jakości życia w poszczególnych
dzielnicach miasta, w tym poprzez właściwy dostęp do infrastruktury technicznej.
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Załącznik nr 6
IIIA. UZASADNIENIE PRZYJĘTYCH ROZWIĄZAŃ DLA OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ
STUDIUM
Zmiana studium została podjęta na podstawie uchwały Nr 730/XLVII/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia
19 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Rybnika, zmienionej uchwałą nr 772/XLIX/2018 Rady Miasta
Rybnika z dnia 27 czerwca 2018 r. Zmiana studium dotyczy wybranych fragmentów miasta - obejmuje sześć
obszarów o łącznej pow. 80 ha (0,54% pow. całego miasta) w dzielnicach: Stodoły (obszary zmiany nr 1 [pow.
3,83 ha]) i nr 6 [pow. 4,10 ha]), Grabownia (obszar zmiany nr 2 [pow. 10,99 ha]), Orzepowice (obszar zmiany
nr 3 [pow. 5,22 ha]), Ligota – Ligocka Kuźnia (obszar zmiany nr 4 [pow. 49,83 ha]) i Chwałowice (obszar
zmiany nr 5 [pow. 6,03 ha]).
Projekt zmiany studium został sporządzony zgodnie z art. 9 ust. 2 i ust. 3a oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz z Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy.
Celem zmiany studium, zgodnie z uzasadnieniem do uchwał Rady Miasta w sprawie przystąpienia do
sporządzania zmiany, jest umożliwienie dokonania przekształceń terenów w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego, których większość dotyczy ważnych zamierzeń inwestycyjnych w mieście,
jako podstawy do realizacji złożonych wniosków i interesów gminy.
Zmiana studium obejmuje zmianę ustaleń w zakresie kierunków przeznaczenia terenów w obrębie obszarów
objętych zmianą studium, polegającą:
- w obszarze nr 1 – na wydzieleniu obszaru usługowego (U1) z części obszaru sportu i rekreacji (US
[o specjalnych (ograniczonych) warunkach zabudowy]), w celu zwiększenia możliwości rozwoju różnych
funkcji usługowych;
- w obszarach nr 2, 3 i 5 - na wydzieleniu obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M4) z części
obszarów rolniczych, zieleni i wód (ZR [wyłączonych spod zabudowy]);
- w obszarze nr 4 - na likwidacji planowanej dotąd drogi klasy zbiorczej mającej łączyć ul. Żorską z ul. Prostą
w rejonie Tesco („droga przy/w rejonie Tesco”), zwiększeniu możliwości rozwoju funkcji produkcyjnomagazynowych poprzez rozszerzenie obszaru U2 (obszary produkcyjno-usługowe) oraz na wydzieleniu
obszarów MU (obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej) z obszarów U1 i U2 w rejonach z istniejącym
znacznym udziałem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; w związku ze zmianą kierunków
przeznaczenia terenów (w tym wynikających z likwidacji planowanej drogi KDZ), zmianie uległy również
ustalenia w zakresie obszarów, na których mogą być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży
powyżej 2000 m² oraz ustalenia dotyczące kierunków rozwoju systemów komunikacji (system drogowy);
- w obszarze nr 6 – na zmianie dotychczasowych obszarów US i ZR na obszar zabudowy mieszkaniowousługowej z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MU1).
Zmiana ustaleń polega na zmianie w części graficznej studium (rysunek studium) granic obszarów o różnych
funkcjach (o odpowiednich kierunkach przeznaczenia) w obrębie obszarów objętych zmianą studium,
w obszarze nr 4 – również na związanej z tym zmianie granic obszaru, na którym mogą być sytuowane obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² (WOH5) oraz na usunięciu oznaczeń graficznych
planowanej drogi klasy zbiorczej (KDZ) w związku z odstąpieniem od jej planowania, a w odniesieniu do
obszarów zmiany nr 4 i nr 6 – także na zmianie części tekstowej ustaleń studium, polegającej na:
- w przypadku obszaru nr 4 - zmianie ustaleń dotyczących obszarów, na których mogą być sytuowane obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² (rozdz. II.1.2.4.) w zakresie powierzchni tych obszarów
(w związku ze zmianą granicy obszaru WOH5) oraz na zmianie ustaleń dotyczących kierunków rozwoju
systemów komunikacji (rozdz. II.4.1. System drogowy […]), polegającej na usunięciu planowanej drogi
klasy zbiorczej z listy dróg, których realizacja ma znaczenie dla ukształtowania podstawowego układu
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drogowego miasta oraz z wykazu dróg, dla których ustalono klasy dróg podstawowego układu drogowego,
jako wytyczną do stosowania w planach miejscowych; ponadto usunięto z tekstu ustaleń studium wszelkie
odniesienia do tej drogi;
- w przypadku obszaru nr 6 – na zmianie ustaleń w zakresie kierunków przeznaczenia terenów dla obszarów
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU) [rozdz. II.1.3.3. Kierunki przeznaczenia terenów dla obszarów
o różnych funkcjach] oraz parametrów i wskaźników urbanistycznych dla tych obszarów (rodz. II.1.4.1.
Parametry i wskaźniki urbanistyczne [Tabela II-1]).
Zmiana ustaleń studium w obszarach nr 1, 2, 3 i 5 ograniczona jest do zmian tylko w części graficznej studium,
wystarczających do realizacji zamierzeń wnioskodawców, bez potrzeby dokonywania zmian w części tekstowej
ustaleń studium.
Zmiana w obszarze nr 1 (wydzielenie obszaru U1 z części obszaru US) podyktowana jest zamiarem realizacji
działalności usługowych w południowej części obszaru nr 1, nie mieszczących się w katalogu dopuszczalnych,
wg ustaleń studium, funkcji usługowych w obszarach sportu i rekreacji. Funkcje dla obszarów U1, określone
w studium, obejmują „wszelkiego rodzaju usługi”, co zapewni możliwość rozszerzenia katalogu usług w planie
miejscowym, odpowiednio do zamierzeń inwestora.
Zmiana w obszarze nr 2 polega na wydzieleniu z części obszaru ZR, o pow. 2,95 ha, obszaru zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej M4; w związku z tym, że fragment obszaru ZR stanowi izolowany teren (już
istniejącej) zabudowy mieszkaniowej, zmiana rysunku studium w obszarze nr 2 obejmuje również usunięcie
oznaczenia „teren rozproszonej zabudowy mieszkaniowej”, który w wyniku zmian znalazł się w obrębie obszaru
M4 - jako bezprzedmiotowego w tej sytuacji. Zasięg wydzielonego obszaru M4 jedynie częściowo odpowiada
zasięgowi terenów, w stosunku do których wnioskowana jest zmiana przeznaczenia na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej lub mieszkaniowo-usługowej ze względu na ograniczenia planistyczne
wynikające z bilansu terenów pod zabudowę oraz z uwagi na uwarunkowania lokalne. Należą do nich przede
wszystkim przebiegające w północnym fragmencie obszaru nr 2 linie najwyższych napięć (istniejąca 400 kV
i planowana 220 kV), wykluczające możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowej w ich bezpośrednim
sąsiedztwie, a także inne ograniczenia infrastrukturalne (w tym brak wyposażenia w kanalizację zbiorczą)
i środowiskowe (w tym położenie obszaru nr 2 w parku krajobrazowym).
Zmiana w obszarach nr 3 i 5 polega na wydzieleniu z części obszarów ZR, o pow. odpowiednio: 0,78 ha
i 0,93 ha, obszarów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (M4) w zakresie przestrzennym w większości
odpowiadającym wnioskom o zmianę przeznaczenia terenów w planie miejscowym na cele zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.
Zmiany studium w obszarach nr 4 i 6 obejmują, ze względu na zakres zmian i ich charakter, zmiany w części
tekstowej i graficznej studium.
W obszarze nr 4 zmiany granic obszarów o różnych funkcjach (KDZ, U1 i U2) wynikają z dwóch przesłanek:
odstąpienie od planowania drogi klasy zbiorczej i umożliwienie w większym zakresie realizacji inwestycji
produkcyjno-magazynowych. W związku z tym, dotychczasowy obszar drogi KDZ (pow. 1,94 ha) w większości
(pow. 1,29 ha) włączono do obszaru U2 (obszary usługowo-produkcyjne), w mniejszej części (pow. 0,60 ha) –
do obszaru U1 (w nieistotnej części również do obszaru MU), jednocześnie część dotychczasowego obszaru U1
(pow. 1,12 ha), położonego w zachodniej części obszaru nr 4, włączono do obszaru U2.
Ponadto, zmieniono kierunek przeznaczenia dotychczasowego obszaru U1 (pow. 1,60 ha) w północnowschodniej części obszaru nr 4 (przy ul. Żorskiej i Brzezińskiej) oraz fragmentu obszaru U2 (pow. 0,80 ha) przy
ul. Brzezińskiej - na obszar MU (obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej). Zmiany tej dokonano ze
względu na istniejące uwarunkowania – znaczny udział zabudowy mieszkaniowej na tych terenach wskazuje na
zasadność ze względów planistycznych na zakwalifikowanie tych części obszaru nr 4 do obszarów zabudowy
mieszkaniowo-usługowych.
Konieczność rezygnacji z podtrzymywania w studium planowanej drogi klasy zbiorczej, mającej łączyć
ul. Żorską z ul. Prostą, wynika ze zmian w zagospodarowaniu terenów w śladzie planowanej drogi,
uniemożliwiających jej realizację (w 2017 r. wydano, zgodnie z obowiązującymi od 2009 r. i 2014 r. planami
miejscowymi, decyzję o pozwoleniu na budowę obiektów produkcyjno-magazynowych i biurowych na
41

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: F3FA91DB-9623-4717-850E-B177312E0AD8. Podpisany

Strona 41

działkach w pasie planowanej drogi [w 2019 r. budynki te oddano do użytkowania]; tereny w pasie drogi
ustalonym w planie miejscowym z 2009 r., mogącym stanowić alternatywny przebieg planowanej drogi
zbiorczej, są również w pewnym stopniu zainwestowane). Biorąc pod uwagę uwarunkowania (istotne
ograniczenia terenowe), racjonalne jest odstąpienie od planowania drogi zbiorczej i przeznaczenie pozostałych
terenów w dotychczasowym śladzie drogi na cele produkcyjno-usługowe.
Zmiana zasięgu obszaru rozmieszczenia istniejących obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m² oraz obszaru, na których mogą być one sytuowane, oznaczonego symbolem WOH5 [Żorska],
polegająca na dostosowaniu granicy tego obszaru do granicy obszaru U1, wynika z ustaleń studium, zgodnie
z którymi obszary wielkopowierzchniowych obiektów handlowych mogą stanowić jeden z kierunków
przeznaczenia terenów tylko w obszarze wielofunkcyjnego centrum miasta i w obszarach usługowych (U1).
W związku ze zmianą granicy obszaru U1 w obrębie obszaru nr 4, niezbędna była również korekta granicy
obszaru WOH5 oraz ogólnej powierzchni obszarów WOH w części tekstowej studium.
Zmiana w obszarze nr 6 (zmiana kierunku przeznaczenia obszarów US i ZR na obszar zabudowy mieszkaniowousługowej z dominacją zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej [MU1]), wynika z pozytywnie zaopiniowanego
przez Radę Miasta zamierzenia inwestycyjnego na części obszaru nr 6 (zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna).
Jednocześnie, szereg uwarunkowań o charakterze ogólnym (w tym ograniczenia planistyczne wynikające
z bilansu terenów pod zabudowę) i miejscowym, wymagało ograniczenia intensywności zamierzenia
inwestycyjnego i zapewnienia udziału również funkcji usługowych o znaczeniu społecznym. Z tego względu, dla
obszaru nr 6 przyjęto ogólny kierunek przeznaczenia terenu – zabudowa mieszkaniowo-usługowa,
z wyodrębnieniem szczególnych funkcji, kierunków przeznaczeń terenów i zasad zagospodarowania dla tego
obszaru, oznaczając go symbolem MU1 - jako obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej „z możliwością
rozwoju niskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami”.
W części tekstowej studium, w odniesieniu do wyodrębnionego obszaru MU1, jako kierunek dominujący
(podstawowy) dla tego obszaru przyjęto dodatkowo „tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej” oraz
określono odrębne zasady zagospodarowania przestrzennego, w tym zasady kształtowania zabudowy (zabudowa
niska) i odrębne wartości parametrów i wskaźników urbanistycznych, w tym zakładających ograniczenie
wysokości zabudowy.
W planie miejscowym, biorąc pod uwagę różnorakie ograniczenia w zagospodarowaniu terenów w obrębie
obszaru nr 6 (m.in. strefa zagrożenia zalaniem w przypadku awarii zapory Zbiornika Rybnickiego, brak
wyposażenia w kanalizację zbiorczą i gaz sieciowy, położenie w parku krajobrazowym oraz w obrębie
i w sąsiedztwie korytarzy ekologicznych), należy ustalić takie sposoby zagospodarowania i zabudowy (również
w zakresie zasad rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej), które zapewnią ochronę walorów
przyrodniczych, krajobrazowych i zasobów środowiska (w szczególności wód podziemnych
i powierzchniowych), cechujących obszar nr 6 i jego otoczenie oraz ochronę ludności i mienia przed
potencjalnym zagrożeniem powodziowym, i zalaniem na skutek awarii zapory Zbiornika Rybnickiego, a także
ustalić sposoby (zasady) kształtowania zabudowy (w szczególności w zakresie linii zabudowy i formy
architektonicznej) niezaburzające funkcjonalności korytarzy ekologicznych, w tym bezpośrednio związanych
z Rudą oraz charakteru zabudowy dzielnicy.
Modyfikacje ustaleń w części tekstowej dokumentu, nie wymagające zmian na rysunku studium, w zakresie
dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenów w obszarach sportu i rekreacji (rozdz. II.1.3.3, pkt 13),
polegają na dopuszczeniu możliwości wyznaczania w planie miejscowym terenów „usług opieki zdrowotnej
i pomocy społecznej (w tym budynków zamieszkania zbiorowego takich jak domy rencistów, seniorów lub tzw.
domów spokojnej starości)” na obszarach US (z wyjątkiem obszarów US1 i US2) oraz terenów „obiektów
wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych o mocy powyżej 100 kW” na obszarze US2 w Chwałowicach.
W ślad za tym, w celu zachowania wewnętrznej spójności ustaleń studium, rozszerzono: - listę kierunków
dopuszczalnych, o których mowa w części przywołanego rozdziału dotyczącej zasad zagospodarowania
przestrzennego o tereny „usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej”; - katalog dodatkowych sposobów
zagospodarowania terenu lub wykorzystania zabudowy na wyznaczonych w planie miejscowym terenach sportu
i rekreacji (rozdz. II.1.3.2, pkt 6) o „usługi opieki zdrowotnej i pomocy społecznej” oraz - listę obszarów, na
których w planach miejscowych możliwe jest określanie granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających
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energię z odnawialnych źródeł (rozdz. II.5.4.4, pkt 3) o obszar US2 w Chwałowicach (obszar zrekultywowanej
hałdy). Zmiany, o których mowa wyżej, wprowadzono w celu umożliwienia realizacji istotnych ze względów
społecznych (rozwój usług senioralnych) i środowiskowych (poprawa jakości powietrza) zamierzeń
inwestycyjnych na niektórych obszarach oraz terenach sportu i rekreacji.
Oprócz wyżej wymienionych zmian, w związku z obowiązkiem ujawnienia w studium wszystkich
udokumentowanych złóż kopalin, określonym w ustawie Prawo geologiczne i górnicze, zmiana studium
obejmuje również zmiany w części graficznej i w części tekstowej studium dotyczące udokumentowanych złóż
kopalin (rozdz. II.2.1.1. Obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin […]), polegające na
ujawnieniu złoża węgla kamiennego Rydułtowy 1 oraz złóż piasków i żwirów (kruszywa naturalnego)
Chwałowice i Tkoczów, a także na korekcie konturów obszarów niektórych złóż kopalin ujawnionych
w studium. Złoże węgla kamiennego Rydułtowy 1 zostało udokumentowane w 2017 r. (po raz pierwszy pojawiło
się w Bilansie złóż kopalin w Polsce wg stanu na 31 XII 2017 r. [zaakceptowanym przez Ministra Środowiska
pismem z dnia 22 czerwca 2018 r.]). Położenie obszaru złoża piasków i żwirów Chwałowice (noszącego do
2016 r. nazwę „Jankowice”) również w granicach Rybnika po raz pierwszy ujawniono w Bilansie złóż kopalin
wg stanu na 31 XII 2015 r. (zaakceptowanym przez Ministra Środowiska pismem z dnia 28 czerwca 2016 r.),
dostępnym od lipca 2016 r.; wcześniej, Bilans złóż kopalin oraz geoportal.pgi.gov.pl (MIDAS) lokalizowały je
jedynie w powiecie rybnickim. Złoże to nie mogło być zatem ujawnione w studium, przyjętym w dniu
30 czerwca 2016 r. Dokumentacja geologiczna złoża kruszywa naturalnego (piasek) Tkoczów została
zatwierdzona decyzją Marszałka Województwa Śląskiego nr 3334/OS/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.
Jak wykazała analiza granic obszarów złóż kopalin (geoportal.pgi.gov.pl, dostęp:10.07.2020 r.), szereg z nich
różni się istotnie od danych aktualnych w okresie sporządzania studium przyjętego w 2016 r. Zgodnie z art. 95
ustawy Prawo geologiczne i górnicze, obowiązkiem jest wprowadzenie do studium (aktualnych) obszarów złóż
kopalin; wprowadzenie to musi zatem polegać na ujawnieniu złóż kopalin zarówno w części tekstowej, jak i
graficznej studium. Niezbędna była w związku z tym korekta konturów (granic) obszarów złóż kopalin na
rysunku studium, a dla zachowania spójności pomiędzy częścią tekstową i graficzną studium – również
aktualizacja danych w części tekstowej, zawierającej uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
odnoszące się do udokumentowanych złóż kopalin, w szczególności zamieszczonych w Tabelach I-19 i I-20,
do których odwołuje się tekst ustaleń studium, a dla zachowania wewnętrznej spójności merytorycznej pomiędzy
problematyką złóż i koncesji na ich eksploatację – aktualizacją objęto również zmienione uwarunkowania
w zakresie obszarów i terenów górniczych, położonych w obszarach objętych zmianą studium.
W związku z opinią Miejskiego Konserwatora Zabytków, w ustaleniach studium dotyczących obszarów oraz
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków (…) uzupełniono listę obiektów wpisanych do rejestru
zabytków, dla których wyznacza się w ich otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej o dwór pocysterski
w Stodołach (położony na obszarze nr 1). Strefę ochrony konserwatorskiej wzmiankowanego zabytku określono
na rysunku studium.
W tekście studium, zarówno w ustaleniach studium, jak i w innych częściach dokumentu uwzględniono również
zmianę nazwę ulicy położonej w obrębie obszaru nr 4 (zmiana nazwy ul. Stanisława Drzymały na Jerzego
Giedroycia).
Zgodnie z art. 9 ust. 3a ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zmiana studium dla części
obszaru gminy wymaga dokonania, zarówno w części tekstowej jak i graficznej studium, zmian w odniesieniu
do wszystkich treści, które w wyniku wprowadzonej zmiany przestają być aktualne (w szczególności dotyczące
zmian w zakresie określonym w art. 10 ust. 1 [uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego]). Jednym
z podstawowych uwarunkowań, wymagających aktualizacji w zmianie studium były potrzeby i możliwości
rozwoju gminy, w szczególności – bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. W ramach zmiany studium
zaktualizowano wyniki analiz dotyczących potrzeb i możliwości rozwoju miasta, w tym dotyczących sytuacji
demograficznej oraz zaktualizowano bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę, sporządzony na potrzeby
studium przyjętego w 2016 r. - w świetle zmian liczby ludności, zasobów mieszkaniowych oraz zasobów
wolnych terenów pod zabudowę w całym mieście (przy uwzględnieniu zmian w użytkowaniu terenów po 2015 r.
i ustaleń [nowych] planów miejscowych sporządzonych na podstawie obowiązującego studium). Dla możliwości
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porównania aktualnych wyników bilansu terenów terenów z poprzednimi wynikami, przyjęto takie same kryteria
oceny tych zagadnień, jak w studium z 2016 r. Jak wynika ze zaktualizowanego bilansu, możliwość
wyznaczenia dodatkowych terenów pod zabudowę, biorąc pod uwagę wielkość maksymalnego zapotrzebowania
na nową zabudowę mieszkaniową i istniejące zasoby wolnych terenów mieszkaniowych, przy uwzględnieniu
możliwości finansowania niezbędnych inwestycji infrastrukturalnych przez budżet gminy, są - w skali całego
miasta – niewielkie, ograniczone do pojedynczych terenów o małej powierzchni (lub o ograniczonej chłonności),
albo enklaw terenów otwartych, otoczonych zabudową lub terenami przeznaczonymi pod zabudowę.
Ponadto, aktualizacji wymagały, w różnym stopniu i zakresie, również inne uwarunkowania, w szczególności
wynikające z ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego woj. śląskiego, uchwalonego już po przyjęciu
studium, w zakresie celów polityki przestrzennej i kierunków działań oraz zasad zagospodarowania obszarów
funkcjonalnych obejmujących obszar Rybnika, a także wynikające ze zmian w ustawie o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1378).
W związku z tym, że od przyjęcia studium w 2016 r. w niektórych obszarach zmiany studium i w zasięgu ich
bezpośrednich powiązań funkcjonalno-przestrzennych zaszły istotne zmiany uwarunkowań zagospodarowania
przestrzennego wymagające graficznego udokumentowania, zaktualizowano również część graficzną studium
obejmującą mapy uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.
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Załącznik nr 7
IVA. SYNTEZA USTALEŃ DLA OBSZARÓW OBJĘTYCH ZMIANĄ STUDIUM
Ustalenia studium dla obszarów objętych zmianą studium dotyczą kierunków zmian w przeznaczeniu terenów
w obrębie tych obszarów oraz kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów
(w zakresie parametrów i wskaźników urbanistycznych) dla obszaru nr 6, a także obszarów, na których mogą
być sytuowane obiekty handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 oraz kierunków rozwoju systemów
komunikacji w obrębie obszaru nr 4. Ustalenia w zakresie kierunków zmian w przeznaczeniu terenów dla
obszarów nr 1 – 5 polegają na zmianach tylko w części graficznej studium, a dla obszaru nr 6 – również na
zmianach w części tekstowej studium.
Ustalenia studium dla poszczególnych obszarów objętych zmianą studium:
- obszar nr 1: zmiana ustaleń tylko w części graficznej studium, polegająca na zmianie kierunku
przeznaczenia części obszaru US (obszary sportu i rekreacji), o pow. 1,15 ha, na obszar U1 (obszary
usługowe);
- obszary nr 2, 3 i 5: zmiana ustaleń tylko w części graficznej studium, polegająca na zmianie kierunku
przeznaczenia części obszarów ZR (obszary rolnicze, zieleni i wód), o pow. odpowiednio: 2,95 ha, 0,78 ha
i 0,93 ha, na obszary M4 (obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej);
- obszar nr 4: zmiana ustaleń w części tekstowej studium, dotyczącej kierunków rozwoju systemów
komunikacji, polegająca na usunięciu z kierunków rozwoju systemu drogowego planowanej drogi klasy
zbiorczej (KDZ), mającej łączyć ul. Żorską z ul. Prostą oraz zmiana ustaleń w części graficznej studium,
polegająca na zmianie kierunków przeznaczenia: części obszaru KDZ (obszary dróg klasy zbiorczej [i klas
wyższych]), o pow. 1,94 ha, na obszary U2 (obszary usługowo-produkcyjne), U1 (obszary usługowe) i MU
(obszary zabudowy mieszkaniowo-usługowej), zmianie kierunków przeznaczenia części obszarów U1, o pow.
2,72 ha, na obszary MU i U2 oraz na zmianie kierunków przeznaczenia części obszaru U2, o pow. 0,80 ha, na
obszar MU, a także na zmianie granicy obszaru rozmieszczenia istniejących obiektów handlowych
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² oraz obszaru, na którym obiekty te mogą być sytuowane,
oznaczonego symbolem WOH5, polegającej na dostosowaniu jej przebiegu do granicy obszaru U1;
w związku ze zmniejszeniem powierzchni obszaru WOH5 z 15,4 ha do 14,5 ha, zmianie uległa ogólna
powierzchnia obszarów rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m²,
o której mowa w części tekstowej studium, dotyczącej obszarów, na których mogą być sytuowane obiekty
handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² (rozdział II.1.2.4);
- obszar nr 6: zmiana ustaleń obejmuje część graficzną i część tekstową studium - w części graficznej zmiana
ustaleń polega na zmianie kierunku przeznaczenia obszaru US, o pow. 3,33 ha i obszaru ZR, o pow. 0,77 ha,
na obszar MU1 (wyodrębniony z obszaru MU obszar zabudowy mieszkaniowo-usługowej z dominacją
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej); w części tekstowej studium: - w rozdziale II.1.3.3 (Kierunki
przeznaczenia terenów dla obszarów o różnych funkcjach) wprowadzono zmianę ustaleń w zakresie obszarów
zabudowy mieszkaniowo-usługowej (MU), polegającą na wydzieleniu z obszarów MU odrębnej pod
względem niektórych funkcji części oznaczonej symbolem MU1 - jako „obszary zabudowy mieszkaniowousługowej z możliwością rozwoju niskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami” wraz
z określeniem dla tych obszarów dominujących kierunków przeznaczenia terenów i zasad zagospodarowania
przestrzennego; - w rozdziale II.1.4.1 (Tabela II-1. Parametry i wskaźniki urbanistyczne dla obszarów
o różnych funkcjach) określono parametry i wskaźniki urbanistyczne (maksymalny udział powierzchni
zabudowy, minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej, maksymalny wskaźnik intensywności
zabudowy, maksymalna wysokość zabudowy) dla obszaru MU1.
Ustalenia zmiany studium dotyczące kierunków rozwoju systemów komunikacji (rozdział II.4.1. System
drogowy. Parkingi) polegają na rezygnacji z planowanej (w obszarze nr 4) drogi klasy zbiorczej mającej łączyć
ul. Żorską z ul. Prostą („droga przy/w rejonie Tesco”), stanowiącej jeden z kierunków rozwoju systemu
drogowego. Planowaną dotychczas drogę usunięto z listy dróg, których realizacja ma znaczenie dla
ukształtowania podstawowego układu drogowego miasta oraz z wykazu dróg, dla których ustalono klasy dróg
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podstawowego układu drogowego, jako wytyczną do stosowania w planach miejscowych; ponadto usunięto
z tekstu ustaleń studium wszelkie odniesienia do tej drogi.
Zmiana studium obejmuje również modyfikację ustaleń w części tekstowej dokumentu w zakresie
dopuszczalnych kierunków przeznaczenia terenów na obszarach sportu i rekreacji (US) [rozdz. II.1.3.3, pkt 13] rozszerzono katalog kierunków dopuszczalnych dla obszarów US, z wyjątkiem obszarów US1 i US2, o tereny
„usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (w tym budynki zamieszkania zbiorowego takie jak domy
rencistów, seniorów lub tzw. domy spokojnej starości) oraz dla obszaru US2 w Chwałowicach - o tereny
„obiektów wytwarzających energię z odnawialnych źródeł o mocy powyżej 100 kW”. Jednocześnie,
uzupełniono: - listę kierunków dopuszczalnych o tereny „usług opieki zdrowotnej i pomocy społecznej” w części
przywołanego rozdziału dotyczącej zasad zagospodarowania przestrzennego, - listę dodatkowych sposobów
zagospodarowania terenu lub wykorzystania zabudowy na (wyznaczonych w planach miejscowych) terenach
sportu i rekreacji o „usługi opieki zdrowotnej i pomocy społecznej” (rozdz. II.1.3.2, pkt 6) oraz - listę obszarów,
na których w planach miejscowych możliwe jest określanie granic terenów pod budowę urządzeń
wytwarzających energię z odnawialnych źródeł (rozdz. II.5.4.4, pkt 3) o obszar US2 w Chwałowicach (obszar
zrekultywowanej hałdy).
Ponadto, zmieniono ustalenia dotyczące obszarów oraz zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków (…)
w zakresie stref ochrony konserwatorskiej (rozdz. II.3.1.2): uzupełniono listę obiektów wpisanych do rejestru
zabytków, dla których wyznacza się w ich otoczeniu strefy ochrony konserwatorskiej o dwór pocysterski
w Stodołach (położony na obszarze nr 1) oraz określono zasięg tej strefy na rysunku studium.
Ustalenia zmiany studium odnoszą się również do niektórych fragmentów części I studium, określającej
uwarunkowania - w zakresie obejmującym zaktualizowane wykazy udokumentowanych złóż kopalin (Tabele I19 i I-20), o których mowa w rozdziale II.2.1. Udokumentowane złoża kopalin; zmiana ustaleń dotyczących złóż
kopalin w części rysunkowej polega na wprowadzeniu do rysunku studium obszarów udokumentowanych złóż
kopalin, dotąd nieujawnionych w studium oraz na zmianie konturów obszarów niektórych złóż kopalin, zgodnie
z aktualnymi danymi.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 730/XLIV/2021
Rady Miasta Rybnika
z dnia 21 października 2021 r.
Zalacznik3.gml
Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w
ikonę
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