
UCHWAŁA NR LX/1231/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), 
w związku z uchwałą Nr XXXVII/723/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach,

Rada Miasta Katowice

stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego 
teren przy ulicy Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach, 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
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy 

Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§1. 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy 
Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały 
wraz z następującymi załącznikami:

1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu wykonany na mapie 
zasadniczej w skali 1:1000;
2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie  Rady  Miasta  Katowice  o sposobie  rozpatrzenia  nieuwzględnionych 
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami
o finansach publicznych.

§2. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy 
Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku 
planu.

2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:

1) Przepisy ogólne;
2) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem;
3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
4) Przepisy końcowe.

§3. 1. Rysunek planu zawiera następujące ustalenia, oznaczone jako:

1) granice obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiązująca linia zabudowy;
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4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
5) przeznaczenie terenu wraz z symbolem literowym identyfikującym przeznaczenie terenu:

a) U – teren zabudowy usługowej.

2. Obszar objęty planem w całości położony jest w granicach elementów zagospodarowania przestrzennego 
podlegających ochronie na podstawie przepisów odrębnych:

1) złoże węgla kamiennego "Kleofas".

3. Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) działce budowlanej – należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa w ustawie z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci przesyłowe podziemne, naziemne lub 
nadziemne, urządzenia i związane z nimi obiekty służące w szczególności do obsługi obszaru objętego 
planem w zakresie zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania 
ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a także inne przewody 
i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych użytkowników nieruchomości;
3) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, wzdłuż 
której obowiązuje nakaz wznoszenia nadziemnych części budynków, obowiązującą na całej wysokości 
elewacji;
4) obszarze planu – należy przez to rozumieć obszar objęty niniejszym planem;
5) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć teren biologicznie czynny, o którym 
mowa w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to rozumieć przeważający sposób zagospodarowania 
i zabudowy działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to rozumieć inny niż przeznaczenie podstawowe, 
uzupełniający sposób zagospodarowania działki budowlanej w granicach terenu wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, obejmujący nie więcej niż 40% powierzchni działki budowlanej;
8) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu wyznaczoną liniami rozgraniczającymi 
i oznaczoną symbolem literowym służącym identyfikacji ustaleń w tekście planu o ustalonym 
przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania;
9) zabudowie usługowej, usługach – należy przez to rozumieć:

a) usługi społeczne – budynki lub ich części przeznaczone w szczególności na usługi kultury, wystawy 
i galerie, usługi oświaty i edukacji, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej ubezpieczeń 
społecznych, usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, administracji publicznej, porządku 
publicznego, służb ratowniczych, władzy, wymiaru sprawiedliwości, siedziby stowarzyszeń i organizacji 
oraz przedstawicielstwa dyplomatycznego,

b) usługi konsumpcyjne – budynki lub ich części przeznaczone w szczególności na usługi gastronomii, 
finansów i ubezpieczeń, bankowości, biur podróży, rozrywki,  drobnych usług i rzemiosła takich jak: 
pracownie artystyczne, krawieckie, zegarmistrzowskie, fryzjerskie i kosmetyczne, szklarskie, szewskie, 
optyczne, fotograficzne,

c) usługi handlu detalicznego – budynki lub ich części przeznaczone na usługi handlu detalicznego 
o powierzchni użytkowej do 1000m², z wyjątkiem sprzedaży paliw oraz maszyn i pojazdów 
mechanicznych, w tym samochodów osobowych, 

d) usługi administracyjno-biurowe – budynki lub ich części przeznaczone na usługi biurowe, 
projektowe, informatyczne, tłumaczenia, związane z obsługą rynku reklamy, nieruchomości, organizacji 
i zarządzania, obsługą prawną i konsultingową oraz usługi z zakresu przygotowywania programów 
radiowych i telewizyjnych, przyjmowania przesyłek, archiwizacji, działalności wydawniczej, 

e) usługi sportu i rekreacji – to działalności związane z rekreacją i sportem, w szczególności takie jak: 
siłownie, kluby fitness, odnowę biologiczną, szkoły tańca;

10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik, o którym mowa 
w art. 15 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
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11) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć wyrażony w procentach stosunek 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków do powierzchni działki budowlanej znajdującej się 
w granicach danego terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającym;
12) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć:

a) wysokość budynku – to wysokość, o której mowa w § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie,

b) wysokość obiektów budowlanych – wysokość innych niż budynki i mała architektura, obiektów 
budowlanych,  o których mowa w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, mierzoną 
od średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej położonej części 
stanowiącej element tego obiektu;

13) zieleń urządzona – należy przez to rozumieć w szczególności urządzone i utrzymywane zespoły 
drzew, krzewów, rabat, trawników, kwietników.

Rozdział 2.
Ustalenia  dla całego obszaru objętego planem

§5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego nakazuje się:

1) wznoszenie budynków wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu obowiązującej linii zabudowy, 
z uwzględnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy, a w miejscach, gdzie linii tych nie wyznaczono 
zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) przy realizacji nowych budynków lub rozbudowie budynków istniejących kształtowania bryły budynku 
jako prostopadłościany o ścianach zewnętrznych ukształtowanych względem siebie pod kątem prostym;
3) stosowanie kolorystyki elewacji w odcieniach bieli, beżu lub szarości, z dopuszczeniem odcieni 
czerwieni w przypadku zastosowania elementów ceglanych o powierzchni nie przekraczającej 15% 
powierzchni elewacji.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się realizację zieleni urządzonej.

3. Na obszarze planu zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych i blachy.

§6. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu

Dla ochrony terenów sąsiednich przed uciążliwościami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, 
hałasem oraz polami elektromagnetycznymi zapewnienie nieprzekraczania wartości dopuszczalnych 
poziomów oddziaływania zgodnie z przepisami ustawy prawo ochrony środowiska.

§7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów

Obszar planu w całości położony jest w granicach udokumentowanego złoża węgla kamiennego 
„Kleofas”.

§8. W obszarze planu ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy 

Nakaz przestrzegania ograniczeń w zagospodarowaniu terenów i kształtowaniu zabudowy położonej 
w sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej związanych z zachowaniem bezpieczeństwa 
i dostępu do sieci, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami przepisów prawa budowlanego i warunkami 
technicznymi usytuowania danej sieci.

§9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów U – z terenów przyległych dróg publicznych.

2. Na obszarze objętym planem dopuszcza się dojścia i dojazdy, ścieżki rowerowe.
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3. Przy realizacji inwestycji należy zapewnić minimalną ilość miejsc do parkowania w formie parkingów 
lub garaży, w tym miejsc przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową zgodnie 
z ustawą o drogach publicznych. Dla zabudowy usługowej prowadzonej w obszarze planu obowiązują miejsca 
do parkowania dla samochodów osobowych w liczbie nie mniejszej niż ustalona zgodnie z poniższymi 
wskaźnikami:

1) dla usług biurowych oraz z zakresu administracji – 2 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni 
użytkowej budynku, ale nie mniej niż 2 miejsca do parkowania,
2) dla usług związanych z opieką zdrowotną – 4 miejsca do parkowania na 1 gabinet,
3) dla usług związanych z handlem detalicznym – 2 miejsca do parkowania na 100m2 powierzchni 
całkowitej, ale nie mniej niż 1 miejsce do parkowania,
4) dla usług związanych z rozrywką – 2 miejsca do parkowania na 10 miejsc siedzących,
5) dla usług związanych z kulturą – 2 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni całkowitej, ale 
nie mniej niż 1 miejsce do parkowania,
6) dla usług sportu i rekreacji – 0,4 miejsca do parkowania  na 100 m2 powierzchni, 
7) dla usług związanych z gastronomią – 2 miejsca do parkowania na 10 miejsc konsumpcyjnych,
8) dla pozostałych usług – 1,5 miejsca do parkowania na 100 m2 powierzchni użytkowej, ale nie mniej niż 
1 miejsce do parkowania,
9) dopuszcza się realizację garaży w kondygnacjach podziemnej budynków.

§10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

1. Dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością 
rozbudowy, przebudowy, wymiany oraz zmiany ich przebiegu.

2. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

3. Ustala się nakaz realizacji sieci infrastruktury technicznej w systemie podziemnym z zastrzeżeniem 
pkt 4.

4. Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono w pkt 3, jeżeli jest to 
technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia realizacji przeznaczenia podstawowego terenu.

5. Zaopatrzenie w wodę, gaz i energię elektryczną należy zapewnić w oparciu o występujące w obszarze 
planu oraz w otoczeniu systemy sieci i urządzeń wodociągowych, gazowych i elektroenergetycznych.

6. Odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez kanalizację sanitarną, rozbudowaną stosownie do potrzeb.

7. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji deszczowej, rozbudowanej 
stosownie do potrzeb.

8. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:

1) stosowanie systemów grzewczych opartych o zdalaczynną sieć ciepłowniczą;
2) w przypadku ograniczenia lub braku możliwości zastosowania zdalaczynnej sieci ciepłowniczej 
dopuszcza się:

a) stosowanie indywidualnych i grupowych systemów grzewczych zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) stosowanie systemów z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 
100KW, za wyjątkiem energii wiatru i biogazu.

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala się postępowanie zgodnie z regulaminem utrzymania porządku 
i czystości w gminie oraz z przepisami ustawy o odpadach i przepisami ustawy prawo ochrony środowiska.

§11. Stawki procentowe, na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ustala się stawkę procentową w wysokości 30% dla terenu U, na podstawie której ustala się wysokość 
jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w odniesieniu do terenów, których wartość 
wzrośnie w wyniku uchwalenia niniejszego planu.
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Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu

lub różnych zasadach zagospodarowania

§12. 1. Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem U, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługowa,
2) przeznaczenie dopuszczalne – parkingi, garaże wielopoziomowe.

2. Dla terenu zabudowy usługowej ustala się:

1) wskaźnik intensywności zabudowy – nie mniejszy niż 0,3 i nie większy niż 2,2;
2) wskaźnik powierzchni zabudowy – nie większy niż 40%;
3) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 
nie mniejszy niż 20%;
4) wysokość zabudowy:

a) budynki usługowe do 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje nadziemne,

b) pozostałe budynki wraz z urządzeniami technicznymi do 7 m,

c) obiekty budowlane do 6 m;

5) geometria dachów: dachy płaskie o kącie nachylenia nie większym niż 12° i nawierzchni urządzonej 
w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin lub nawierzchni z kruszywa.

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości, w tym parametry działek uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

1) minimalna szerokość frontów działek: 17 m;
2) minimalna powierzchnia działek: 800 m2;
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prosty, z dopuszczeniem odstępstwa do 
20°.

Rozdział 4.
Przepisy końcowe

§13. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

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

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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USTALENIA PLANU
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WYRYS ZE "STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA KATOWICE" - II EDYCJA skala 1:10 000

RYSUNEK PLANU
skala 1:1000

KD.. – OBS ZARY DRÓG I PLACÓW PU BLICZNYCH
          (W KLAS ACH: A, S , GP, G, Z, L - WYBRANE)KD..

KIERUNKI ROZWOJU UKŁ ADU DROGOWEGO
IS TNIEJĄCE TRAS Y DRÓG PU BLICZNYCH

KLAS YFIKACJA FU NKCJONALNA DRÓG PU BLICZNYCH:

WĘGIEL KAMIENNY

OCHRONA ŚRODOWISKA I JEGO ZASOBÓW
ORAZ OCHRONA PRZYRODY

OBSZARY SZCZEGÓLNE POLITYKI PRZESTRZENNEJ
GRANICE OBS ZARÓW ROZMIES ZCZENIA INWES TYCJI 
CELU  PU BLICZNEGO O ZNACZENIU  LOKALNYM 
I PONADLOKALNYM TOŻS AME Z GRANICĄ MIAS TA

KDL – DROGA LOKALNA - WYBRANE

TERENY GÓRNICZE (OBS ZARY DLA KTÓRYCH
OBOWIĄZKOWE JES T S PORZĄDZENIE MIEJS COWYCH 
PLANÓW ZAGOS PODAROWANIA PRZES TRZENNEGO)

OZNACZENIA

KIERUNKI ROZWOJU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
SYSTEM WODNO-KANALIZACYJNY
GŁOWNE ELEMENTY S YS TEMU  ODPROWADZANIA 
I OCZYS ZCZANIA ŚCIEKÓW

MW - OBS ZARY ZABU DOWY MIES ZKANIOWEJ
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GRANICA ADMINIS TRACYJNA MIAS TA KATOWICE
(GRANICA OBS ZARU  S TU DIU M)

KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ 
ORAZ PRZEZNACZENIU TERENÓW
OBJAŚNIENIA S YMBOLI OBS ZARÓW

A.1
CU 2

A.- OZNACZENIE LITEROWE JEDNOS TKI U RBANIS TYCZNEJ
1 - LICZBA PORZĄDKOWA OBS ZARU  W OBRĘBIE JEDNOS TKI U RBANIS TYCZNEJ
2 - INDEKS  CYFROWY ODNOS ZĄCY S IĘ DO WS KAŹNIKÓW ZAWARTYCH
W TABELI III-1
CU  - S YMBOL LITEROWY KIERU NKU  PRZEZNACZENIA

MW

OBS ZAR AGLOMERACJI PRZEWIDZIANY DO OBJĘCIA 
ZORGANIZOWANYM S YS TEMEM ODPROWADZANIA
 I OCZYS ZCZANIA ŚCIEKÓW

OZNACZENIA INFORMACYJNE
DZIAŁKI EWIDENCYJNE I BU DYNKI

ZŁOŻA KOPALIN PODS TAWOWYCH

Obszar objęty planem  w  c ałośc i położ ony jest w  g ranic ac h  złoż a w ęg la
kam ienneg o "Kleofas".

g ranic e obszaru objęteg o planem
linie rozg ranic zając e tereny o róż nym  przeznac zeniu lub
róż nyc h  zasad ac h  zag ospod arow ania

+ + obow iązując a linia zabud ow y

, , nieprzekrac zalna linia zabud ow y
Przeznaczenie terenu wraz z symb o lem litero wym
id entyfikującym p rzeznaczenie terenu

teren zabud ow y usług ow ejU

Miejsco wy p lan zago sp o d aro wania p rzestrzennego  d la
o b szaru o b ejmującego  teren p rzy ulicy Tysiąclecia

w rejo nie ro nd a Sławika w Kato wicach

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/1231/18
Rady Miasta Katowice
z dnia 27 września 2018 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/1231/18
Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 r.

Rada Miasta Katowice rozstrzyga

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie z art. 17 ust. 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2017r. poz.1073 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice rozstrzyga

o sposobie rozpatrzenia uwag nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Katowice do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren przy ulicy 
Tysiąclecia w rejonie ronda Sławika w Katowicach wniesionych w wyniku wyłożenia do publicznego 
wglądu ww. projektu planu, w terminie od 30 kwietnia 2018 r. do 30 maja 2018 r. oraz w okresie składania 
uwag do 13 czerwca 2018 r., zawartych w dokumentacji prac planistycznych w „Wykazie uwag 
wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego”.

1. Nie uwzględnić uwagi nr 1 dotyczącej wysokości budynku i jej zmiany tj. pozostawienie jednej 
nadziemnej kondygnacji budynku.  

Uzasadnienie: Przyjęte wysokości w projekcie planu miejscowego zostały ustalone zgodnie ze 
wskaźnikami określonymi w „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., gdzie dla terenów oznaczonych na rysunku jako MW2 dopuszczono możliwość kształtowania 
zabudowy usługowej o wysokości do 3 kondygnacji.

Celem opracowania planu miejscowego jest wprowadzenie ustaleń, które przyczynią się do zmiany 
dotychczasowej formy zagospodarowania przedmiotowej przestrzeni oraz umożliwią pełne wykorzystanie 
terenu, poprzez np. ustalenie wskaźników zagospodarowania terenu zgodnie z obowiązującym 
„Studium…”.

Należy zauważyć, że w stanie istniejącym budynek posiada dwie kondygnacje, a plan dopuszcza 
możliwość jego nadbudowy o dodatkową kondygnację nadziemną i podziemną. Wobec powyższego 
w projekcie planu ustalono maksymalną wysokość zabudowy do 12 m i nie więcej niż 3 kondygnacje.

Niniejszy plan stanowi m.in. realizację potrzeb zgłaszanych we wniosku do zmiany planu.
W projekcie planu dla ochrony i kształtowania ładu przestrzennego nakazuje się wznoszenie budynków 

wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu obowiązującej linii zabudowy, z uwzględnieniem nieprzekraczalnej 
linii zabudowy.

Na etapie projektu budowlanego sprawdzane będzie czy obiekt spełnia wszystkie warunki techniczne m. 
in. w zakresie odległości między budynkami, przesłaniania i nasłonecznienia.
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/1231/18
Rady Miasta Katowice

z dnia 27 września 2018 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie 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 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 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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