
 

 

UCHWAŁA NR XLV/1060/14 

RADY MIASTA KATOWICE 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie Al. Górnośląskiej – ul. Granicznej – ul. Francuskiej 

w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., 

w zakresie terenów położonych w rejonie Al. Górnośląskiej 

i ul. Francuskiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 

art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm), w związku z uchwałą Nr XXXIX/898/13 Rady Miasta Katowice z dnia 

30 lipca 2013 r.. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej – ul. Granicznej – ul. Francuskiej 

w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., 

w zakresie terenów położonych w rejonie Al. Górnośląskiej i ul. Francuskiej 

Rada Miasta Katowice 

stwierdza, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie Al. Górnośląskiej – ul. Granicznej – ul. Francuskiej w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr 

XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., w zakresie terenów położonych w rejonie Al. 

Górnośląskiej i ul. Francuskiej nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Katowice” – II edycja przyjętego uchwałą Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice 

z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

i uchwala 

zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 

Al. Górnośląskiej – ul. Granicznej – ul. Francuskiej w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XL/823/05 Rady 

Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., w zakresie terenów położonych w rejonie 

Al. Górnośląskiej i ul. Francuskiej 

§ 1. 1. Zmiana planu dotyczy ustaleń treści uchwały Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 

25 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 

w rejonie Al. Górnośląska - ul. Graniczna - ul. Francuska w Katowicach (Dziennik Urzędowy. Woj. Śląskiego 

Nr 78 z dnia 22.06.2005 r.) 

2. Na zmianę planu składają się ustalenia zawarte w treści §3 wraz z następującymi załącznikami: 

1) załącznik nr 1 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag 

do projektu zmiany planu; 
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2) załącznik nr 2 - Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

§ 2. Zmiana planu obejmuje obszar którego granice określone zostały w uchwale Nr XXXIX/898/13 Rady 

Miasta Katowice z dnia 30 lipca 2013 r.. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląskiej – ul. Granicznej – ul. 

Francuskiej w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 

2005 r., w zakresie terenów położonych w rejonie Al. Górnośląskiej i ul. Francuskiej. 

§ 3. W uchwale Nr XL/823/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r. w sprawie miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska - ul. Graniczna - ul. 

Francuska w Katowicach (Dziennik Urzędowy. Woj. Śląskiego Nr 78 z dnia 22.06.2005 r.) wprowadza się 

następującą zmianę: 

1) §33 pkt 5 lit. c tiret siódme podtiret pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„wysokość budynków, rozumiana jako maksymalny pionowy ich wymiar nie może przekroczyć 

322m.n.p.m z uwagi na położenie obszaru zmiany planu w zasięgu strefy ograniczającej wysokość 

zabudowy wyznaczonej od lotniska Katowice-Muchowiec; powyższe ograniczenie wysokości obejmuje 

infrastrukturę techniczną jak również wszelkie urządzenia lokalizowane na dachach budynków oraz 

zakaz budowy lub rozbudowy obiektów budowlanych, które mogą stanowić źródło żerowania ptaków, 

w odległości do 5km od granicy lotniska Muchowiec”; 

2) ustala się stawkę procentową opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem zmiany 

planu w wysokości 30% słownie: trzydzieści procent. 

§ 4. 1. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

  

 

 Przewodniczący Rady 

Miasta Katowice 

 

 

Jerzy Forajter 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/1060/14 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu 

zmiany  planu 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. 

Górnośląskiej – ul. Granicznej – ul. Francuskiej w Katowicach, przyjętego uchwałą Nr XL/823/05 Rady 

Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2005 r., w zakresie terenów położonych w rejonie Al. Górnośląskiej 

i ul. Francuskiej, Rada Miasta Katowice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust.1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., 

poz. 647 z późn. zm.) 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/1060/14 

Rady Miasta Katowice 

z dnia 5 lutego 2014 r. 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

Rada Miasta Katowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.)  ustala: 

1) inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane 

z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem środków pomocowych i z założeniem 

możliwości finansowania przez inne podmioty gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym 

wynikających z ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym; 

2) prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę pozyskiwania środków 

finansowych. 
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