UCHWAŁA NR XXXII/652/16
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 23 listopada 2016 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki –
Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami
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 2016 r. poz. 446), art. 104 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i
górnicze (Dz. U. z 2015r. poz. 196 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 2016 r., poz. 778), w związku z uchwałą nr X/151/11
Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów
górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki-Staszic”,
Rada Miasta Katowice
stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki –
Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, 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 południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze
fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic” – część obejmująca
teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami.
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze
fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic” – część obejmująca teren
doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści
niniejszej uchwały wraz z następującymi załącznikami:
1) załącznik nr 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 - 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 planu
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. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu.
2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach:
1) Przepisy ogólne;
2) Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem;
3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:
4) Przepisy końcowe.
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3. W planie nie określa się:
1) granic i sposobów zagospodarowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, ze względu na brak
takich obszarów, wyznaczonych na podstawie przepisów prawa wodnego;
2) granic i sposobów zagospodarowania obszarów osuwania się mas ziemnych, ze względu na brak takich
obszarów wyznaczonych na podstawie przepisów prawa ochrony środowiska;
3) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, ze względu na zakaz lokalizacji
nowej zabudowy innej niż budowle i urządzenia wodne związane z gospodarką wodami opadowymi,
ochroną przeciwpowodziową oraz urządzeniami infrastruktury technicznej;
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie jako krajobrazy
priorytetowe określonych w audycie krajobrazowym oraz w planie zagospodarowania przestrzennego
województwa.
4. W planie nie występują tereny i obiekty kwalifikujące się do ochrony jako dobra kultury współczesnej
oraz krajobrazy kulturowe.
§ 3. 1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia będące ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole literowe dotyczące przeznaczenia terenu:
a) WS/Z – teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych,
b) Z – teren zieleni w dolinach rzecznych,
c) ZL – teren lasów,
d) ZUS – teren zieleni, sportu i rekreacji.
2. Rysunek planu zawiera oznaczenia wynikające z przepisów odrębnych:
1) strefa kontrolowana gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia w granicach obszaru objętego planem;
2) granice złoża węgla kamiennego „Murcki” i „Mikołów”;
3) granice złoża metanu pokładów węgla „Paniowy – Mikołów – Panewniki” i „Murcki (głębokie)”;
4) granice obszaru górniczego „Murcki I” – KHW S.A. KWK „Murcki – Staszic”;
5) granice terenu górniczego „Murcki I” – KHW S.A. KWK „Murcki – Staszic”;
6) obiekt wpisany do rejestru zabytków „Most nad rzeką Mleczną”;
7) granica administracyjna miasta Katowice.
3. Rysunek planu zawiera, poza treścią mapy zasadniczej, następujące oznaczenia informacyjne, nie będące
ustaleniami planu:
1) gazociąg podwyższonego średniego ciśnienia;
2) napowietrzna linia elektroenergetyczna 220 kV;
3) tereny antropogeniczne predysponowane do wystąpienia ruchów masowych ziemi, wskazane w „Rejestrze
zawierającym informacje o zagrożeniach powierzchni ziemi na obszarze Katowic”;
4) tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi, wskazane w „Rejestrze zawierającym informacje
o zagrożeniach powierzchni ziemi na obszarze Katowic”;
5) obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi według „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja;
6) obszary powodzi historycznych według „Opracowania ekofizjograficznego dla dzielnic południowych
miasta Katowice”;
7) obszary płytkiego zalegania wód gruntowych ( 2 m p.p.t.);
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8) uskoki w utworach karbonu;
9) granice strefy wychodni uskoków;
10) wyrobiska górnicze na głębokości do 100 m p.p.t.;
11) ciąg pieszo – jezdny;
12) nazwa cieku.
§ 4. 1. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o:
1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę, o której mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
2) dojazdach – należy przez to rozumieć niewydzielone liniami rozgraniczającymi na rysunku planu
istniejące i nowe dojazdy, zapewniające obsługę obiektów poprzez dostęp do dróg publicznych w granicach
wyznaczonych terenów o określonym przeznaczeniu i ustalonych zasadach lub warunkach
zagospodarowania;
3) elementach wyposażenia miejskiego – należy przez to rozumieć elementy zagospodarowania, w
szczególności: siedziska, ławki, stoliki, latarnie, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, terenowe
urządzenia sportowe i rekreacyjne itp. oraz elementy systemu informacji miejskiej rozumiane jako tablice
i urządzenia wraz z konstrukcją nośną podające: lokalizację na planie miasta- budynków, obiektów, ulic i
osiedli itp.; podające informacje o wartościach i znaczeniu kulturowym budynków, obiektów, miejsc i ich
patronów itp.; przy czym zapis ten nie dotyczy znaków i sygnałów drogowych;
4) krajobrazie – należy przez to rozumieć krajobraz o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
5) ogrodzeniu
pełnym
należy
przez
to
rozumieć
mur
lub
takie
ogrodzenie,
w którym powierzchnia prześwitów widocznych w kierunku prostopadłym do elewacji ogrodzenia wynosi
mniej niż 80% na każdy metr kwadratowy ogrodzenia;
6) obiekcie wpisanym do rejestru zabytków - należy przez to rozumieć zabytek nieruchomy wpisany do
rejestru zabytków;
7) obszarze planu – należy przez to rozmieć obszar objęty granicami planu;
8) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu, 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;
9) ciągu gruntowym, ścieżce gruntowej - należy przez to rozumieć ciągi, ścieżki o nawierzchni
przepuszczalnej;
10) reklamie, tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym, szyldzie - należy przez to rozumieć reklamę,
tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld o których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
11) urządzeniach wodnych – należy przez to rozumieć urządzenia wodne o których mowa w ustawie z dnia
18 lipca 2001r. Prawo wodne;
12) wysokości obiektów budowlanych – należy przez to rozumieć wysokość obiektów, 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) zabudowie istniejącej - należy przez to rozumieć:
a) zabudowę o przeznaczeniu i gabarytach istniejących na obszarze planu na dzień wejścia w życie planu,
b) zabudowę dopuszczoną ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę obowiązującą na obszarze planu na
dzień wejścia w życie planu,
c) przyjęte zgłoszenia budowy lub wykonywania robót budowlanych na dzień wejścia w życie planu,
d) ostateczne decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym obowiązujące na obszarze planu na dzień wejścia w
życie planu.
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2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi przepisami
odrębnymi.
Rozdział 2.
Ustalenia obowiązujące dla całego obszaru objętego planem
§ 5. W obszarze planu ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dla istniejącego w dniu wejścia w życie planu sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu, dopuszcza się
ich zachowanie, przebudowę, rozbiórkę;
2) nakazuje się utrzymanie parametrów i wskaźników istniejącej zabudowy i zagospodarowania terenu, o
których mowa w pkt 1, z wyłączeniem rozbiórki;
3) na całym obszarze objętym planem maksymalna wysokość obiektów budowlanych infrastruktury
technicznej – słupów elektroenergetycznych nie może przekraczać 50m;
4) szerokość dojazdów nie może przekroczyć 6m.
§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania
krajobrazu:
1) w zakresie ochrony środowiska:
a) wskazuje się tereny, które należą do poszczególnych rodzajów terenów chronionych przed hałasem,
zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: na terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolem: 1ZUS, 2ZUS, 3ZUS, 4ZUS, 5ZUS obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu
jak dla terenów rekreacyjno–wypoczynkowych,
b) zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu innych niż ustalone w przepisach szczegółowych dla
poszczególnych terenów, z zastrzeżeniem § 5 pkt 1, 2,
c) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu
ustawy 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, za wyjątkiem
inwestycji celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności publicznej,
wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną, o parametrach określonych w przepisach
wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
d) zakaz zagospodarowania terenów na cele związane z magazynowaniem odpadów;
2) w zakresie ochrony wartości przyrodniczych i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu:
a) nakaz ochrony elementów środowiska naturalnego – wód powierzchniowych śródlądowych płynących i
stojących i otaczającej je roślinności,
b) nakaz ochrony obszaru objętego planem przed zainwestowaniem, z zastrzeżeniem ustaleń
szczegółowych dla poszczególnych terenów,
c) nakaz utrzymania istniejącego ukształtowania terenu, w tym utrzymania naturalnego przebiegu koryta
rzeki Mlecznej oraz jej dopływów, z dopuszczeniem wykonywania niezbędnych prac określonych w
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów,
d) nakaz
zachowania
otwartego
koryta
rzeki
Mlecznej
oraz
jej
dopływów
z dopuszczeniem kładek pieszych i pieszo-rowerowych, dojść, dojazdów, przepustów oraz mostów,
e) nakaz wprowadzenia rozwiązań konstrukcyjnych przepustów uwzględniających możliwość migracji
zwierząt – w szczególności w miejscach ich krzyżowania się z ciekami,
f) sposób posadowienia obiektów budowlanych wymienionych w ustaleniach szczegółowych i ich
realizacja nie może naruszyć geometrii i stabilności skarp dolin rzecznych,
g) postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy prawo ochrony środowiska
oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
h) zakaz wykorzystywania odpadów do zmian ukształtowania terenu,

Id: DE6C7D5B-7733-478F-8CE5-EC4826334F4E. Podpisany

Strona 4

i) zakaz wykonywania prac powodujących zmianę stosunków wodnych, jeśli nie służą one ochronie
przeciwpowodziowej, melioracji lub regulacji koryt służącej poprawie warunków korzystania z wód,
j) przy wykonywaniu prac o których mowa w lit. i. wykorzystanie materiałów w szczególności: faszyna,
drewno, kamień naturalny, itp.
§ 7. Ustala się następujące zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 3ZUS, 31WS/Z wskazuje się „Most nad rzeką
Mleczną” - obiekt wpisany do rejestru zabytków województwa śląskiego, decyzją nr A/1321/84 z dnia
20.02.1984 r.;
2) Wszelkie działania inwestycyjne w obrębie obiektu wpisanego do rejestru zabytków,
o którym mowa w pkt 1, wymagają postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.
§ 8. 1. W obszarze planu ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających
ochronie,
ustalonych
na
podstawie
odrębnych
przepisów,
w tym terenów górniczych:
1) wskazuje się na rysunku planu granice udokumentowanych złóż kopalin, obejmujące w obszarze planu:
a) złoże węgla kamiennego „Mikołów” i „Murcki”,
b) złoże metanu pokładów węgla „Paniowy – Mikołów – Panewniki” i „Murcki (głębokie)”;
2) wskazuje się na rysunku planu granice terenu oraz obszaru górniczego „Murcki I” – KWK „MurckiStaszic”;
3) wskazuje się na rysunku planu strefę kontrolowaną gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia,
obejmującą obszar oznaczony na rysunku planu, w granicach której obowiązują zasady zagospodarowania
określone w przepisach prawa budowlanego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie.
2. W granicach obszaru objętego planem w zakresie ochrony przed wpływem eksploatacji górniczej,
uwzględnia się prowadzenie i planowanie eksploatacji złóż, zgodnie z warunkami określonymi w koncesjach
na ich wydobywanie, w tym szczególnie z uwzględnieniem ograniczeń kategorii odporności obiektów
budowlanych.
§ 9. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych oznaczonych na
rysunku planu symbolami 1WS/Z, 2WS/Z, 3WS/Z, 4WS/Z, 5WS/Z, 6WS/Z, 7WS/Z, 8WS/Z, 9WS/Z,
10WS/Z, 11WS/Z, 12WS/Z, 13WS/Z, 14WS/Z, 15WS/Z, 16WS/Z, 17WS/Z, 18WS/Z, 19WS/Z, 20WS/Z,
21WS/Z, 22WS/Z, 23WS/Z, 24WS/Z, 25WS/Z, 26WS/Z, 27WS/Z, 28WS/Z, 29WS/Z, 30WS/Z, 31WS/Z,
32WS/Z, 33WS/Z, 34WS/Z, 35WS/Z, 36WS/Z, 37WS/Z, 38WS/Z, 39WS/Z:
1) wprowadzenie oraz utrzymanie ujednoliconych pod względem formy elementów wyposażenia miejskiego z
wykorzystaniem materiałów naturalnych, bez elementów refleksyjnych, odblaskowych o jaskrawej barwie;
2) nakaz tworzenia powiązań pomiędzy przestrzeniami publicznymi z dostępnością ciągów pieszych,
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
3) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
4) zakaz lokalizowania urządzeń i tablic reklamowych, za wyjątkiem elementów systemu informacji
miejskiej.
§ 10. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości, objętych
planem:
1) minimalna powierzchnia działek: 1000 m2;
2) minimalna szerokość frontów działek: 20 m,
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadle, z dopuszczeniem odstępstwa do
20o.
§ 11. 1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemówinfrastruktury
technicznej:
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1) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami WS/Z nakaz prowadzenia nowych sieci
infrastruktury technicznej w poprzek doliny rzecznej z zachowaniem ustaleń szczegółowych;
2) dopuszczenie utrzymania istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej z możliwością rozbudowy,
przebudowy, wymiany oraz zmiany ich przebiegu w sposób ustalony w pkt 1, z wyłączeniem kolektorów
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
2. Ustala się zaopatrzenie w wodę dla pokrycia potrzeb użytkowych i przeciwpożarowych z miejskiej sieci
wodociągowej.
3. Ustala się następujące zasady dotyczące infrastruktury odprowadzania ścieków:
1) odprowadzanie ścieków bytowych i wód opadowych poprzez system kanalizacji miejskiej;
2) na terenach nie objętych systemem kanalizacji miejskiej, do czasu jego realizacji dopuszcza się
odprowadzenie ścieków bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych, a wód deszczowych w
sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.
§ 12. Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości:
1) 0,1% (słownie: jedna dziesiąta procenta) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS/Z,
2WS/Z, 3WS/Z, 4WS/Z, 5WS/Z, 6WS/Z, 7WS/Z, 8WS/Z, 9WS/Z, 10WS/Z, 11WS/Z, 12WS/Z,
13WS/Z, 14WS/Z, 15WS/Z, 16WS/Z, 17WS/Z, 18WS/Z, 19WS/Z, 20WS/Z, 21WS/Z, 22WS/Z,
23WS/Z, 24WS/Z, 25WS/Z, 26WS/Z, 27WS/Z, 28WS/Z, 29WS/Z, 30WS/Z, 31WS/Z, 32WS/Z,
33WS/Z, 34WS/Z, 35WS/Z, 36WS/Z, 37WS/Z, 38WS/Z, 39WS/Z, 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z,
10Z, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z, 15Z, 16Z, 17Z, 18Z, 19Z, 20Z, 21Z, 22Z, 23Z, 24Z, 25Z, 26Z, 27Z, 28Z, 29Z,
30Z, 31Z, 32Z, 33Z, 34Z, 35Z, 36Z, 37Z, 38Z, 39Z, 40Z, 41Z, 42Z, 43Z, 44Z, 45Z, 46Z, 47Z, 48Z, 49Z,
50Z, 51Z, 52Z, 53Z, 54Z, 55Z, 56Z, 57Z, 58Z, 59Z, 60Z, 61Z, 62Z, 63Z, 64Z, 65Z, 66Z, 67Z, 68Z, 69Z,
70Z, 71Z, 72Z, 73Z, 74Z, 75Z, 76Z, 77Z, 78Z, 79Z, 80Z, 81Z, 82Z, 83Z, 84Z, 85Z, 86Z, 87Z, 88Z ,
89Z , 90Z oraz 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL;
2) 10% (słownie pięć procent) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZUS, 2ZUS, 3ZUS,
4ZUS,5ZUS.
Rozdział 3.
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS/Z, 2WS/Z, 3WS/Z, 4WS/Z, 5WS/Z,
6WS/Z, 7WS/Z, 8WS/Z, 9WS/Z, 10WS/Z, 11WS/Z, 12WS/Z, 13WS/Z, 14WS/Z, 15WS/Z, 16WS/Z,
17WS/Z, 18WS/Z, 19WS/Z, 20WS/Z, 21WS/Z, 22WS/Z, 23WS/Z, 24WS/Z, 25WS/Z, 26WS/Z, 27WS/Z,
28WS/Z, 29WS/Z, 30WS/Z, 31WS/Z, 32WS/Z, 33WS/Z, 34WS/Z, 35WS/Z, 36WS/Z, 37WS/Z, 38WS/Z,
39WS/Z ustala się:
1) przeznaczenie:
a) wody powierzchniowe śródlądowe i zieleń w dolinach rzecznych – rzeka Mleczna oraz jej dopływy –
rowy: Bagnik, Cetnik, dopływ Cetnika, Rów Graniczny, Rów Podleski, Kaskadnik, dopływ Kaskadnika,
Bielawka, dopływ Bielawki, Rów Matownik, dopływ Matownika, fragment Rowu Piotrowickiego,
b) łąki, pastwiska, pola uprawne, zakrzewienia, zadrzewienia, stanowiące biologiczną obudowę rzeki i jej
dopływów,
c) istniejąca zabudowa, z zastrzeżeniem ustaleń §5 pkt 1 i 2;
2) dopuszczenie:
a) lokalizacji budowli i urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi,
ochroną przeciwpowodziową oraz prac związanych z ich utrzymaniem i remontem,
b) lokalizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prac związanych z ich utrzymaniem i
remontem,
c) lokalizacji kładek dla ruchu pieszego, pieszo – rowerowego, mostów,
d) lokalizacji przepustów,
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e) ciągów pieszych i pieszo – rowerowych,
f) dojść, dojazdów,
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
h) elementów wyposażenia miejskiego;
3) nakaz:
a) utrzymania biologicznej obudowy rzeki i jej dopływów,
b) realizacji ciągów pieszych i pieszo – rowerowych jako gruntowych,
c) umożliwienia przejść dla zwierząt,
d) maskowania urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną
przeciwpowodziową, melioracją, regulacją w szczególności:
- z wykorzystaniem materiałów typu kamień naturalny,
- zielenią – krzewy zimozielone,
e) prowadzenia dojść, dojazdów, kładek dla ruchu pieszego i pieszo – rowerowego, mostów, przepustów, w
poprzek dolin rzecznych, realizowanych łącznie z niezbędnymi sieciami infrastruktury technicznej,
f) zachowania ciągłości istniejących i projektowanych ciągów pieszych i pieszo- rowerowych;
4) zakaz:
a) zabudowy i zagospodarowania terenu innego niż ustalone w pkt 1 i 2 z zastrzeżeniem ustaleń § 5 pkt 1 i
2,
b) nadsypywania terenu,
c) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
§ 14. 1. Dla terenów zieleni w dolinach rzecznych oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1Z, 2Z, 3Z, 4Z,
5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z, 13Z, 14Z, 15Z, 16Z, 17Z, 18Z, 19Z, 20Z, 21Z, 22Z, 23Z, 24Z, 25Z,
26Z, 27Z, 28Z, 29Z, 30Z, 31Z, 32Z, 33Z, 34Z, 35Z, 36Z, 37Z, 38Z, 39Z, 40Z, 41Z, 42Z, 43Z, 44Z, 45Z,
46Z, 47Z, 48Z, 49Z, 50Z, 51Z, 52Z, 53Z, 54Z, 55Z, 56Z, 57Z, 58Z, 59Z, 60Z, 61Z, 62Z, 63Z, 64Z, 65Z,
66Z, 67Z, 68Z, 69Z, 70Z, 71Z, 72Z, 73Z, 74Z, 75Z, 76Z, 77Z, 78Z, 79Z, 80Z, 81Z, 82Z, 83Z, 84Z, 85Z,
86Z, 87Z, 88Z, 89Z, 90Z ustala się:
1) przeznaczenie:
a) łąki, pastwiska, pola uprawne, zakrzewienia, zadrzewienia,
b) zieleń, ogrody przydomowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej
i usługowej,
c) wody powierzchniowe śródlądowe stojące – stawy,
d) istniejąca zabudowa , z zastrzeżeniem ustaleń §5 pkt 1 i 2;
2) dopuszczenie:
a) dojść, dojazdów,
b) lokalizacji budowli i urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi,
ochroną przeciwpowodziową oraz prac związanych z ich utrzymaniem i remontem,
c) lokalizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prac związanych z ich utrzymaniem
i remontem,
d) ciągów pieszych, pieszo – rowerowych,
e) ścieżek rowerowych,
f) lokalizacji kładek dla ruchu pieszego, pieszo – rowerowego, mostów,
g) elementów wyposażenia miejskiego,

Id: DE6C7D5B-7733-478F-8CE5-EC4826334F4E. Podpisany

Strona 7

h) urządzeń rekreacji wodnej i wypoczynku na stawach,
i) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
3) nakaz:
a) realizacji ogrodzeń bez podmurówek - z prześwitem, umożliwiających migrację drobnych zwierząt,
zwłaszcza drewnianych ogrodzeń typu farmerskiego,
b) realizacji ciągów pieszych i pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych jako gruntowych,
c) umożliwienia przejść dla zwierząt,
d) maskowania urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną
przeciwpowodziową, melioracją, regulacją w szczególności:
- z wykorzystaniem materiałów typu kamień naturalny,
- zielenią – krzewy zimozielone,
e) zachowania
minimalnego
wskaźnika
powierzchni
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej w granicach planu: 90%,

biologicznie

czynnej

f) zachowania ciągłości istniejących i projektowanych ciągów pieszych i pieszo- rowerowych;
4) zakaz:
a) nadsypywania terenu,
b) zabudowy i zagospodarowania terenu innego niż ustalone w pkt 1 i 2 z zastrzeżeniem ustaleń § 5 pkt 1 i
2,
c) sytuowania ogrodzeń:
- pełnych,
- o wysokości większej niż 80 cm,
d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL ustala się
przeznaczenie podstawowe: tereny lasów.
2. Sposób
o lasach.

zagospodarowania

terenów

wymienionych

w

ust.1

określają

przepisy

ustawy

§ 16. Dla terenów zieleni, sportu i rekreacji oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1ZUS, 2ZUS, 3ZUS,
4ZUS, 5ZUS ustala się:
1) przeznaczenie:
a) łąki, pastwiska, pola uprawne, zakrzewienia, zadrzewienia,
b) zieleń, ogrody przydomowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej
i usługowej,
c) tereny sportu i rekreacji, w szczególności: boiska o nawierzchni trawiastej, place zabaw,
d) elementy wyposażenia miejskiego,
e) istniejąca zabudowa, z zastrzeżeniem ustaleń §5 pkt 1 i 2;
2) dopuszczenie:
a) dojść, dojazdów,
b) ciągów pieszych, pieszo – rowerowych,
c) ścieżek rowerowych,
d) lokalizacji budowli i urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi,
ochroną przeciwpowodziową oraz prac związanych z ich utrzymaniem i remontem,
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e) lokalizacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz prac związanych z ich utrzymaniem i
remontem,
f) lokalizacji kładek dla ruchu pieszego, pieszo – rowerowego, mostów,
g) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,
h) infrastruktury sanitarnej towarzyszącej urządzeniom sportu i rekreacji,
i) lokalizacji ogrodzeń;
3) nakaz:
a) realizacji ogrodzeń bez podmurówek - z prześwitem, umożliwiających migrację drobnych zwierząt,
zwłaszcza ogrodzeń typu farmerskiego,
b) realizacji ciągów pieszych i pieszo – rowerowych, ścieżek rowerowych jako gruntowych,
c) maskowania urządzeń wodnych związanych z gospodarką wodami opadowymi i roztopowymi, ochroną
przeciwpowodziową, melioracją, regulacją w szczególności:
- z wykorzystaniem materiałów typu kamień naturalny,
- zielenią – krzewy zimozielone,
d) zachowania
minimalnego
wskaźnika
powierzchni
w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej w granicach planu: 80%,

biologicznie

czynnej

e) zachowania ciągłości istniejących i projektowanych ciągów pieszych i pieszo- rowerowych;
4) zakaz:
a) zabudowy i zagospodarowania terenu innego niż ustalone w pkt 1 i 2 z zastrzeżeniem ustaleń § 5 pkt 1 i
2,
b) sytuowania ogrodzeń:
- pełnych,
- o wysokości większej niż 80 cm,
c) nadsypywania terenu,
d) lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych.
§ 17. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 18. 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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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXII/652/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 listopada 2016 r.
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zgodnie z art. 17 pkt 14 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), po zapoznaniu się z listą nieuwzględnionych uwag wniesionych do
wyłożonego w dniach od 22.07.2014 r. do 20.08.2014 r. (po raz pierwszy) oraz w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r. (po raz drugi) do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I
i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”- część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami.
Rada Miasta Katowice
postanawia:
§ 1. Pierwsze wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w dniach od 22.07.2014 r. do 20.08.2014 r.:
1. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 1, wniesionej przez R.J., dotyczącej wprowadzenia zmiany
w zakresie przeznaczenia działki w planie na zabudowę mieszkalną jednorodzinną, na podstawie uzyskanej
prawomocnej decyzji o warunkach zabudowy.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następującej przyczyny:
Wskazana w uwadze nieruchomość położona jest, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w przeważającej części w granicach obszaru oznaczonego
jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie 13Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 4WS/Z teren wód powierzchniowych
śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przywołana w uwadze decyzja o warunkach zabudowy, nie przesądza o możliwości realizacji inwestycji.
Zgodnie z art.65 ust. 1 w/w ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne
niż w wydanej decyzji.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
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2. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 2, wniesionej przez M.J. UP RENT dotyczącej:
1) możliwości realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego,
2) części działki nr 79/3, położonej poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego
wglądu
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następującej przyczyny:
Ad1) Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 79/3 położona jest, zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II
(uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej, a w części jest położona poza
granicami obszaru objętego planem.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie 4Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 1WS/Z teren wód powierzchniowych
śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
3. Nie uwzględnić w części uwag nr 3, 3a, 4 wniesionych przez B.M., W.J., Pełnomocnik Kancelaria
Adwokacka Adwokat Magdalena Rostańska dotyczących działek nr 4354/56, 4353/57 oraz wyznaczenia
alternatywnej drogi dojazdu do działek nr 4354/56, 4353/57 oraz obciążonej służebnością działki o nr 4352/55
od strony Bukszpanowej
Nie uwzględnia się w części uwag z następującej przyczyny:
Działki o nr 4354/56 i 4353/57 oraz część działki nr 4352/55, a także ul. Leszczynowa i Bukszpanowa,
położone są poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego wglądu – i w tej części
uwagi nie podlegają rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu planu
wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 25Z, 26Z otrzymały symbol odpowiednio 26Z, 27Z)
4. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 5, wniesionej przez C.T. dotyczącej:
1) przesunięcia linii zabudowy nieprzekraczalnej (linii rozgraniczającej) (51Z), na działce 7912/85 która
przechodzi przez dwa obszary o różnym przeznaczeniu oraz zmiany sposobu zagospodarowania wyżej
wymienionej działki gruntu i stanowienia jej jako działki budowlanej z funkcją mieszkaniową na podstawie
wydanej decyzji o warunkach zabudowy,
2) części działki 7912/85 położonej poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego
wglądu.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następującej przyczyny:
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Ad1) Rada Miasta Katowice stwierdziła zasadność przystąpienia do sporządzenia planu i podjęła
uchwałę Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” (zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2016 r., poz. 778).
Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu może następować odrębnie dla
poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Należy zwrócić uwagę, że wyznaczona granica obszaru objętego planem przechodząca przez wskazaną w
uwadze nieruchomość w taki sposób, że w jego granicach znalazła się cześć działki nr 7912/85 , a pozostała
część została poza granicami planu, nie narusza przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 1 w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie
terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
i nie muszą one być tożsame z granicami działek geodezyjnych.
Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 7912/85 położona jest, zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II
(uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej, a w części jest położona poza
granicami obszaru objętego planem.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie 51Z - teren zieleni w dolinach rzecznych.
Przywołana w uwadze decyzja o warunkach zabudowy, nie przesądza o możliwości realizacji inwestycji.
Zgodnie z art.65 ust. 1 w/w ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne
niż w wydanej decyzji.
Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu,
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 51Z otrzymał symbol 57Z)
5. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 6, wniesionej przez C.B. dotyczącej przesunięcia linii zabudowy
nieprzekraczalnej (linii rozgraniczającej) (51Z), na działce 7913/85 która przechodzi od strony północnej
wzdłuż granicy z drogą publiczną i umiejscowienie jej wzdłuż granicy przedmiotowej działki od strony
południowej oraz zmiany sposobu zagospodarowania wyżej wymienionej działki gruntu i stanowienia jej jako
działki budowlanej z funkcją mieszkaniową – jednorodzinną.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następującej przyczyny:
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Rada Miasta Katowice stwierdziła zasadność przystąpienia do sporządzenia planu i podjęła uchwałę Nr
X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” (zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2016 r., poz. 778).
Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu może następować odrębnie dla
poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 7913/85 położona jest, zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II
(uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie 51Z - teren zieleni w dolinach rzecznych.
Przywołana w uwadze decyzja o warunkach zabudowy, nie przesądza o możliwości realizacji inwestycji.
Zgodnie z art.65 ust. 1 w/w ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne
niż w wydanej decyzji.
Przywołana w uwadze zabudowa na terenach 46Z, 49Z, 51Z, 26WS/Z – 27WS/Z obejmuje zabudowę
istniejącą, nie spełniającą ustaleń planu w zakresie przeznaczenia która została utrzymana z dopuszczeniem
przebudowy, rozbiórki i z zastrzeżeniem nienaruszenia przeznaczenia i użytkowania oraz ukształtowania
terenu, a także z nakazem utrzymania parametrów i wskaźników zabudowy i zagospodarowania terenu,
zgodnie ze stanem istniejącym (§5 pkt 1 i 2).
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu,
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 46Z, 49Z, 51Z, 26WS/Z, 27WS/Z otrzymały symbol
odpowiednio 52Z, 55Z, 57Z, 28WS/Z, 29WS/Z)
6. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 8, wniesionej przez W.J. dotyczącej:
1) wyłączenia z ochrony południowej części działki nr 3179/10,
2) części działki 3179/10 położonej poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego
wglądu
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca część działki nr 3179/10 położona jest, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
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c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie terenu fragment 30Z, 31Z - teren zieleni w dolinach rzecznych oraz fragment 12WS/Z,
13WS/Z - teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przywołany w uwadze rów stanowi dopływ Cetnika, funkcja ochronna tego terenu została potwierdzona
ustaleniami Studium, które ograniczając zmiany w przeznaczeniu terenów dopuściło inwestycje wyłącznie
w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących
ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku (§3
pkt. 18.3.2.) oraz określiło dla tych inwestycji zasady zagospodarowania i użytkowania terenów (§3 pkt.
18.4.1 ) tylko w takim zakresie, w jakim nie kolidują z ich wiodącą funkcją przyrodniczą, w tym:
a) utrzymaniem dominacji terenów otwartych oraz ochroną ciągłości przestrzennej ekosystemów w skali
ponadlokalnej i lokalnej,
b) zachowaniem bioróżnorodności, zwłaszcza zbiorowisk
towarzyszących ciekom wodnym, łąk i remiz śródpolnych;

roślinnych

o

naturalnym

charakterze

c) ochroną i kształtowaniem warunków odtwarzania się zasobów wód podziemnych;
d) ochroną gleb, wód powierzchniowych i podziemnych przed zanieczyszczeniem;
e) zapewnieniem przewietrzania obszarów zurbanizowanych.
Powyższe zostało potwierdzone w opracowaniu ekofizjograficznym dotyczącym zagospodarowania
dzielnic południowych miasta Katowice” luty 2012r. oraz w „Opracowaniu ekofizjograficzne podstawowe z
elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz
ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb
opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w
mieście Katowice” styczeń 2014r.
Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 30Z otrzymał symbol 31Z,
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 31Z otrzymał symbole 32Z, 33Z, 34Z)
7. Nie uwzględnić w części uwagi nr 9 wniesionej przez W.R., dotyczącej:
1) zmniejszenia szerokości terenu wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych
oznaczonego symbolem 10WS/Z w obrębie przedmiotowych działek do szerokości przebudowywanego
Rowu Granicznego t.j. 3,0m oraz zmniejszenia łącznej szerokości pasów – terenów zieleni w dolinach
rzecznych o symbolu 25Z i 26Z do 15m,
2) części działek o nr 6067/55, 6068/55, 6069/55, 6073/55 i 6080/55 położonych poza obszarem objętym
granicami planu wyłożonego do publicznego wglądu
Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca w/w działki położona jest, zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II
(uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
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c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie terenu 25Z, 26Z - teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 10WS/Z - teren wód
powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. OGRANICZENIA ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym przyjęte w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami wyłożonym do
publicznego wglądu, szerokości pasów ok. 10m dla terenów WSZ dla utrzymania naturalnej biologicznej
otuliny rzek i cieków i 2 x po ok. 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają
zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Plan nie może określać
sposobu zagospodarowania terenu nie będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 25Z, 26Z otrzymały symbol odpowiednio 26Z, 27Z)
8. Nie uwzględnić w części uwagi nr 10 wniesionej przez TRACOR sp. z o.o., dotyczącej:
1) części działki o nr 4186/185 położonej poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do
publicznego wglądu
2) przeznaczenia terenu pod drogę lokalną,
Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
Ad2) W granicach obszaru objętego granicami planu wyłożonego do publicznego wglądu na terenach o
wiodącej funkcji przyrodniczej możliwa jest wyłącznie realizacja dojazdów o których mowa w §13 ust. 1
pkt2 lit e i §14ust.1 pkt 2 lit. a o szerokości nie większej niż 6m (§5 pkt 4).
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· ustalenia dotyczące realizacji dojazdów na terenach o wiodącej funkcji przyrodniczej zawarto w §13
ust. 1 pkt 2 lit. f i §14 ust.1 pkt 2 lit. a,
· ustalenia dotyczące szerokości dojazdów nie większej niż 6m zawarto w §5 pkt 4 projektu planu,
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 17Z, 18Z otrzymały symbol odpowiednio 18Z, 19Z)
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9. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 11 wniesionej przez K.K., dotyczącej:
1) wyłączenia z w/w planu miejscowego pasma szerokości ok 14m równolegle do południowej granicy działki
z przeznaczeniem na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) wprowadzenia zapisu o bezwzględnym zakazie odprowadzania wód deszczowych do rowu melioracyjnego
wraz z nakazem rozsączania wód deszczowych na przylegających działkach indywidualnych i drogach
opadających w kierunku doliny Cetnika,
3) działki o nr 3817/366 oraz części działki o nr 3282/366 znajdujących się poza obszarem objętym granicami
planu wyłożonego do publicznego wglądu.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca część działki nr 3282/366 położona jest, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części w
granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie 27Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 11WS/Z teren wód powierzchniowych
śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. OGRANICZENIA ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym przyjęte w projekcie planu szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla
utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok.20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją
przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich
zagospodarowania.
Ad2) W ustaleniach szczegółowych dla terenów objętych planem w §13 ust. 1 pkt 4 lit. a dla terenów
Ws/Z i w §14 ust. 1 pkt 4 lit. b dla terenów Z, ustalono zakaz zabudowy i zagospodarowania terenu innego
niż ustalone w przeznaczeniu z zastrzeżeniem § 5 pkt 1, 2 dotyczącego zabudowy już istniejącej, dlatego
proponowane przez składającego uwagę ustalenie jest bezprzedmiotowe.
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Ad3) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 27Z otrzymał symbol 28Z)
10. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 12 wniesionej przez H.M. i H. H., dotyczącej:
1) naruszenia istoty prawa własności nieruchomości,
2) realizacji na nieruchomości (działki nr: 1193/97, 967/86 i 968/86) zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
3) wprowadzenia ograniczeń w realizacji zabudowy na terenach płytkiego zalegania wód gruntowych,
4) działki o nr 967/86 znajdującej się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego
wglądu.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Nieruchomość wskazana w złożonej uwadze do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, położona jest w granicach obszaru objętego uchwałą Rady Miasta
Katowice nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w uchwały
opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Prezydent Miasta, jako organ sporządzający w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadza procedurę formalno – prawną w trybie art. 17 ww. ustawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 pkt 1 w/w ustawy Prezydent Miasta Katowice ogłosił o
przystąpieniu do sporządzenia planu.
Ogłoszenie zamieszczono:
· w prasie lokalnej - Dzienniku Zachodnim w dniu 22 sierpnia 2011 r., z wyznaczonym terminem
składnia wniosków do 30.09.2011 r.,
· na stronie internetowej miasta Katowice www.katowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w
zakładce Planowanie Przestrzenne - Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. Ponadto informacja o
przystąpieniu do sporządzania planu umieszczana jest na dostępnej na stronie miasta Mapie Katowic Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic - w zakładce mpzp.
· na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
· „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”- II edycja,
· ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
· ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z
wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
· wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
· planu ogólnego 1991 r.,
· wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
· spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
· interpelacji Radnych i Posła na Sejm.
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W związku z powyższym w sporządzonej części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami wyłożonej do publicznego wglądu, przyjęte w projekcie planu ustalenia dotyczące minimalnej
szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i
2 x po ok 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w
Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa
powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art.87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn, zm. ), a zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
Ad2) Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca cześć działek 1193/97, 967/86 położona jest,
zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w
granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego dla części przedmiotowej nieruchomości
ustalono przeznaczenie 71Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 32WS/Z teren wód powierzchniowych
śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. OGRANICZENIA ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po
ok.20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Ad3) Przywołany w uwadze obszar płytkiego zalegania wód gruntowych (<2 m p.p.t.) nie stanowi ustaleń
planu. Stanowi wyłączenie cześć informacyjną projektu planu zamieszczaną na Rysunku planu, dla której w
treści uchwały nie przyjmuje się żadnych ustaleń.
Ad4) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
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(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 71Z otrzymał symbole 77Z, 78Z,
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 32WS/Z otrzymał symbol 34WS/Z)
11. Nie uwzględnić w części uwagi nr 13 wniesionej przez M.K.N. i podpisanej przez 52 osoby, dotyczącej
utworzenia pasa wolnego od grodzeń wzdłuż całego ciągu doliny głównego nurtu rzeki Mlecznej o szerokości
co najmniej 50 metrów oraz przeznaczenia na korytarz migracji zwierząt odpowiedniego pasa terenu po stronie
przeciwnej, w miejscach gdzie po jednej stronie rzeki w chwili obecnej istnieją już takie ogrodzenia.
Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
Przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. OGRANICZENIA ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny dolinę rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu szerokości pasów ok.
10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok.20m dla
terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia
terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Powyższe nie wyklucza uwzględnienia pozostałych postulatów zawartych w uwadze w opracowaniu
kolejnych części obszaru objętego uchwałą Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”.
Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu planowane jest odrębnie dla
poszczególnych fragmentów tego obszaru.
12. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 14 wniesionej przez D.P. i G. M., dotyczącej działki o nr 5691/9
znajdującej się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego wglądu.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu planu
wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
13. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 15 wniesionej przez D.M., D.M. i B.H., dotyczącej działki nr 4
położonej w obszarze 7Z i przesunięcia obszaru objętego planem i ograniczenie obszaru zieleni w dolinie rzeki
Mlecznej oznaczonej symbolem 7Z do obszaru pasa równoległego do koryta rzeki Mlecznej wyznaczonego
symetrycznie do pasa oznaczonego symbolem 8Z i ujętego w takim kształcie w projekcie planu – po
wprowadzeniu stosownej korekty ustaleń „Studium i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego”.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 4 położona jest, zgodnie z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr
XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru oznaczonego jako ZE
- obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
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Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie 7Z teren zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. OGRANICZENIA ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu szerokości pasów ok.
10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok. 20m dla
terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia
terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Prezydent Miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny
aktualności „Studium…” i planów miejscowych. Po wykonaniu w/w analizy oraz po uzyskaniu opinii
Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, Prezydent Miasta przekazuje Radzie Miasta
Katowice jej wyniki. Na podstawie w/w analizy Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie aktualności
studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części,
podejmuje działania, o których mowa w art. 27 w/w ustawy.
14. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 16 wniesionej przez Fortune Green Sp. z o. o., dotyczącej:
1) zmiany projektu planu wg. uzyskanej decyzji o warunkach zabudowy z 2008 r lub wykupu do zasobów
Miasta Katowice części terenu, na której niemożliwa jest w całości realizacja projektu obejmującego 57
budynków jednorodzinnych,
2) działki nr 3932/167 znajdującej się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego
wglądu,
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Przedmiotowa nieruchomość obejmująca część działki nr 3932/167 położona jest, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
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Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie 59Z i 61Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 19WS/Z teren wód powierzchniowych
śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych
W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie z art. 62 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o warunkach zabudowy zostało zawieszone.
Realizacja roszczenia następuje po uchwaleniu planu miejscowego zgodnie z art. 36 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 59Z, 61Z, 19WS/Z otrzymały symbol odpowiednio 65Z,
67Z, 21WS/Z,
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
15. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 17 wniesionej przez S.E., dotyczącej:
1) zmiany w zakresie przeznaczenia działki nr 2883/443 w planie miejscowym na zabudowę mieszkalną
jednorodzinną,
2) działki nr 2883/443 znajdującej się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego
wglądu.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Przedmiotowa nieruchomość obejmująca działkę nr 2883/443 położona jest, zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II
(uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono
przeznaczenie 13Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 4WS/Z teren wód powierzchniowych
śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
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Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
16. Nie uwzględnić w całości uwag nr 18, 19, 20, 27, 35, wniesionych przez P.E., T.B., K.G., L.A., P.M. i
B.J. dotyczących:
1) wyłączenia z granic planu wyłożonego do publicznego wglądu terenu 6Z, poprzez przesunięcie granicy
obszaru objętego planem i ograniczenie obszaru zieleni w dolinie rzeki Mlecznej oznaczonej symbolem 6Z
do obszaru pasów równoległych o szerokości 25 metrów i dopuszczenie indywidualnej zabudowy
mieszkaniowej na terenie 6Z,
2) zmiany granic obszaru objętego planem wyłożonego do publicznego wglądu i ograniczenie obszaru zieleni
w dolinie rzeki Mlecznej oznaczonej symbolem 7Z, 8Z do obszaru pasów równoległych do rzeki Mlecznej
o szerokości 25 metrów wyznaczonych po obydwu stronach rzeki Mlecznej,
3) wyłączenie z granic planu wyłożonego do publicznego wglądu północnej części terenów 7Z i 8Z,
obejmującej ich fragmenty położone na północ od przedłużenia ul. Tunelowej i dopuszczenie zabudowy
mieszkaniowej w północnej części terenów 7Z i 8Z, obejmującej ich fragmenty położone na północ od
przedłużenia ul. Tunelowej,
4) wprowadzenia stosownej
Przestrzennego”,

korekty

ustaleń/zmian

„Studium

i

Kierunków

Zagospodarowania

5) części działek znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego
wglądu,
Nie uwzględnia się w całości uwag z następujących przyczyn:
Ad1, 2, 3, 4) Nieruchomości wskazywane w uwagach (działki nr 2/2, 1, 2, 4, 5 ,6 ,7, 62) położone są,
zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w
całości lub w części granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczoekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 5Z, 6Z, 7Z, 8Z teren zieleni w dolinach rzecznych
oraz 2WS/Z i 3WS/Z teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
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1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Powyższe zostało potwierdzone w opracowaniu ekofizjograficznym dotyczącym zagospodarowania
dzielnic południowych miasta Katowice” luty 2012r. oraz w „Opracowaniu ekofizjograficznym
podstawowym z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin
rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla
potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów
położonych w mieście Katowice” styczeń 2014r.
Podkreślenia wymaga fakt że tereny wskazywane do wyłączenia z granic projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami wyłożonego do publicznego wglądu położone są w granicach obszaru
objętego uchwałą Rady Miasta Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” i
będą procedowane jako kolejne etapy zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego
planu planowane jest odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Prezydent Miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny
aktualności „Studium…” i planów miejscowych. Po wykonaniu w/w analizy oraz po uzyskaniu opinii
Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, Prezydent Miasta przekazuje Radzie Miasta
Katowice jej wyniki. Na podstawie w/w analizy Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie aktualności
studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części,
podejmuje działania, o których mowa w art. 27 w/w ustawy.
Ad5) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
17. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 21, wniesionej przez K.C., P.E., dotyczącej:
1) wyłączenia z granic planu terenów 7Z i części terenu 8Z, obejmującej ich fragmenty położone na północ od
przedłużenia ul. Tunelowej poprzez przesunięcie obszaru objętego planem i ograniczenie obszaru zieleni w
dolinie rzeki Mlecznej
2) Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej w północnej części terenów 7Z i 8Z, obejmującej ich fragmenty
położone na północ od przedłużenia ul. Tunelowej
3) wprowadzenia stosownej
Przestrzennego”,

korekty

ustaleń/zmian

„Studium

i

Kierunków

Zagospodarowania

4) decyzji 241/2013 dnia 10.09.2013r. o warunkach zabudowy drogi dojazdowej.
5) części działek znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego
wglądu
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1, 2, 3, 4) Nieruchomości wskazywane w uwagach (działki nr 1, 2, 4, 5 ,6, 62) położone są, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w całości lub w
części granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:

Id: DE6C7D5B-7733-478F-8CE5-EC4826334F4E. Podpisany

Strona 14

a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 7Z, 8Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz
3WS/Z teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Powyższe zostało potwierdzone w opracowaniu ekofizjograficznym dotyczącym zagospodarowania
dzielnic południowych miasta Katowice” luty 2012r. oraz w „Opracowaniu ekofizjograficzne podstawowe z
elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz
ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb
opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w
mieście Katowice” styczeń 2014r.
Podkreślenia wymaga fakt że tereny wskazywane do wyłączenia z granic projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami wyłożonego do publicznego wglądu położone są w granicach obszaru
objętego uchwałą Rady Miasta Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” i
będą procedowane jako kolejne etapy zgodnie z § 3 w/w uchwały - opracowanie i uchwalenie miejscowego
planu planowane jest odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
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Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Prezydent Miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy w celu oceny
aktualności „Studium…” i planów miejscowych. Po wykonaniu w/w analizy oraz po uzyskaniu opinii
Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, Prezydent Miasta przekazuje Radzie Miasta
Katowice jej wyniki. Na podstawie w/w analizy Rada Miasta podejmuje uchwałę w sprawie aktualności
studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części,
podejmuje działania, o których mowa w art. 27 w/w ustawy.
Przywołana w uwadze decyzja o warunkach zabudowy, nie przesądza o możliwości realizacji inwestycji.
Zgodnie z art.65 ust. 1 w/w ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne
niż w wydanej decyzji.
Ad5) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
18. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 22 wniesionej przez S.A., dotyczącej:
1) objęcia działki nr 3996/206 - 25 metrową strefą ochronną cieku wodnego Malownik (rów Malownik),
2) części działki nr 3996/206 znajdującej się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do
publicznego wglądu,
3) przesunięcia koryta Malownika, budowy boiska poza granicami planu
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Nieruchomość wskazywana w uwadze (cześć działki nr 3996/206) położona jest, zgodna z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części granicach
obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 5ZL teren lasów.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
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2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Powyższe zostało potwierdzone w opracowaniu ekofizjograficznym dotyczącym zagospodarowania
dzielnic południowych miasta Katowice” luty 2012r. oraz w „Opracowaniu ekofizjograficzne podstawowe z
elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz
ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb
opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w
mieście Katowice” styczeń 2014r.
Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
Ad3) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ponieważ nie dotyczy regulacji i ustaleń określanych w
projekcie planu miejscowego (zgodne z art.15.ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) – jest bezprzedmiotowa.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZL otrzymał symbol 4ZL)
19. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 23 wniesionej przez B.H. i B.C., dotyczącej:
1) ingerencji w prawa własności,
2) objęcia działki nr 4008/205 - 25 metrową strefą ochronną cieku wodnego Malownik (rów Malownik),
3) części działki nr 4008/205 znajdującej się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do
publicznego wglądu,
4) przesunięcia koryta Malownika, budowy boiska poza granicami planu
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Nieruchomość wskazana w złożonej uwadze do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, położona jest w granicach obszaru objętego uchwałą Rady Miasta
Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w uchwały
opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Prezydent Miasta, jako organ sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadza procedurę formalno – prawną w trybie art. 17 ww. ustawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 pkt 1 w/w ustawy Prezydent Miasta Katowice ogłosił o
przystąpieniu do sporządzenia planu.
Ogłoszenie zamieszczono:
· w prasie lokalnej - Dzienniku Zachodnim w dniu 22 sierpnia 2011 r., z wyznaczonym terminem
składnia wniosków do 30.09.2011 r.,
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· na stronie internetowej miasta Katowice www.katowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w
zakładce Planowanie Przestrzenne - Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. Ponadto informacja
o przystąpieniu do sporządzania planu umieszczana jest na dostępnej na stronie miasta Mapie Katowic Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic - w zakładce mpzp.
· na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
· „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”- II edycja,
· ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
· ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z
wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
· wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
· planu ogólnego 1991 r.,
· wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
· spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
· interpelacji Radnych i Posła na Sejm.
W związku z powyższym w sporządzonej części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami wyłożonej do publicznego wglądu, przyjęte w projekcie planu ustalenia dotyczące minimalnej
szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i
2 x po ok 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w
Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa
powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art.87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn, zm. ), a zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
Ad2) Nieruchomość wskazywana w uwadze (cześć działki nr 4008/205) położona jest, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II Edycja (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części granicach
obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 5ZL teren lasów.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
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b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Powyższe zostało potwierdzone w opracowaniu ekofizjograficznym dotyczącym zagospodarowania
dzielnic południowych miasta Katowice” luty 2012r. oraz w „Opracowaniu ekofizjograficzne podstawowe z
elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz
ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb
opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w
mieście Katowice” styczeń 2014r.
Ad3) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
Ad4) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ponieważ nie dotyczy regulacji i ustaleń określanych w
projekcie planu miejscowego (zgodne z art.15.ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym) – jest bezprzedmiotowa.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 5ZL otrzymał symbol 4ZL)
20. Nie uwzględnić w części uwag nr 24, 37, wniesionych przez M.B., M.M., M-T.K., M.M,
Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej nr 20 Zarzecze, dotyczących:
1) pomijania własności nieruchomości na terenie objętym planem, wnioskowanego zakresu przeznaczenia nie
sprzecznego z przeznaczeniem przez planistę terenów sąsiednich w projekcie pod zabudowę mieszkaniową
(ta sama działka w części przeznaczona jest pod zabudowę a w części, która niczym się nie różni, planista
oznaczył ją jako – Dolinę rzeki Mleczna), drastycznego zróżnicowania stanu prawnego terenów o takich
samych walorach i w dodatku poddanych takiemu samemu reżimowi prawnemu, a co za tym idzie
zróżnicowania sytuacji prawnej właścicieli znajdujących się w tej samej strefie stanowiącego naruszenie
art. 32 ust. 1 w zw. z ust. 2 Konstytucji oraz art. 31 ust. 3 Konstytucji, ustaleń planu miejscowego, które
wprowadzają arbitralne zróżnicowanie sytuacji prawnej właścicieli działek znajdujących się w tej samej
strefie godzącej w zasadę równości prawa, „wszelkie ograniczenia własności, ustanowione w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego, muszą być zgodne z normami konstytucyjnymi
wyznaczającymi granice ingerencji prawodawczej w prawo własności. Naruszenie tego wymogu może
stanowić podstawę do stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy przez organy sprawujące nadzór nad
samorządem terytorialnym” (wyrok TK z dnia 7 lutego 2001 r., K 27/00, OTK 2000, nr 2, poz. 29), objęcia
wnioskowanej działki w części całkowitym zakazem zabudowy mieszkaniowej stanowiącego o
ograniczeniu naszego prawa bez zachowania proporcji i nie jest podyktowane racjonalnymi kierunkami
gospodarki przestrzennej, elementu szeroko rozumianego porządku publicznego (brak przeciwwskazań
związanych z ukształtowaniem terenu, odległość ok. 50m od rzeki Mleczna, wydanie pozwolenia na
budowę, brak uwarunkowań, brak dokumentacji wskazujących faktyczne zagrożenie powodziowe bądź
płytko zalegających wód gruntowych itp.), braku informacji podstawy wyznaczenia granicy terenu Doliny
Rzeki Mleczna (szerokość pasa ochronnego), zastrzeżeń w stosunku do wyznaczonych szerokości granicy
przeznaczenia terenu pod Doliną Rzeki Mleczna,
2) braku wykonania przez planistę dokładnej analizy ukształtowania działek w terenie,
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3) braku analizy merytorycznej i faktycznej wpływających pism (wniosków) do planisty,
4) braku fachowego opracowania, na podstawie którego planista mógłby wyznaczyć tereny faktycznie
zagrożone powodzią (zgodnie z art. 88f ustawy Prawo wodne), lub tereny występowania płytkiego wód
gruntowych.
5) braku faktycznego, merytorycznego, prawnego uzasadnienia przeznaczenia wnioskowanej części działki w
studium oraz w projekcie planu pod zapis teren zieleni w dolinach rzecznych z oznaczeniem, iż na
wnioskowanych działkach zalegają płytko wody gruntowe oraz teren jest objęty obszarem powodzi
historycznych wg opracowania ekofizjograficznego dla dzielnic południowych Miasta Katowice.
6) braku płytkiego zalegania wód powierzchniowych były zrobione prze uprawnionego geologa na działkach
w kilku miejscach badania geologiczne dnia 20.01.2010 r. z których wynika, iż warunki gruntowe są proste,
i teren posiada pierwszą kategorię geotechniczną, ekspertyza została przez Nas dołączona przy uwadze do
studium II edycji.
7) wnioskowanego terenu, który nie był i nie jest zagrożony podtopieniem oraz nie występują na nim wody
powierzchniowe, gdyby tak było nie ryzykowalibyśmy całego swojego dorobku.
8) w decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę brak informacji na temat zagrożenia
powodziowego oraz informacji, iż projektowany budynek jest na terenie, na którym zalegają płytko wody
gruntowe. Brak również nałożonych uwarunkowań w tym zakresie. Nie występuje również kolizja w
zakresie ładu przestrzennego oraz ochrony środowiska. Z użytku gruntu klasy B i Ps należy wnioskować, iż
teren nie jest/nie był podmokły i jest możliwy do zabudowy,
9) teren, na którym znajdują się powyższe działki nie jest zalewowy, i nigdy nie był (od kilkudziesięciu lat
działki te są w rodzinie i mieszkamy w pobliżu, było tam prowadzone gospodarstwo).
10) informuję, iż na mapach znajdujących się w zasobach Wydziału Geodezji i Kartografii Urzędu Miasta
Katowice wciąż widnieje rów melioracyjny, którego nie ma fizycznie w terenie i nigdy nie było (na
działkach nr 2022/461, 2023/461. Braku rowu wodnego został potwierdzony w piśmie z dnia 26.09.2011 r.
MSWK/22/2011 przez Miejską Spółę Wodną, która administrowała rowami melioracyjnymi w rejonie
dzielnicy Zarzecz
11) brak jakichkolwiek fachowych opracowań, które rzeczowo odzwierciedlałby stan ewentualnego
zagrożenia, nawet historycznego.
12) wnoszę ponownie o przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego całej działki o nr
ewidencyjnych 3639/449 pod budownictwo mieszkaniowe, w zakresie oznaczonym na załączonej mapie.
13) usunięcia niezgodnych z prawdą z planu zapisów informacyjnych, iż na powyższych działkach
występuje/występowało zagrożenie wystąpienia powodzi oraz płytko zalegają wody gruntowe.
14) wnioskowany zakres przeznaczenia nie jest sprzeczny z przeznaczeniem przez planistę terenów sąsiednich
w projekcie pod zabudowę mieszkaniową. Ta sama działka w części przeznaczona jest pod zabudowę a w
części, która niczym się nie różni, planista oznaczył ją jako – Dolinę rzeki Mleczna.
15) ustalenia projektu są chaotyczne, niekonsekwentne, nie podparte odpowiednimi fachowymi
opracowaniami, odstają od realiów życia społecznego, i – jak pokazują zasady zagospodarowania terenów
w rejonie Zarzecza ul. Kanałowej, Grota Roweckiego, jak również w dzielnicy Podlesie wzdłuż rzeki
Mleczna – przypadkowe oraz dyskryminujące niektórych właścicieli nieruchomości, a co za tym idzie
niezgodne z Konstytucją RP.
16) części działek nr 3639/449, 4261/449, 4262/449 znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu
wyłożonego do publicznego wglądu,
Nie uwzględnia się w części uwag z następujących przyczyn:
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Ad1) Nieruchomość wskazana w złożonej uwadze do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, położona jest w granicach obszaru objętego uchwałą Rady Miasta
Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w uchwały
opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Prezydent Miasta, jako organ sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadza procedurę formalno – prawną w trybie art. 17 ww. ustawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 pkt 1 w/w ustawy Prezydent Miasta Katowice ogłosił o
przystąpieniu do sporządzenia planu.
Ogłoszenie zamieszczono:
· w prasie lokalnej - Dzienniku Zachodnim w dniu 22 sierpnia 2011 r., z wyznaczonym terminem
składnia wniosków do 30.09.2011 r.,
· na stronie internetowej miasta Katowice www.katowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w
zakładce Planowanie Przestrzenne - Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. Ponadto informacja
o przystąpieniu do sporządzania planu umieszczana jest na dostępnej na stronie miasta Mapie Katowic Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic - w zakładce mpzp.
· na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
· „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”- II edycja,
· ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
· ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z
wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
· wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
· planu ogólnego 1991 r.,
· wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
· spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
· interpelacji Radnych i Posła na Sejm.
W związku z powyższym w sporządzonej części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami wyłożonej do publicznego wglądu, przyjęte w projekcie planu ustalenia dotyczące minimalnej
szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i
2 x po ok 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w
Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa
powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art.87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn, zm. ), a zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
Ad12,14) Nieruchomości wskazywane w uwagach (3639/449, 4261/449, 4262/449) położone są, zgodnie
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części granicach
obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
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d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 36Z -teren zieleni w dolinach rzecznych.
Ad4,5,6,7,8,9,11,13) Wskazany na rysunku planu zasięg obszaru narażonego na niebezpieczeństwo
powodzi wg. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II
edycja” oraz obszary powodzi historycznych wg „Opracowania ekofizjograficznego dla dzielnic
południowych miasta Katowice”, stanowią wyłącznie oznaczenie informacyjne nie będące ustaleniem
projektu planu, w związku powyższym w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu nie narusza
się przepisów odrębnych ustawy Prawo wodne dotyczących map ryzyka i zagrożenia powodziowego.
Pismem znak ZP-19/690/14/AWD/10525 z dnia 06.06.2014 r. Dyrektor RZGW postanowieniem uzgodnił
przedstawiony projekt planu bez uwag. Pismem znak WOOŚ.410.292.2014.RK1 z dnia 18.06.2014r.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach zaopiniował pozytywnie projekt planu. Pismem
znak KAT.512.100.2013 L. dz. 17459/06/2014/Tk z dnia 11.06.2014 r Okręgowy Urząd Górniczy w
Katowicach uzgodnił projekt planu bez uwag.
Wskazany na rysunku planu obszar płytkiego zalegania wód gruntowych (<2m p.p.t.) stanowi wyłącznie
oznaczenie informacyjne nie będące ustaleniem projektu planu. Powyższe zostało potwierdzone w
opracowaniu ekofizjograficznym dotyczącym zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice”
luty 2012r. oraz w „Opracowaniu ekofizjograficzne podstawowe z elementami opracowania
ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla
zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście
Katowice” styczeń 2014r.
Ujawniony na mapie ewidencyjnej użytek klasy B i Ps, nie stanowi podstawy do określenia czy grunt jest
podmokły, następuje to na podstawie opracowania ekofizjograficznego wykonywanego na potrzeby
projektów miejscowych planów.
Ad10) Wskazany w uwadze rów jest w treści mapy zasadniczej w skali 1:1000, dla obszaru objętego
granicami projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu, która pochodzi z Powiatowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego.
Ad2,3,15) Ustalenia projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały opracowane zgodnie z
zakresem określonym w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt
planu uzyskał wymagane w w/w ustawie opinie i uzgodnienia.
W toku prac nad projektem, prowadzonych w oparciu o obowiązujące „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja (uchwalone w dniu 25 kwietnia
2012 r. przez Radę Miasta Katowice uchwałą Nr XXI/483/12) przeanalizowano odpowiedzi i wnioski
złożone w związku z ogłoszeniem i zawiadomieniem o przystąpieniu do sporządzenia planu, a następnie
przedstawiono propozycję ich rozpatrzenia, po czym zgodnie z art. 17 pkt 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prezydenta Miasta Katowice rozpatrzył wnioski
sporządzając projekt planu.
Analiza rzeźby terenów w obszarze objętym projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu,
wykonana została w sporządzonym na potrzeby planu „Opracowaniu ekofizjograficznym dla dzielnic
południowych miasta Katowice”.
Ad16) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Plan nie może określać
sposobu zagospodarowania terenu nie będącego w jego granicach.
21. Nie uwzględnić w części uwagi nr 25 wniesionej przez Ś.M., Ś.D., B.J., B.M., L.B. i L.K., dotyczącej:
1) prawa własności,
2) rozszerzenia strefy ochronnej 25m w miejscach już zabudowanych lub stanowiących obszary między
budynkami i braku możliwości zgodnie z zapisem (planu) wykonania dobrego trwałego ogrodzenia w
terenie gdzie istnieje niebezpieczeństwo wtargnięcia dzikiej zwierzyny.
3) części działek o nr 3780/11, 3779/11, 8166/11 znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu
wyłożonego do publicznego wglądu,
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Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Nieruchomość wskazana w złożonej uwadze do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, położona jest w granicach obszaru objętego uchwałą Rady Miasta
Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w uchwały
opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Prezydent Miasta, jako organ sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadza procedurę formalno – prawną w trybie art. 17 ww. ustawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 pkt 1 w/w ustawy Prezydent Miasta Katowice ogłosił o
przystąpieniu do sporządzenia planu.
Ogłoszenie zamieszczono:
· w prasie lokalnej - Dzienniku Zachodnim w dniu 22 sierpnia 2011 r., z wyznaczonym terminem
składnia wniosków do 30.09.2011 r.,
· na stronie internetowej miasta Katowice www.katowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w
zakładce Planowanie Przestrzenne - Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. Ponadto informacja
o przystąpieniu do sporządzania planu umieszczana jest na dostępnej na stronie miasta Mapie Katowic Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic - w zakładce mpzp.
· na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
· „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”- II edycja,
· ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
· ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z
wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
· wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
· planu ogólnego 1991 r.,
· wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
· spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
· interpelacji Radnych i Posła na Sejm.
W związku z powyższym w sporządzonej części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami wyłożonej do publicznego wglądu, przyjęte w projekcie planu ustalenia dotyczące minimalnej
szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i
2 x po ok 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w
Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa
powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art.87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn, zm. ), a zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
Ad2) Nieruchomości wskazywane w uwadze (3780/11, 8167/11, 8166/11, 8165/11, 3779/11) położone
są, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części
granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
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c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 37Z -teren zieleni w dolinach rzecznych oraz
15WS/Z - teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Powyższe zostało potwierdzone w opracowaniu ekofizjograficznym dotyczącym zagospodarowania
dzielnic południowych miasta Katowice” luty 2012r. oraz w „Opracowaniu ekofizjograficzne podstawowe z
elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz
ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb
opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w
mieście Katowice” styczeń 2014r. Ponadto Wydział Zarządzenia Kryzysowego na spotkaniu w dniu
15.04.2014r. uznał za zasadne poszerzenie granic projektu planu w celu ustanowienia bezpiecznej strefy
buforowej chroniącej obecnych mieszkańców oraz przyszłe inwestycje wzdłuż rzeki Mlecznej przed
zalaniami i podtopieniami (notatka służbowa z dnia 22.04.2014r.).
Ad3) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Plan nie może określać
sposobu zagospodarowania terenu nie będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 37Z otrzymał symbol 39Z)
22. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 26 wniesionej przez M.E. i M.C., dotyczącej wprowadzenia
całkowitej lub częściowej zmiany w zakresie przeznaczenia działki o nr ewidencyjnym 2290/446 w planie
miejscowym na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Nieruchomość wskazywana w uwadze (2290/446 )położone jest, zgodnie z ustaleniami Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr
XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części granicach obszaru oznaczonego
jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
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a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 11Z -teren zieleni w dolinach rzecznych oraz
4WS/Z - teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Powyższe zostało potwierdzone w opracowaniu ekofizjograficznym dotyczącym zagospodarowania
dzielnic południowych miasta Katowice” luty 2012r. oraz w „Opracowaniu ekofizjograficzne podstawowe z
elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz
ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb
opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w
mieście Katowice” styczeń 2014r.
23. Nie uwzględnić w części uwag nr 28, 29, wniesionych przez T.J. i Ż.J. dotyczących:
1) poszanowana prywatnej własności i interesu społecznego
2) decyzji nr 102/2008 o warunkach zabudowy pismo nr B-II-ME-7331/02/08 z dnia 26.03.2008rjako
przesądzenie lokalizacyjne, z poszanowaniem prywatnej własności i interesu społecznego - decyzji o
warunkach zabudowy nr 305/2007, pismo nr B-II-ME-7331/63/07 z dnia 25.07.2007r. oraz decyzja
przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy pismo nr B-II-ME-7331/18/08 z dnia 10.03.2008r.,
dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zniesienie zakazu zabudowy
3) zaliczenia Rowu Podleskiego do wód powierzchniowych,
4) naniesienia ciągu ul. Miętowej
5) części działek o nr 7525/106, 7524/106 znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu
wyłożonego do publicznego wglądu
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Nie uwzględnia się w części uwag z następujących przyczyn:
Ad1) Nieruchomość wskazana w złożonej uwadze do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, położona jest w granicach obszaru objętego uchwałą Rady Miasta
Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w uchwały
opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Prezydent Miasta, jako organ sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadza procedurę formalno – prawną w trybie art. 17 ww. ustawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 pkt 1 w/w ustawy Prezydent Miasta Katowice ogłosił o
przystąpieniu do sporządzenia planu.
Ogłoszenie zamieszczono:
· w prasie lokalnej - Dzienniku Zachodnim w dniu 22 sierpnia 2011 r., z wyznaczonym terminem
składnia wniosków do 30.09.2011 r.,
· na stronie internetowej miasta Katowice www.katowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w
zakładce Planowanie Przestrzenne - Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. Ponadto informacja
o przystąpieniu do sporządzania planu umieszczana jest na dostępnej na stronie miasta Mapie Katowic Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic - w zakładce mpzp.
· na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
· „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”- II edycja,
· ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
· ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z
wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
· wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
· planu ogólnego 1991 r.,
· wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
· spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
· interpelacji Radnych i Posła na Sejm.
W związku z powyższym w sporządzonej części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami wyłożonej do publicznego wglądu, przyjęte w projekcie planu ustalenia dotyczące minimalnej
szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i
2 x po ok 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w
Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa
powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art.87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn, zm. ), a zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
Ad2) Wskazana w uwadze nieruchomość położona jest, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w przeważającej części w granicach obszaru oznaczonego
jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
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c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 51Z, 52Z - teren zieleni w dolinach rzecznych oraz
26WS/Z - teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przywołana w uwadze decyzja o warunkach zabudowy, nie przesądza o możliwości realizacji inwestycji.
Zgodnie z art.65 ust. 1 w/w ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne
niż w wydanej decyzji.
Ad3) W świetle przepisów ustawy Prawo wodne (art. 9 ust. 1 pkt 13) przez rowy rozumie się sztuczne
koryta prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich
ujściu a zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1c ciekiem naturalnym są rzeki, strugi, strumienie i potoki oraz inne wody
płynące w sposób ciągły lub okresowy, naturalnymi lub uregulowanymi korytami.
Ad4) W granicach obszaru objętego granicami planu wyłożonego do publicznego wglądu na terenach o
wiodącej funkcji przyrodniczej możliwa jest wyłącznie realizacja dojazdów o których mowa w §13 ust. 1
pkt2 lit e i §14ust.1 pkt 2 lit. a o szerokości nie większej niż 6m (§5 pkt 4).
Ad5) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 51Z, 52Z, 26WS/Z otrzymały symbol odpowiednio 57Z,
58Z, 28WS/Z,
· ustalenia dotyczące realizacji dojazdów na terenach o wiodącej funkcji przyrodniczej zawarto w §13
ust. 1 pkt 2 lit. f i §14 ust.1 pkt 2 lit. a,
· ustalenia dotyczące szerokości dojazdów nie większej niż 6m zawarto w §5 pkt 4 projektu planu,
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
24. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 30 wniesionej przez B.U., dotyczącej:
1) decyzji o warunkach i zasadach zagospodarowaniu dla części działek nr 1962/449 i 1368/396 (km 1, obręb
14 Zarzecze) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tj. dla czterech budynków mieszkalnych
jednorodzinnych, w tym:
- rozszerzenie ustaleń o przeznaczeniu terenu zawartych w §14 ust. 1 pkt 1) o możliwość zabudowy
budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi na terenach, które posiadają prawomocną decyzję o
Warunkach Zabudowy
- rozszerzenie ustaleń zawartych w §14 ust. 1 pkt 3) lit. e) i obniżenie wymaganego standardu minimalnej
powierzchni biologicznie czynnej dla terenów, które posiadają prawomocną decyzję o Warunkach
Zabudowy – ustalonego wskaźnika 90% do wielkości określonej wskaźnikiem minimum 50% co
umożliwi prawidłowe zagospodarowanie wydzielonych działek budowlanych przy zachowaniu 50%
powierzchni działki w biologicznym użytkowaniu,
- rozszerzenie ustaleń zawartych w §10 i dopisania pkt 4) obniżającego wymagania w zakresie minimalnej
powierzchni działek i zmniejszenie jej z wymaganych 1000m2 do 750m2 dla terenów, które posiadają
prawomocna decyzję o Warunkach Zabudowy,
2) rozszerzenie ustaleń zawartych w § 8 oraz 6 wprowadzające bardziej szczegółowe zasady prowadzenia
eksploatacji górniczej w obszarze objętym granicami planu i ochrony powierzchni terenu przed jej
skutkami,
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3) braku zgody dla określonego na rysunku planu wyłożonego do publicznego wglądu, zasięgu obszaru
narażonego na niebezpieczeństwo powodzi wg. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Katowice – II edycja” jako nieuprawomocnionego ze względu na zapisy ustawy
Prawo wodne,
4) działki nr 1368/396 oraz części działki nr 1962/449 znajdujących się poza obszarem objętym granicami
planu wyłożonego do publicznego wglądu,
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Wskazana w uwadze nieruchomość położona jest, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w przeważającej części w granicach obszaru oznaczonego
jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 36Z teren zieleni w dolinach rzecznych.
Przywołana w uwadze decyzja o warunkach zabudowy, nie przesądza o możliwości realizacji inwestycji.
Zgodnie z art.65 ust. 1 w/w ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne
niż w wydanej decyzji.
Ad2) Ustalone w projekcie planu w §8 granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych
wypełniają niezbędny zakres ustaleń wymagany w projekcie planu, zgodnie z art. 15 ust. pkt 7 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Ad3) Wskazany na rysunku planu zasięg obszaru narażonego na niebezpieczeństwo powodzi wg.
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – II edycja” oraz
obszary powodzi historycznych wg „Opracowania ekofizjograficznego dla dzielnic południowych miasta
Katowice”, stanowią wyłącznie oznaczenie informacyjne nie będące ustaleniem projektu planu, w związku
powyższym w projekcie planu wyłożonym do publicznego wglądu nie narusza się przepisów odrębnych
ustawy Prawo wodne dotyczących map ryzyka i zagrożenia powodziowego. Pismem znak ZP19/690/14/AWD/10525 z dnia 06.06.2014 r. Dyrektor RZGW postanowieniem uzgodnił przedstawiony
projekt planu bez uwag. Pismem znak WOOŚ.410.292.2014.RK1 z dnia 18.06.2014r. Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Katowicach zaopiniował pozytywnie projekt planu.
Pismem znak
KAT.512.100.2013 L. dz. 17459/06/2014/Tk z dnia 11.06.2014 r Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach
uzgodnił projekt planu bez uwag.
Ad4) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· teren oznaczony na rysunku planu symbolem 36Z otrzymał symbol 38Z,
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
25. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 31 wniesionej przez S.S., dotyczącej:
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1) wyznaczenia pięćdziesięciometrowej strefy ochronnej dla raptem 0,5 metrowego rowu (rowu
melioracyjnego Bielawka),
2) działek nr 952/81, 964/81, 947/89 oraz części działek nr 961/82, 963/82, 795/75 znajdujących się poza
obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego wglądu,
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Wskazana w uwadze nieruchomości położona są, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w przeważającej części w granicach obszaru oznaczonego
jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 68Z, 69Z, 70Z, 71Z teren zieleni w dolinach
rzecznych oraz 31WS/Z, 32WS/Z teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach
rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Powyższe zostało potwierdzone w opracowaniu ekofizjograficznym dotyczącym zagospodarowania
dzielnic południowych miasta Katowice” luty 2012r. oraz w „Opracowaniu ekofizjograficzne podstawowe z
elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz
ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb
opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w
mieście Katowice” styczeń 2014r.
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Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
1. tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 68Z, 69Z, 70Z, 31WS/Z, 32WS/Z, otrzymały symbol
odpowiednio 74Z, 75Z, 76Z, 33WS/Z, 34WS/Z,
2. teren oznaczony na rysunku planu symbolem 71Z otrzymał symbole 77WS/Z, 78WS/Z)
26. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 32 wniesionej przez Ś.A., dotyczącej nie wyrażenia zgody, żeby na
działkach składającej uwagę, ktoś za moimi plecami wykonywał dziwne ruchy planowania - opracował plan
zagospodarowania przestrzennego (naruszenie istoty prawa własności nieruchomości).
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Nieruchomość wskazana w złożonej uwadze do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, położona jest w granicach obszaru objętego uchwałą Rady Miasta
Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w uchwały
opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Prezydent Miasta, jako organ sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadza procedurę formalno – prawną w trybie art. 17 ww. ustawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 pkt 1 w/w ustawy Prezydent Miasta Katowice ogłosił o
przystąpieniu do sporządzenia planu.
Ogłoszenie zamieszczono:
· w prasie lokalnej - Dzienniku Zachodnim w dniu 22 sierpnia 2011 r., z wyznaczonym terminem
składnia wniosków do 30.09.2011 r.,
· na stronie internetowej miasta Katowice www.katowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w
zakładce Planowanie Przestrzenne - Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. Ponadto informacja
o przystąpieniu do sporządzania planu umieszczana jest na dostępnej na stronie miasta Mapie Katowic Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic - w zakładce mpzp.
· na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
· „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”- II edycja,
· ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
· ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z
wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
· wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
· planu ogólnego 1991 r.,
· wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
· spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
· interpelacji Radnych i Posła na Sejm.
W związku z powyższym w sporządzonej części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami wyłożonej do publicznego wglądu, przyjęte w projekcie planu ustalenia dotyczące minimalnej
szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i
2 x po ok 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w
Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
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Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa
powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art.87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn, zm. ), a zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
27. Nie uwzględnić w całości uwag nr 33, 34, wniesionych przez C.G., C.H. i B.G., dotyczących:
1) naruszania zasady proporcjonalności ingerencji i ograniczeń praw właściciela objętych nim nieruchomości,
2) nieruchomości przy ul. Grota-Roweckiego, Słonecznikowej i Azalii, oznaczonych geodezyjnie jako działki
nr 1131/443. 4230/447, 4231/447, 2029/443 oraz działki nr 1130/443, 1129/447 i wyłączenie tychże
nieruchomości z zakresu przestrzennego projektu planu, względnie o ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania właściwych dla terenów zabudowy mieszkaniowej oraz handlowo-usługowej. Ponadto:
· pozbawienie możliwości zabudowy rzeczonej nieruchomości nie ma oparcia w obecnie istniejącej linii
zabudowy okolicznych terenów – na wschód od brzegu rzeki Mlecznej. Zabudowa nieruchomości w
przyszłości stanowiłaby kontynuację istniejącej już linii zabudowań wzdłuż ul. Azalii,
· realizowana jest już zabudowa na podstawie wcześniej wydanych decyzji o warunkach zabudowy oraz
pozwoleń na budowę, w miejscach znacznie bliższych koryta rzeki Mlecznej niż przedmiotowa
nieruchomość. Niezwykle krzywdzące byłoby więc odjęcie prawa zabudowy na całej powierzchni
nieruchomości,
· nieruchomość w części zaklasyfikowana została jako „obszar powodzi historycznych wg „Opracowania
ekofizjograficznego dla dzielnic południowych Miasta Katowice”,
· przesadą wydaje się dla tak niewielkiego cieku wodnego „zabezpieczanie” terenów rozlewisk w
odległości od koryta rzeki wskazanej na załączniku graficznym nr 5,
· ekspertyza hydrologiczna-hydrauliczna sporządzona na zlecenie Urzędu Miasta Katowice w czerwcu
2012 r. przez mgr inż. Adriana Szelkę wykazała, iż przyczyną wylewania wód rzeki Mlecznej w tamtym
rejonie jest niedrożność przepustu w ciągu drogi ul. Grota-Roweckiego
· ograniczenie planu do pasa terenu w odległości 10m lub 25 m – maksymalnie 40 m, od koryta rzeki
Mlecznej, t.j. zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu Komisji Rozwoju Miasta Rady Miasta
Katowice z dnia 1 kwietnia 2014 r. (protokół nr 40, BRM.0012.8.4.2014.ŁB),
3) działki nr 4230/447 oraz części działki nr 4231/447 znajdujących się poza obszarem objętym granicami
planu wyłożonego do publicznego wglądu.
Nie uwzględnia się w całości uwag z następujących przyczyn:
Ad1) Nieruchomość wskazana w złożonej uwadze do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, położona jest w granicach obszaru objętego uchwałą Rady Miasta
Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w uchwały
opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Prezydent Miasta, jako organ sporządzający w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadza procedurę formalno – prawną w trybie art. 17 ww. ustawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 pkt 1 w/w ustawy Prezydent Miasta Katowice ogłosił o
przystąpieniu do sporządzenia planu.
Ogłoszenie zamieszczono:
· w prasie lokalnej - Dzienniku Zachodnim w dniu 22 sierpnia 2011 r., z wyznaczonym terminem
składnia wniosków do 30.09.2011 r.,
· na stronie internetowej miasta Katowice www.katowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w
zakładce Planowanie Przestrzenne - Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. Ponadto informacja o
przystąpieniu do sporządzania planu umieszczana jest na dostępnej na stronie miasta Mapie Katowic Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic - w zakładce mpzp.
· na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
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Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
· „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”- II edycja,
· ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
· ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z
wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
· wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
· planu ogólnego 1991 r.,
· wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
· spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
· interpelacji Radnych i Posła na Sejm.
W związku z powyższym w sporządzonej części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami wyłożonej do publicznego wglądu, przyjęte w projekcie planu ustalenia dotyczące minimalnej
szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i
2 x po ok 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w
Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa
powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art.87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn, zm. ), a zgodnie z art. 6 ust. 1 Ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości
Ad2) Wskazane w uwadze nieruchomości położone są, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w przeważającej części w granicach obszaru oznaczonego
jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 12Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 4WS/Z
teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
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1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Wskazany na rysunku planu zasięg obszaru powodzi historycznych wg ‹‹Opracowania
ekofizjograficznego dla dzielnic południowych Miasta Katowice stanowi
wyłącznie oznaczenie
informacyjne nie będące ustaleniem projektu planu, w związku powyższym nie narusza przepisów
odrębnych ustawy Prawo wodne.
Przywołana w uwadze ekspertyza nie stanowi jednego z materiałów planistycznych wymaganego w
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w którym przez materiały planistyczne rozumie się
opracowania, analizy, prognozy i studia sporządzone na potrzeby projektu planu miejscowego, a także
opracowania, koncepcje, projekty, plany i programy dotyczące obszaru objętego projektem planu
miejscowego, sporządzone na podstawie przepisów odrębnych;
Przywołana w uwadze ekspertyza hydrologiczna-hydrauliczna nie została sporządzona na potrzeby planu
miejscowego.
Ad3) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
28. Nie uwzględnić w części uwagi nr 36 wniesionej przez Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
dotyczącej:
1) kwestionowanej w uwadze granic obszaru objętego planem które nie obejmują w całości ani doliny rzeki
Mlecznej w jej granicach geomorfologicznych, ani też terenu korytarza ekologicznego i innych obszarów
zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej wyznaczonych w Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, II Edycja,
2) w punkcie 2.2.3. wśród dokumentów szczebla regionalnego nie wymieniono Strategii Ochrony Przyrody
Województwa Śląskiego do roku 2030, przyjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwałą Nr
3277/206/IV/2012 z dnia 22 listopada 2012
3) braku w Prognozie opisu metodyki i zakresu inwentaryzacji
4) braku w Prognozie pełnego inwentarza gatunków i zbiorowisk roślinnych, a zwłaszcza chronionych i
zagrożonych w kraju i regionalnie. W prognozie brak w ogóle informacji o chronionych siedliskach
przyrodniczych z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej
5) nie poddania w prognozie ocenie oddziaływania przyjętych rozwiązań na poszczególne gatunki, zwłaszcza
zwierząt.
6) sporządzenia prognozy z naruszeniem art. 51 ust. 2 oraz art. 52 ust. 1 ustawy 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 (Dz.U.2016.353).
Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
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Ad1) Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, położony jest w
granicach obszaru objętego uchwałą Rady Miasta Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki –
Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice może następować odrębnie dla poszczególnych
fragmentów tego obszaru.
Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
· „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”- II edycja,
· ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
· ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z
wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
· wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
· planu ogólnego 1991 r.,
· wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
· spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
· interpelacji Radnych i Posła na Sejm.
W związku z powyższym w sporządzonej części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami wyłożonej do publicznego wglądu, przyjęte w projekcie planu ustalenia dotyczące minimalnej
szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i
2 x po ok 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w
Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Ad2,3,4,5,6) Prognoza została sporządzona zgodnie z art. 52 ust 1. ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko; cyt. ustawa nie określa metod referencyjnych sporządzania prognoz oddziaływania na
środowisko; art. 52 ust. 1 cyt. ustawy stwierdza jedynie że „informacje (...) powinny być opracowane
stosownie do (...) metod oceny oraz dostosowane do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego
dokumentu”.
Stosownie do wymagań art. 53 cyt. ustawy, zakres i stopień szczegółowości prognozy zostały uzgodnione
z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach (pismo nr WOOŚ.411.107.2011.RK1 z
dnia 30 sierpnia 2011r. wpływ do BOM: 05.09.2011r) oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym w Katowicach (pismo nr NS/NS/522/24/11 z dnia 31 sierpnia 2011r. wpływ do BOM:
05.09.2011r.). Projekt planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko został pozytywnie (bez uwag) zaopiniowany przez w/w organy, zgodnie z wymaganiami art. 54
ust. 1 cyt. ustawy (opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, pismo nr
WOOŚ.410.292.2014.RK1 z dnia 18.06.2014r. oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego,
NS-NZ.743.97.2014.AG z dnia 26.06.2014r.).
Metody zastosowane w prognozie są powszechnie używane w prognozach oddziaływania na środowisko,
szczególnie przy przeprowadzaniu strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w planowaniu
przestrzennym; były wielokrotnie opisywane w literaturze fachowej; porównanie zakresu i szczegółowości
oceny, zastosowanej w prognozie z innymi opracowaniami, wykazuje, że wykraczają one daleko poza
standardową praktykę przyjętą w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzanych dla dokumentów
planistycznych.
29. Nie uwzględnić w części uwagi nr 38 wniesionej przez G.E., Pełnomocnik Kancelaria Paragraf
Adwokat Tomasz Wyleżoł dotyczącej:
1) naruszenia istoty prawa własności nieruchomości,
2) ustanowienia strefy zielonej 26WS/Z w obrębie Rowu Podleskiego tj. na terenie działek 2108/155,
2108/156, 2109/155, 2110/155, 1838/155, 1839/155, zmiany kształtu Rowu oraz zmiany przebiegu granic
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obszaru 26WS/Z tak aby odpowiadał nowemu kształtowi koryta Rowu wraz z ustanowionymi po obu jego
stronach obszarami ochronnymi,
3) działek nr 2109/155, 2110/155 oraz części działki nr 1839/155 znajdujących się poza obszarem objętym
granicami planu wyłożonego do publicznego wglądu
Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Nieruchomość wskazana w złożonej uwadze do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny
rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, położona jest w granicach obszaru objętego uchwałą Rady Miasta
Katowice Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”. Zgodnie z § 3 w/w uchwały
opracowanie i uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice może następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Prezydent Miasta, jako organ sporządzający projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadza procedurę formalno – prawną w trybie art. 17 ww. ustawy.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 17 pkt 1 w/w ustawy Prezydent Miasta Katowice ogłosił o
przystąpieniu do sporządzenia planu.
Ogłoszenie zamieszczono:
· w prasie lokalnej - Dzienniku Zachodnim w dniu 22 sierpnia 2011 r., z wyznaczonym terminem
składnia wniosków do 30.09.2011 r.,
· na stronie internetowej miasta Katowice www.katowice.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) w
zakładce Planowanie Przestrzenne - Ogłoszenia Planowania Przestrzennego. Ponadto informacja
o przystąpieniu do sporządzania planu umieszczana jest na dostępnej na stronie miasta Mapie Katowic Internetowe mapy Systemu Informacji Przestrzennej Katowic - w zakładce mpzp.
· na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta.
Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy uwarunkowań
zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
· „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”- II edycja,
· ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
· ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego
(problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z
wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
· wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
· planu ogólnego 1991 r.,
· wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
· spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanych przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
· interpelacji Radnych i Posła na Sejm.
W związku z powyższym w sporządzonej części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej wraz z jej
dopływami wyłożonej do publicznego wglądu, przyjęte w projekcie planu ustalenia dotyczące minimalnej
szerokości pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i
2 x po ok 20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w
Studium przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Miejscowy plan zagospodarowani przestrzennego jest aktem prawa miejscowego i stanowi akt prawa
powszechnie obowiązującego na obszarze nim objętym (art.87 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483, z późn, zm.), a zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności nieruchomości.
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Ad2) Wyznaczona granica obszaru objętego planem przechodząca przez wskazaną w uwadze
nieruchomość w taki sposób, że w jego granicach znalazła się cześć działki nr 7912/85 , a pozostała część
została poza granicami planu, nie narusza przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym. Zgodnie z art. 15 ust.2 pkt 1 w planie miejscowym określa się obowiązkowo przeznaczenie
terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
i nie muszą one być tożsame z granicami działek geodezyjnych.
Wskazana w uwadze nieruchomość położona jest, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części w granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary
zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej, a w części jest położona poza granicami obszaru objętego
planem.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 51Z, 52Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz
26WS/Z teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Ad3) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 51Z, 52Z, 26WS/Z otrzymały symbol odpowiednio 57Z,
58Z, 28WS/Z)
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30. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 39 wniesionej przez Ś.A., Pełnomocnik HM ESTATE Sp. z o.o.
dotyczącej:
1) uwzględnienia zagospodarowania wynikającego z decyzji nr 31/2014 o warunkach zabudowy wydanej
przez Prezydenta Miasta Katowice w dniu 30 stycznia 2014r. dla nieruchomości 259/77, 258/78
przeznaczonej pod zabudowę domów jednorodzinnych.
2) części działek nr 259/77, 258/78 znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do
publicznego wglądu
Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Wskazana w uwadze nieruchomość położona jest, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w przeważającej części w granicach obszaru oznaczonego
jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki przeznaczenia terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 68Z, 69Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz
31WS/Z teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przywołana w uwadze decyzja o warunkach zabudowy, nie przesądza o możliwości realizacji inwestycji.
Zgodnie z art.65 ust. 1 w/w ustawy organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne
niż w wydanej decyzji.
Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 68Z, 69Z, 31WS/Z otrzymały symbol odpowiednio 74Z,
75Z, 33WS/Z,
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
31. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 40 wniesionej przez S.S. i podpisanej przez 17 osób, dotyczącej:
1) zmiany granic terenu objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części
południowych dzielnic miasta Katowice obejmującej teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami,
2) części działek znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do publicznego
wglądu
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Rada Miasta Katowice stwierdziła zasadność przystąpienia do sporządzenia planu i podjęła
uchwałę Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów
terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” (zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2016 r., poz. 778).
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Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu może następować odrębnie dla
poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 7913/85 położona jest, zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II
(uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie ZUS - teren zieleni, sportu i rekreacji, Z - teren
zieleni w dolinach rzecznych oraz WS/Z - teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach
rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
32. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 41 wniesionej przez J.Z., dotyczącej:
1) granic terenów zielonych wyznaczonych w obrębie działki o nr 874/75, które są nieadekwatne do
ukształtowania terenu oraz szerokości samego rowu i ograniczenie strefy zielonej do ok. 5m od granicy
rowu,
2) części działki nr 874/75 znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu wyłożonego do
publicznego wglądu.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
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Ad1) Wskazana w uwadze nieruchomości położona są, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o
funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem, a w
oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie
może naruszać ustaleń studium w projekcie planu miejscowego wyłożonego do publicznego wglądu dla
przedmiotowych nieruchomości ustalono przeznaczenie 68Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz
31WS/Z teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu szerokości pasów terenów WS/Z i Z
wynikają z analizy ustaleń dotyczących kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w
Studium, które określają dopuszczalny zakres i ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia,
zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a. Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b. Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju
systemów infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska
oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
W związku z powyższym w sporządzanym planie, w części obejmującej tereny doliny rzeki Mlecznej
wraz z jej dopływami wyłożonym do publicznego wglądu przyjęte w projekcie planu minimalne szerokości
pasów ok. 10m dla terenów WS/Z dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok
20m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą zapewniają zachowanie ustalonego w Studium
przeznaczenia terenów oraz warunków ich zagospodarowania.
Ad2) Uwaga nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu
planu wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 68Z, 31WS/Z otrzymały symbol odpowiednio 74Z,
33WS/Z)
33. Nie uwzględnić w części uwagi nr 42 wniesionej przez Springfield Developer Sp. z o. o. dotyczącej
części działek nr 3998/150, 3999/150, 4000/150, 4001/150, 4002/150, 4003/150, 4004/150, 4005/150,
4006/150, 4007/150, 4008/150, 4009/150 znajdujących się poza obszarem objętym granicami planu
wyłożonego do publicznego wglądu
Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
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Część uwagi nie podlega rozstrzygnięciu ze względu na bezprzedmiotowość. Przedmiotem projektu planu
wyłożonego do publicznego wglądu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· tereny oznaczone na rysunku planu symbolem 62Z, 63Z, 20WS/Z otrzymały symbol odpowiednio 68Z,
69Z, 22WS/Z)
34. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 43 wniesionej przez S.E., S.U., B.A., Pełnomocnik Kancelaria
Adwokacka Adwokat Wojewodzic Grzegorz, dotyczącej:
1) przyznania odszkodowania, za wskazaną działkę według cen rynkowych działek budowlanych –
uzbrojonych, położonych w okolicy przedmiotowej działki.
2) przyznania im w zamian działki Nr 1903/432 innej działki – działki zamiennej, spełniającej określone
warunki, a to: lokalizacja Katowice – Zarzecze, o tej samej powierzchni i podobnym kształcie, z dostępem
do drogi publicznej, działka skanalizowana, zelektryfikowana
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1,2) Wskazane w uwadze postępowanie nie dotyczy zakresu ustaleń planu określonego w art. 15
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Żądania wymienione w uwadze można zgłosić po
wejściu w życie planu miejscowego. (Procedura odszkodowawcza art. 36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
§ 2. Drugie wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w dniach od 12.11.2015 r. do 10.12.2015 r.:
1. Nie uwzględnić w całości uwag nr 1, 1a wniesionych przez I.P-B., dotyczących:
1) przeznaczenia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27Z na teren zieleni w dolinach rzecznych,
co wiąże się z ustanowieniem na nim częściowego ograniczenia zabudowy budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi,
2) możliwości zabudowy posiadanej działki pięcioma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi
wolnostojącymi z garażami w bryłach budynków wraz z sieciami infrastruktury technicznej, uzyskanej
warunkami zabudowy i decyzją nr. 369\2011 z dnia 08.11.2011,
3) pozbawienia właścicieli działek znajdujących się w strefie 27Z możliwości
ich zabudowy, co stanowi nadmierną ingerencję władz samorządowych w prawa jednostki.

połowy

Nie uwzględnia się w całości uwag z następujących przyczyn:
Ad1) Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu
dzielnic południowych obejmująca dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiący część obszaru
objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowych dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I
– KWK
„Murcki
–
Staszic”
(uchwała
Nr
X/151/11
Rady
Miasta
Katowice
z dnia 30 maja 2011 r.). Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu
planowane jest odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Celem sporządzanego, w części obejmującej dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania dolin
rzecznych zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi,
zachowanie rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych,
które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji dorzecza rzeki Mlecznej.
Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działki nr 6054/5, 6057/5 położone są, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE – obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
· tereny rolnicze,
· wody powierzchniowe,
· tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
· tereny zieleni.
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Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru
objętego planem wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
uchwala
rada
gminy,
po
stwierdzeniu,
że nie narusza on ustaleń studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości
ustalono przeznaczenie terenu 27Z – teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 10WS/Z – teren wód
powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną,
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz
tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
Ponieważ do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2014 r. projektu planu zostało
złożonych szereg uwag, przyjęty w pierwotnym kształcie, w szerszych granicach projekt planu został
poddany ponownej analizie oraz konsultacjom, w celu ustalenia w pierwszej kolejności minimalnego
zakresu ochrony doliny i jej dopływów, a w następnej kolejności poszerzaniu zakresu ochrony w planach
opracowywanych dla każdej dzielnicy.
Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie, i nr 20 Zarzecze, mieszkańcy Podlesia i
Zarzecza, a także specjaliści zajmujący się ochroną przyrody wskazali na pilną potrzebę uchwalenia planu
miejscowego chroniącego dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (rowami melioracyjnymi) przed
postępującą ich zabudową oraz zmianą przebiegu koryt, szczególnie z uwagi na brak kwalifikacji obszaru
objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia mapami zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z późn. zm.).
W wyniku osiągniętego kompromisu w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki Ii Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, wyłożonym do
publicznego wglądu, zaproponowano przyjęcie odrębnych ustaleń dla doliny rzeki Mlecznej oraz odrębnych
ustaleń dla rowów melioracyjnych stanowiących dopływy rzeki, dotyczących niezbędnego zakresu ochrony
z wiodącą funkcją przyrodniczą, zapewniającą zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów
oraz warunków ich zagospodarowania, różnicując ich szerokość (zgodnie z uchwałą Nr 14 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 22 Podlesie z dnia 05 maja 2015 r., uchwałą Nr 52 Rady Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz notatką ze spotkania z dnia 7 lipca 2015 r.):
· dla rzeki Mlecznej szerokości pasów 2 x po ok. 25m od osi rzeki,
· dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody(droga, most, linia kolejowa), przyjęto
szerszy niż dla pozostałych rowów, pas ochronny wyłączony z zabudowy2 x po ok.15 od osi rowu,
· dla pozostałych rowów 2 x po ok.10m.
W związku z powyższym dla części nieruchomości wnoszącego uwagę położonej w zasięgu Rowu
Granicznego, przyjęto szerokości pasów ok. 2 X 5m dla terenów oznaczonych symbolem WS/Z dla
utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok. 5m dla terenów Z, z wiodącą funkcją
przyrodniczą, stanowiącą zgodnie z przeznaczeniem terenu zieleń, ogrody przydomowe towarzyszące
zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.

Id: DE6C7D5B-7733-478F-8CE5-EC4826334F4E. Podpisany

Strona 41

Ad2) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi wstępna fazę procesu inwestycyjnego i nie
uprawnia do realizacji inwestycji, gdyż takie uprawnienie wynika dopiero z ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę.
Z przepisu z art.65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wynika, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdza jej
wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej
decyzji.
Ad3) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie planów
zagospodarowania przestrzennego, następuje w ramach władztwa planistycznego – zadań własnych gminy,
wynikających z art. 3 ust.1 i art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść
planów miejscowych może prowadzić także do ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności (art.6
ust.1 i art.36 w/w ustawy).
Projekt planu został opracowany zgodnie z zakresem wynikającym z art. 15 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z zapisami studium oraz
z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o
art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwala rada
gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
2. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 2 wniesionej przez J.M. UP RENT., dotyczącej: możliwości
realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce 79/3, w rejonie ul. Niskiej.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu dzielnic
południowych obejmująca dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiący część obszaru objętego
przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” (uchwała Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.). Zgodnie z § 3
w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu planowane jest odrębnie dla poszczególnych
fragmentów tego obszaru.
Celem sporządzanego, w części obejmującej dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania dolin
rzecznych zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi,
zachowanie rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych,
które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji dorzecza rzeki Mlecznej.
Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 79/3 położone jest, zgodnie
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w części w granicach
obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej, a w części w granicach
obszaru MN – obszary zabudowy mieszkaniowej niskiej, która jest położona poza granicami planu
wyłożonego do publicznego wglądu.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
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Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną,
zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem
wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium,
w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono przeznaczenie terenu 47Z teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 1WS/Z – teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w
dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną.
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz
tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
Ponieważ do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2014 r. projektu planu zostało
złożonych szereg uwag, przyjęty w pierwotnym kształcie, w szerszych granicach projekt planu został
poddany ponownej analizie oraz konsultacjom, w celu ustalenia w pierwszej kolejności minimalnego
zakresu ochrony doliny i jej dopływów, a w następnej kolejności poszerzaniu zakresu ochrony w planach
opracowywanych dla każdej dzielnicy.
Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie, i nr 20 Zarzecze, mieszkańcy Podlesia i
Zarzecza, a także specjaliści zajmujący się ochroną przyrody wskazali na pilną potrzebę uchwalenia planu
miejscowego chroniącego dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (rowami melioracyjnymi) przed
postępującą ich zabudową oraz zmianą przebiegu koryt, szczególnie z uwagi na brak kwalifikacji obszaru
objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia mapami zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z późn. zm.).
W wyniku osiągniętego kompromisu w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, wyłożonym do
publicznego wglądu, zaproponowano przyjęcie odrębnych ustaleń dla doliny rzeki Mlecznej oraz odrębnych
ustaleń dla rowów melioracyjnych stanowiących dopływy rzeki, dotyczących niezbędnego zakresu ochrony
z wiodącą funkcją przyrodniczą, zapewniającą zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów
oraz warunków ich zagospodarowania, różnicując ich szerokość (zgodnie z uchwałą Nr 14 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 22 Podlesie z dnia 05 maja 2015 r., uchwałą Nr 52 Rady Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz notatką ze spotkania z dnia 7 lipca 2015 r.):
- dla rzeki Mlecznej szerokości pasów 2 x po ok. 25m od osi rzeki,
- dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody(droga, most, linia kolejowa), przyjęto
szerszy
niż
dla
pozostałych
rowów,
pas
ochronny
wyłączony
z
zabudowy
2 x po ok.15 od osi rowu,
- dla pozostałych rowów 2 x po ok.10m.
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W związku z powyższym dla części nieruchomości wnoszącego uwagę, obejmującej działkę nr 79/3
położoną w zasięgu rzeki Mlecznej przyjęto szerokości od osi rzeki - ok. 2 X 5m dla terenów 1WS/Z dla
utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok. 20m dla terenów 4Z, z wiodącą
funkcją przyrodniczą, stanowiącą zgodnie z przeznaczeniem terenu zieleń, ogrody przydomowe
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.
Uzyskanie
warunków
możliwości
zabudowy
posiadanej
działki
w
drodze
decyzji
o warunkach zabudowy stanowi wstępną fazę procesu inwestycyjnego i nie uprawnia do realizacji
inwestycji, gdyż takie uprawnienie wynika dopiero z ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Z przepisu z art.65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wynika, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdza jej
wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej
decyzji.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
3. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 3 wniesionej przez E.L-S., dotyczącej:
1) zawężenia pasa ochronnego do 5m od środka, dla suchego, nie wylewającego rowu Cofnik (Cetnik)
stanowiącego dopływ Mlecznej położonego, dla działek o numerach 253, 279, 280, 2881/421, 2882/421
oraz maksymalnego zawężenia pasa ochronnego dla działki nr 284, przy ulicy Karasiowej, która znajduje
się przy suchym rowie (Kaskadnik),
2) wydawania pozwoleń na zabudowę w granicach rzeki Mlecznej, która wylewa i zalewa duże obszary łąk i
nieużytków oraz domy mieszkalne, w tym w rejonie rowu Kaskadnik
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu
dzielnic południowych obejmujący dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiący część obszaru
objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowych dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I
KWK
„Murcki
–
Staszic”
(uchwała
Nr
X/151/11
Rady
Miasta
Katowice
z dnia 30 maja 2011 r.). Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu
planowane jest odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Celem sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części obejmującej
dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, jest powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania
dolin rzecznych zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi,
zachowanie rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych,
które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji dorzecza rzeki Mlecznej.
Wskazane w uwadze nieruchomości obejmujące działki nr 284, 253, 279, 280, 2881/421, 2882/421
położone są, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w
części w granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej, a w
części w granicach obszaru MJ – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nieobjętego granicami
planu wyłożonego do publicznego wglądu.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
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Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru
objętego planem wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
uchwala
rada
gminy,
po
stwierdzeniu,
że nie narusza on ustaleń studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości
ustalono przeznaczenie terenu:
- dz. 2881/421, 2882/421 fragment 14Z, 15Z - teren zieleni w dolinach rzecznych, fragment 5WS/Zteren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych oraz część poza
granicami,
- dz. 284, km.1 obręb Zarzecze, 0014 fragment 61Z,62Z – teren zieleni w dolinach rzecznych, fragment
18WS/Z- teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych oraz część poza
granicami,
- dz. 253, 279, 280, km.1 obręb Zarzecze, 0014, fragment 28Z, 29Z – teren zieleni w dolinach
rzecznych, fragment 11WS/Z- teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach
rzecznych oraz część poza granicami.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną,
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz
tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
Ponieważ do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2014 r. projektu planu zostało
złożonych szereg uwag, przyjęty w pierwotnym kształcie, w szerszych granicach projekt planu został
poddany ponownej analizie oraz konsultacjom, w celu ustalenia w pierwszej kolejności minimalnego
zakresu ochrony doliny i jej dopływów, a w następnej kolejności poszerzaniu zakresu ochrony w planach
opracowywanych dla każdej dzielnicy.
Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie, i nr 20 Zarzecze, mieszkańcy Podlesia i
Zarzecza, a także specjaliści zajmujący się ochroną przyrody wskazali na pilną potrzebę uchwalenia planu
miejscowego chroniącego dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (rowami melioracyjnymi) przed
postępującą ich zabudową oraz zmianą przebiegu koryt, szczególnie z uwagi na brak kwalifikacji obszaru
objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia mapami zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z późn. zm.).
W wyniku osiągniętego kompromisu w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, wyłożonym do
publicznego wglądu, zaproponowano przyjęcie odrębnych ustaleń dla doliny rzeki Mlecznej oraz odrębnych
ustaleń dla rowów melioracyjnych stanowiących dopływy rzeki, dotyczących niezbędnego zakresu ochrony
z wiodącą funkcją przyrodniczą, zapewniającą zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów
oraz warunków ich zagospodarowania, różnicując ich szerokość (zgodnie z uchwałą Nr 14 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 22 Podlesie z dnia 05 maja 2015 r., uchwałą Nr 52 Rady Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz notatką ze spotkania z dnia 7 lipca 2015 r.):
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- dla rzeki Mlecznej szerokości pasów 2 x po ok. 25m od osi rzeki,
- dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody(droga, most, linia kolejowa), przyjęto
szerszy niż dla pozostałych rowów, pas ochronny wyłączony z zabudowy 2 x po ok.15 od osi rowu,
- dla pozostałych rowów 2 x po ok.10m.
W związku z powyższym dla części nieruchomości wnoszącej uwagę położonej w zasięgu Rowu Cetnik
(działki nr 253, 279, 280, 2881/421, 2882/421) oraz dla Rowu Kaskadnik (działka nr 284) przyjęto
szerokości pasów ok. 2 X 5m dla terenów oznaczonych symbolem WS/Z dla utrzymania naturalnej
biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok. 5m dla terenów Z, z wiodącą funkcją przyrodniczą,
stanowiącą zgodnie z przeznaczeniem terenu zieleń, ogrody przydomowe towarzyszące zabudowie
mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.
Ad2) Wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę na obszarze, na którym nie obowiązuje miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego, nie dotyczą przedmiotu opracowania planu miejscowego
wynikającego z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi wstępna fazę procesu inwestycyjnego
i nie uprawnia do realizacji inwestycji, gdyż takie uprawnienie wynika dopiero z ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę.
Z przepisu z art.65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wynika, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdza jej
wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej
decyzji.
4. Nie uwzględnić w całości uwag nr 4, 5 wniesionych przez E.T. i D.P., dotyczących:
1) braku zgody na wyznaczenie strefy ochronnej wzdłuż rowu melioracyjnego przechodzącego przez
własność składających uwagę - działkę nr 1880/350 i obejmującej część działki o powierzchni 200m2 z
(5m od rowu), a docelowo 400m2 (10m od rowu) co całkowicie zmieni charakter działki,
2) oceny
na
ogół
suchego
rowu
melioracyjnego
i nie wymagającego „akcji ochronnej” jako terenu zalewowego,

jako

3) nieuchwalenia
w/w
planu
zagospodarowania
do
momentu
np. przez wykup całego gruntu po cenach rynkowych tj. 1270m2 x ~250zł,

dopływu

rzeki

Mlecznej

uregulowania

własności

Nie uwzględnia się w całości uwag z następujących przyczyn:
Ad1) Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu dzielnic
południowych obejmujący dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiący część obszaru objętego
przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” (uchwała Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.). Zgodnie z § 3
w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu planowane jest odrębnie dla poszczególnych
fragmentów tego obszaru.
Celem sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części obejmującej
dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, jest powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania
dolin rzecznych zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi,
zachowanie rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych,
które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji dorzecza rzeki Mlecznej.
Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 1880/350 położone jest w całości, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
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Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru
objętego planem wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
uchwala
rada
gminy,
po
stwierdzeniu,
że nie narusza on ustaleń studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości
ustalono przeznaczenie terenu 28Z – teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 11WS/Z – teren wód
powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną,
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz
tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
Ponieważ do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2014 r. projektu planu zostało
złożonych szereg uwag, opracowany w pierwotnym kształcie, w szerszych granicach projekt planu został
poddany ponownej analizie oraz konsultacjom, w celu ustalenia w pierwszej kolejności minimalnego
zakresu ochrony doliny i jej dopływów, a w następnej kolejności poszerzaniu zakresu ochrony w planach
opracowywanych dla każdej dzielnicy.
Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie, i nr 20 Zarzecze, mieszkańcy Podlesia i
Zarzecza, a także specjaliści zajmujący się ochroną przyrody wskazali na pilną potrzebę uchwalenia planu
miejscowego chroniącego dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (rowami melioracyjnymi) przed
postępującą ich zabudową oraz zmianą przebiegu koryt, szczególnie z uwagi na brak kwalifikacji obszaru
objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia mapami zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z późn. zm.).
W wyniku osiągniętego kompromisu w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, wyłożonym do
publicznego wglądu, zaproponowano przyjęcie odrębnych ustaleń dla doliny rzeki Mlecznej oraz odrębnych
ustaleń dla rowów melioracyjnych stanowiących dopływy rzeki, dotyczących niezbędnego zakresu ochrony
z wiodącą funkcją przyrodniczą, zapewniającą zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów
oraz warunków ich zagospodarowania, różnicując ich szerokość (zgodnie z uchwałą Nr 14 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 22 Podlesie z dnia 05 maja 2015 r., uchwałą Nr 52 Rady Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz notatką ze spotkania z dnia 7 lipca 2015 r.):
- dla rzeki Mlecznej szerokości pasów 2 x po ok. 25m od osi rzeki,
- dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody(droga, most, linia kolejowa), przyjęto
szerszy niż dla pozostałych rowów, pas ochronny wyłączony z zabudowy 2 x po ok.15 od osi rowu,
- dla pozostałych rowów 2 x po ok.10m.
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W związku z powyższym dla nieruchomości wnoszącej uwagę położonej w zasięgu Rowu Cetnik
przyjęto szerokości pasów ok. 2 X 5m dla terenów oznaczonych symbolem 11WS/Z dla utrzymania
naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok. 5m dla terenów 28Z, z wiodącą funkcją
przyrodniczą, stanowiącą zgodnie z przeznaczeniem terenu zieleń, ogrody przydomowe towarzyszące
zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.
Ad2) W świetle przepisów ustawy Prawo wodne (art. 9 ust. 1 pkt 13) Rów Cetnik (Cofnik) stanowi
sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy
ich ujściu, a zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 19 rów stanowi urządzenie wodne służące kształtowaniu zasobów
wodnych oraz korzystaniu z nich. Rów, jako zbiornik wód opadowych i roztopowych stanowi istotny
element gospodarki wodami w dorzeczu rzeki Mlecznej.
Ad3) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie planów
zagospodarowania przestrzennego, następuje w ramach władztwa planistycznego – zadań własnych gminy,
wynikających z art. 3 ust.1 i art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść
planów miejscowych może prowadzić także do ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności (art.6
ust.1 i art.36 w/w ustawy).
Wskazane w uwadze postępowanie odszkodowawcze nie dotyczy zakresu ustaleń planu określonego w
art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Żądania wymienione w uwadze można
zgłosić po wejściu w życie planu miejscowego. (procedura odszkodowawcza z art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
Pozostałe zagadnienia poruszone w uwadze nie mogą być rozpatrzone, ponieważ nie dotyczą regulacji i
ustaleń określanych w projekcie planu miejscowego (zgodne z art.15.ust.1 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym) – są bezprzedmiotowe.
5. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 6 wniesionej przez A.H-K. dotyczącej:
1) niezgodnych z przepisami prawa ustaleń planu oraz godzących w interes prawny
i uprawnienia składającego uwagę i odstąpienia całkowicie od propozycji wskazanej w wyłożonym
projekcie, ponieważ teren nie jest w dolinie rzeki i nie jest zagrożonym powodzią, a rów melioracyjny
„Cetnik” jest zwykle suchy, a w przypadku nieuwzględnienia uwag, zaskarżeniu w trybie art. 101 ust 1
ustawy o samorządzie gminnym z dnia 08.03.1990. uchwały przyjmującej projekt, za orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjny odnoszącego się do problemów ochrony prawa własności, który wskazał, że
wszelkie ograniczenia własności, ustanowione w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
muszą być zgodne z normami konstytucyjnymi wyznaczającymi granice ingerencji prawodawczej w prawo
własności,
2) braku faktycznego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia przeznaczenia działka nr 1880/350 pod teren
zieleni oraz wskazania podstawy wyznaczenia granicy terenu (rowu melioracyjnego „Cetnik”), szerokość
pasa ochronnego, obejmującej 5 m od rowu co daje 200 m kw. mojej działki,
3) braku wskazania przez planistę dokładnej analizy ukształtowania działki w terenie oraz braku fachowego
opracowania na podstawie, którego planista mógłby wyznaczyć tereny faktycznie zagrożone powodzią
(zgodnie z art. 88 f ustawy „Prawo wodne”) lub tereny występowania płytkiego wód gruntowych,
4) braku we wstępnych warunkach zabudowy i zagospodarowania dla budowy domu, uzyskanych w drodze
decyzji, jakichkolwiek uwarunkowań w zakresie:
- zagrożenia powodziowego, informacji że lokalizacja budynku znajduje się na terenie na którym zalegają
płytko wody gruntowe,
- braku podstaw do ograniczenia prawa własności braku przesłanek prawnych, faktycznie związane z
ładem
przestrzennym
bądź
na
gruncie
ochrony
środowiska
(nie występują cenne przyrodniczo siedliska roślin i zwierząt),
- pozytywnych opinii dla projektu budowy domu i projektu zagospodarowania działki przez Miejską
Spółką Wodną i Śląski Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych,
5) wykupienia przez Urząd Miasta całość działki nr 1880/350 po cenie rynkowej tj. 250 zł za m.kw. i wtedy
dysponowania działką wg swoich potrzeb.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następujących przyczyn:
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Ad1) Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu
dzielnic południowych obejmująca dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiący część obszaru,
dla którego Rada Miasta Katowice stwierdziła zasadność przystąpienia do sporządzenia planu i podjęła
uchwałę Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
południowych
dzielnic
miasta
Katowice,
w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” (zgodnie z
art. 14 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z
2016 r., poz. 778). Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu może
następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Celem sporządzanego, w części obejmującej dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania dolin
rzecznych zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi,
zachowanie rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych,
które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji dorzecza rzeki Mlecznej.
Prezydent Miasta, jako organ sporządzający w/w projekt miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
przeprowadza procedurę formalno – prawną w trybie art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym.
Ustalenia projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu zostały opracowane zgodnie z zakresem
określonym w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu
uzyskał wymagane w w/w ustawie opinie i uzgodnienia. Prezydent sporządza projekt planu miejscowego
zawierający część tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi
odnoszącymi się do obszaru objętego planem wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w
ustawy, projekt
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, po
stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium.
Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 1880/350 położona jest w całości, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
W związku z powyższym, w projekcie planu miejscowego ponownie wyłożonym
do publicznego wglądu, dla przedmiotowej nieruchomości ustalono przeznaczenie terenu 28Z – teren
zieleni w dolinach rzecznych oraz 11WS/Z - teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w
dolinach rzecznych.
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie planów
zagospodarowania przestrzennego, następuje w ramach władztwa planistycznego – zadań własnych gminy,
wynikających z art. 3 ust.1 i art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść
planów miejscowych może prowadzić także do ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności (art.6
ust.1 i art.36 w/w ustawy).
Ad2) Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynikających z:
- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja,
- ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
- ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka
ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności
górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
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- wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
- planu ogólnego 1991 r.,
- wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
- spotkania
w
sprawie
zagospodarowywania
przez Śląski Urząd Wojewódzki,

doliny

rzeki

Mlecznej

zorganizowanego

- interpelacji Radnych i Posła na Sejm,
- uchwał Rad Jednostek Pomocniczych Zarzecza i Podlesia.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną,
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz
tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
Ponieważ do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2014 r. projektu planu zostało
złożonych szereg uwag, opracowany w pierwotnym kształcie, w szerszych granicach projekt planu został
poddany ponownej analizie oraz konsultacjom, w celu ustalenia w pierwszej kolejności minimalnego
zakresu ochrony doliny i jej dopływów, a w następnej kolejności poszerzaniu zakresu ochrony w planach
opracowywanych dla każdej dzielnicy.
Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie, i nr 20 Zarzecze, mieszkańcy Podlesia i
Zarzecza, a także specjaliści zajmujący się ochroną przyrody wskazali na pilną potrzebę uchwalenia planu
miejscowego chroniącego dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (rowami melioracyjnymi) przed
postępującą ich zabudową oraz zmianą przebiegu koryt, szczególnie z uwagi na brak kwalifikacji obszaru
objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia mapami zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca
2001
r.
Prawo
wodne
(Dz.
U.
2015.469
z późn. zm.).
W wyniku osiągniętego kompromisu w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, wyłożonym do
publicznego wglądu, zaproponowano przyjęcie odrębnych ustaleń dla doliny rzeki Mlecznej oraz odrębnych
ustaleń dla rowów melioracyjnych stanowiących dopływy rzeki, dotyczących niezbędnego zakresu ochrony
z wiodącą funkcją przyrodniczą, zapewniającą zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów
oraz warunków ich zagospodarowania, różnicując ich szerokość (zgodnie z uchwałą Nr 14 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 22 Podlesie z dnia 05 maja 2015 r., uchwałą Nr 52 Rady Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz notatką ze spotkania z dnia 7 lipca 2015 r.):
- dla rzeki Mlecznej szerokości pasów 2 x po ok. 25m od osi rzeki,
- dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody(droga, most, linia kolejowa), przyjęto
szerszy niż dla pozostałych rowów, pas ochronny wyłączony z zabudowy 2 x po ok.15 od osi rowu,
- dla pozostałych rowów 2 x po ok.10m.
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W związku z powyższym dla nieruchomości wnoszącej uwagę położonej w zasięgu Rowu Cetnik
przyjęto szerokości pasów ok. 2 X 5m dla terenów oznaczonych symbolem 11WS/Z dla utrzymania
naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok. 5m dla terenów 28Z, z wiodącą funkcją
przyrodniczą, stanowiącą zgodnie z przeznaczeniem terenu zieleń, ogrody przydomowe towarzyszące
zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.
Ad3) Analiza rzeźby terenów w obszarze objętym projektem planu wyłożonym do publicznego wglądu,
została wykonana w sporządzonym na potrzeby planu „Opracowaniu ekofizjograficznym dla dzielnic
południowych miasta Katowice” oraz „Ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania
ekofizjograficznego problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla
zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania
projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście
Katowice” – styczeń 2014r.
Z uwagi na brak kwalifikacji obszaru objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia
mapami zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki
Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z późn. zm.), w
projekcie planu wskazano jako oznaczenia informacyjne, nie będące ustaleniami planu, obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi według „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Katowice” – II edycja, obszary powodzi historycznych według „Opracowania ekofizjograficznego
dla dzielnic południowych miasta Katowice” oraz obszary płytkiego zalegania wód gruntowych ( 2 m
p.p.t.).
Ad4) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi wstępną fazę procesu inwestycyjnego i nie
uprawnia do realizacji inwestycji, gdyż takie uprawnienie wynika dopiero z ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę.
Z przepisu z art.65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wynika, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdza jej
wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej
decyzji.
Ad5) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie planów
zagospodarowania przestrzennego, następuje w ramach władztwa planistycznego – zadań własnych gminy,
wynikających z art. 3 ust.1 i art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść
planów miejscowych może prowadzić także do ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności (art.6
ust.1 i art.36 w/w ustawy).
Wskazane w uwadze postępowanie odszkodowawcze nie dotyczy zakresu ustaleń planu określonego w
art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Żądania wymienione w uwadze można
zgłosić po wejściu w życie planu miejscowego. (procedura odszkodowawcza z art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
6. Nie uwzględnić w części uwagi nr 7 wniesionej przez A.G-P. dotyczącej utraty wartości i możliwości
zagospodarowania działki nr 1236/324, przez którą przebiega rów melioracyjny Cetnik/ Cofnik na skutek
ustaleń planu.
Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu dzielnic
południowych obejmujący dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiący część obszaru objętego
przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” (uchwała Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.). Zgodnie z § 3
w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu planowane jest odrębnie dla poszczególnych
fragmentów tego obszaru.
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Celem sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części obejmującej
dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, jest powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania
dolin rzecznych zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi,
zachowanie rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych,
które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji dorzecza rzeki Mlecznej.
Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 1236/324 położona jest w całości, zgodnie z
ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice –
Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Natomiast działka nr 1235/323 położona jest w części w granicach obszaru ZE oraz w części w granicach
obszaru MJ – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru
objętego planem wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium,
w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono przeznaczenie terenu 28Z –
teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 11WS/Z – teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w
dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną,
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz
tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
Ponieważ do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2014 r. projektu planu zostało
złożonych szereg uwag, opracowany w pierwotnym kształcie, w szerszych granicach projekt planu został
poddany ponownej analizie oraz konsultacjom, w celu ustalenia w pierwszej kolejności minimalnego
zakresu ochrony doliny i jej dopływów, a w następnej kolejności poszerzaniu zakresu ochrony w planach
opracowywanych dla każdej dzielnicy.
Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie, i nr 20 Zarzecze, mieszkańcy Podlesia i
Zarzecza, a także specjaliści zajmujący się ochroną przyrody wskazali na pilną potrzebę uchwalenia planu
miejscowego chroniącego dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (rowami melioracyjnymi) przed
postępującą ich zabudową oraz zmianą przebiegu koryt, szczególnie z uwagi na brak kwalifikacji obszaru
objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia mapami zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z późn. zm.).
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W wyniku osiągniętego kompromisu w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, wyłożonym do
publicznego wglądu, zaproponowano przyjęcie odrębnych ustaleń dla doliny rzeki Mlecznej oraz odrębnych
ustaleń dla rowów melioracyjnych stanowiących dopływy rzeki, dotyczących niezbędnego zakresu ochrony
z wiodącą funkcją przyrodniczą, zapewniającą zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów
oraz warunków ich zagospodarowania, różnicując ich szerokość (zgodnie z uchwałą Nr 14 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 22 Podlesie z dnia 05 maja 2015 r., uchwałą Nr 52 Rady Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz notatką ze spotkania z dnia 7 lipca 2015 r.):
- dla rzeki Mlecznej szerokości pasów 2 x po ok. 25m od osi rzeki,
- dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody(droga, most, linia kolejowa), przyjęto
szerszy niż dla pozostałych rowów, pas ochronny wyłączony z zabudowy 2 x po ok.15 od osi rowu,
- dla pozostałych rowów 2 x po ok.10m.
W związku z powyższym dla nieruchomości wnoszącej uwagę położonej w zasięgu Rowu Cetnik
(działka nr 1236/324) przyjęto szerokości pasów ok. 2 X 5m dla terenów oznaczonych symbolem 11WS/Z
dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok. 5m dla terenów 28Z, z wiodącą
funkcją przyrodniczą, stanowiącą zgodnie z przeznaczeniem terenu zieleń, ogrody przydomowe
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie planów
zagospodarowania przestrzennego, następuje w ramach władztwa planistycznego – zadań własnych gminy,
wynikających z art. 3 ust.1 i art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść
planów miejscowych może prowadzić także do ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności (art.6
ust.1 i art.36 w/w ustawy).
Wskazana w uwadze utrata wartości działki nie dotyczy zakresu ustaleń planu określonego w art. 15
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Żądania wymienione w uwadze można zgłosić po
wejściu w życie planu miejscowego. (procedura odszkodowawcza z art. 36 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym).
7. Nie uwzględnić w części uwag nr 8, 8a wniesionej przez N.M-K. dotyczących:
1) braku akceptacji przez przedstawicieli ruchu społecznego „Ratujmy Mleczną” proponowanego zawężenia
obszaru planu oraz dopuszczania zabudowy w terenach zagrożonych podtopieniami i ewentualną powodzią,
ponieważ obecnie zaproponowany drastycznie zawężony obszar planu nie zapewnia wystarczającej
ochrony,
2) braku zgody na kontynuowanie przez władze miasta Katowice nieodpowiedzialnej polityki unikania
wprowadzenia planu oraz wydawania warunków zabudowy w terenach, które zostały objęte zakazem
zabudowy w propozycji planu dla rzeki Mlecznej i jej dopływów w 2014 roku, oraz aktywnego poparcia
tych mieszkańców, którzy zamierzają wystąpić z pozwem zbiorowym wobec osób odpowiedzialnych za
zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej.
Nie uwzględnia się w części uwag z następujących przyczyn:
Ad1) Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu
dzielnic południowych obejmująca dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiący część obszaru
objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowych dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I
KWK
„Murcki
–
Staszic”
(uchwała
Nr
X/151/11
Rady
Miasta
Katowice
z dnia 30 maja 2011 r.). Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu
planowane jest odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Celem sporządzanego, w części obejmującej dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania dolin
rzecznych zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi,
zachowanie rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych,
które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji dorzecza rzeki Mlecznej.
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Zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.),
podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian w granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary
zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru
objętego planem wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń
studium, w projekcie planu miejscowego ustalono przeznaczenie terenu Z – teren zieleni w dolinach
rzecznych,
z
wiodącą
funkcją
przyrodniczą,
stanowiącą
zgodnie
z przeznaczeniem terenu zieleń, ogrody przydomowe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej,
mieszkaniowo – usługowej i usługowej oraz WS/Z – teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w
dolinach rzecznych. dla utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną,
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz
tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
Ponieważ do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2014 r. projektu planu zostało
złożonych szereg uwag, przyjęty w pierwotnym kształcie, w szerszych granicach projekt planu został
poddany ponownej analizie oraz konsultacjom, w celu ustalenia w pierwszej kolejności minimalnego
zakresu ochrony doliny i jej dopływów, a w następnej kolejności poszerzaniu zakresu ochrony w planach
opracowywanych dla każdej dzielnicy.
Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie, i nr 20 Zarzecze, mieszkańcy Podlesia i
Zarzecza, a także specjaliści zajmujący się ochroną przyrody wskazali na pilną potrzebę uchwalenia planu
miejscowego chroniącego dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (rowami melioracyjnymi) przed
postępującą ich zabudową oraz zmianą przebiegu koryt, szczególnie z uwagi na brak kwalifikacji obszaru
objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia mapami zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z późn. zm.).
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W wyniku osiągniętego kompromisu w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, wyłożonym do
publicznego wglądu, zaproponowano przyjęcie odrębnych ustaleń dla doliny rzeki Mlecznej oraz odrębnych
ustaleń dla rowów melioracyjnych stanowiących dopływy rzeki, dotyczących niezbędnego zakresu ochrony
z wiodącą funkcją przyrodniczą, zapewniającą zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów
oraz warunków ich zagospodarowania, różnicując ich szerokość (zgodnie z uchwałą Nr 14 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 22 Podlesie z dnia 05 maja 2015 r., uchwałą Nr 52 Rady Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz notatką ze spotkania z dnia 7 lipca 2015 r.):
- dla rzeki Mlecznej szerokości pasów 2 x po ok. 25m od osi rzeki,
- dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody(droga, most, linia kolejowa), przyjęto
szerszy niż dla pozostałych rowów, pas ochronny wyłączony z zabudowy 2 x po ok.15 od osi rowu,
- dla pozostałych rowów 2 x po ok.10m.
Ad2) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie planów
zagospodarowania przestrzennego, następuje w ramach władztwa planistycznego – zadań własnych gminy,
wynikających z art. 3 ust.1 i art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść
planów miejscowych może prowadzić także do ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności (art.6
ust.1 i art.36 w/w ustawy).
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi wstępna fazę procesu inwestycyjnego i nie uprawnia
do realizacji inwestycji, gdyż takie uprawnienie wynika dopiero z ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę.
Z przepisu z art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wynika, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w
wydanej decyzji.
8. Nie uwzględnić w części uwagi nr 9 wniesionej przez R.W. dotyczącej:
1) zmniejszenia szerokości około 12m przyjętej w projekcie planu dla terenu o symbolu 10WS/Z, z uwagi, że
Rów Graniczny na tym obszarze nigdy nie był źródłem jakichkolwiek zalewisk czy podtopień, a szerokość
Rowu Granicznego po jego przebudowie wynosić będzie w najszerszym miejscu maksymalnie 3,0m,
2) braku jakichkolwiek aktualnych, rzetelnych analiz i badań potwierdzających, iż Rów Graniczny biegnący w
obrębie nieruchomości składającego uwagę można traktować jako teren wód śródlądowych,
3) braku jest przesłanek do potraktowania tego terenu jako terenu zieleni w dolinach rzecznych o znaczących
walorach przyrodniczych Dodatkowo biorąc pod uwagę aktualną topografię terenu – teren płaski – rzędne
zbliżone do rzędnych otaczającej zabudowy oraz nawierzchni ulicy Bukszpanowej, a także występująca na
terenie przedmiotowych działek roślinność – dzikie krzewy, chwasty i trawy,
4) wniosku o całkowite wykreślenie „terenu wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach
rzecznych” (oznaczonych symbolem 10WS/Z, 26Z oraz 27Z) w obrębie przedmiotowych działek nr:
6067/55, 6068/55, 6069/55, 6070/55, 6071/55, 6072/55, 6073/55 oraz 6080/55 z uwagi na wydaną decyzję
o pozwoleniu na budowę.
Nie uwzględnia się w części uwagi z następujących przyczyn:
Ad1) Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu
dzielnic południowych obejmująca dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiący część obszaru,
dla którego Rada Miasta Katowice stwierdziła zasadność przystąpienia do sporządzenia planu i podjęła
uchwałę Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego
południowych
dzielnic
miasta
Katowice,
w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” (zgodnie z
art. 14 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z
2016 r., poz. 778). Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu może
następować odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.

Id: DE6C7D5B-7733-478F-8CE5-EC4826334F4E. Podpisany

Strona 55

Celem sporządzanego, w części obejmującej dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania dolin
rzecznych zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi,
zachowanie rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych,
które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji dorzecza rzeki Mlecznej.
Wskazane w uwadze nieruchomości obejmujące działki nr 6070/55, 6071/55, 6072/55, 6073/55, 6080/55
oraz 6067/55, część 6068/55, część 6069/55 położona są, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady
Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o
funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Natomiast działki nr 6068/55, 6069/55 w są położone części w granicach obszaru MJ
– obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru
objętego planem wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń
studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono przeznaczenie terenu
26Z, 27Z – teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 10WS/Z – teren wód powierzchniowych śródlądowych i
zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną,
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz
tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
Ponieważ do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2014 r. projektu planu zostało
złożonych szereg uwag, przyjęty w pierwotnym kształcie, w szerszych granicach projekt planu został
poddany ponownej analizie oraz konsultacjom, w celu ustalenia w pierwszej kolejności minimalnego
zakresu ochrony doliny i jej dopływów, a w następnej kolejności poszerzaniu zakresu ochrony w planach
opracowywanych dla każdej dzielnicy.
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Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie, i nr 20 Zarzecze, mieszkańcy Podlesia i
Zarzecza, a także specjaliści zajmujący się ochroną przyrody wskazali na pilną potrzebę uchwalenia planu
miejscowego chroniącego dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (rowami melioracyjnymi) przed
postępującą ich zabudową oraz zmianą przebiegu koryt, szczególnie z uwagi na brak kwalifikacji obszaru
objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia mapami zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z późn.zm.).
W wyniku osiągniętego kompromisu w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, wyłożonym do
publicznego wglądu, zaproponowano przyjęcie odrębnych ustaleń dla doliny rzeki Mlecznej oraz odrębnych
ustaleń dla rowów melioracyjnych stanowiących dopływy rzeki, dotyczących niezbędnego zakresu ochrony
z wiodącą funkcją przyrodniczą, zapewniającą zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów
oraz warunków ich zagospodarowania, różnicując ich szerokość (zgodnie z uchwałą Nr 14 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 22 Podlesie z dnia 05 maja 2015 r., uchwałą Nr 52 Rady Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz notatką ze spotkania z dnia 7 lipca 2015 r.):
- dla rzeki Mlecznej szerokości pasów 2 x po ok. 25m od osi rzeki,
- dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody(droga, most, linia kolejowa), przyjęto
szerszy niż dla pozostałych rowów, pas ochronny wyłączony z zabudowy 2 x po ok.15 od osi rowu,
- dla pozostałych rowów 2 x po ok.10m.
W związku z powyższym dla części nieruchomości wnoszącego uwagę położonej w zasięgu Rowu
Granicznego, przyjęto szerokości pasów ok. 2 X 5m dla terenu oznaczonego symbolem 10WS/Z dla
utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 X po ok. 5m dla terenów 26Z i 27Z, z wiodącą
funkcją przyrodniczą, stanowiącą zgodnie z przeznaczeniem terenu zieleń, ogrody przydomowe
towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.
Ad2) W świetle przepisów ustawy Prawo wodne (art. 9 ust. 1 pkt 13) Rów Graniczny stanowi sztuczne
koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich
ujściu, a zgodnie z art. 9 ust.1 pkt 19 rów stanowi urządzenie wodne służące kształtowaniu zasobów
wodnych oraz korzystaniu z nich. Rów jako zbiornik wód opadowych i roztopowych stanowi istotny
element gospodarki wodami w dorzeczu rzeki Mlecznej.
Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 pkt 1c Prawa wodnego ciekami naturalnymi są rzeki, strugi, strumienie
i potoki oraz inne wody płynące w sposób ciągły lub okresowy naturalnymi lub uregulowanymi korytami.
Przez zastosowane w Prawie wodnym pojęcie koryta uregulowanego należy rozumieć również koryto
wyprostowane i wyglądające w terenie jak kanał czy rów, a także koryto zabudowane (zakryte) konstrukcją
hydrotechniczną, co występuje najczęściej na terenie zurbanizowanym. Taka odcinkowa zabudowa cieku
naturalnego nie pozbawia go jednak przymiotu cieku naturalnego.
Projekt planu sporządzono zgodnie z ustaleniami Studium oraz w oparciu o uwarunkowania wynikające z
opracowań specjalistycznych „Ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta
Katowice” – luty 2012r oraz „Ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego
problemowego (problematyka ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu
wynikających z wpływu działalności górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w mieście Katowice” – styczeń 2014r.
Ad3) Wyłożony do publicznego wglądu projekt planu został opracowany na podstawie analizy
uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wynikających z :
- „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” – II edycja,
- ekofizjografii dotyczącej zagospodarowania dzielnic południowych miasta Katowice – luty 2012r,
- ekofizjografii podstawowej z elementami opracowania ekofizjograficznego problemowego (problematyka
ochrony dolin rzecznych oraz ograniczeń dla zagospodarowania terenu wynikających z wpływu działalności
górniczej) dla potrzeb opracowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
obszarów położonych w mieście Katowice – styczeń 2014r,
- wniosków do planu, w tym: Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Śląskiego Zarządu Melioracji i
Urządzeń Wodnych i wniosków indywidualnych,
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- planu ogólnego 1991 r.,
- wniosków wynikających z postulatów mieszkańców złożonych do planu,
- spotkania w sprawie zagospodarowywania doliny rzeki Mlecznej zorganizowanego przez Śląski Urząd
Wojewódzki,
- interpelacji Radnych i Posła na Sejm,
- uchwał Rad Jednostek Pomocniczych Zarzecza i Podlesia.
Przeznaczenie terenu Rowu Graniczny wraz z jego obudową biologiczną, obejmującą łąki, pastwiska,
pola uprawne, zakrzewienia, zadrzewienia, w projekcie planu wyłożonego do publicznego wglądu jako
teren WS/Z – teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych oraz teren Z –
teren zieleni w dolinach rzecznych, nastąpiło zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta
Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w którym powyższe tereny położone są w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Ad4) Uwaga nie może być uwzględniona ponieważ, Rada Miasta Katowice stwierdziła zasadność
przystąpienia do sporządzenia planu i podjęła uchwałę Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic
miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki –
Staszic” (zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym Dz. U. z 2016 r., poz. 778).
Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu może następować odrębnie dla
poszczególnych fragmentów tego obszaru.
9. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 10 wniesionej przez B.W., K.W. dotyczącej:
1) ograniczenia możliwości zabudowy działki o nr 4264/345 (przed podziałem nr 2155/345) k.m. 1 obręb
Zarzecze przez utworzenie wzdłuż potoku Cetnik stref o symbolu planu 11WS/Z (tereny wód
powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych) oraz 29Z (tereny zieleni w dolinach
rzecznych) o łącznej szerokości 10,0m od osi potoku które wyłączają z jakiejkolwiek zabudowy teren
naszej nieruchomości o powierzchni ok. 30% oraz ograniczenia możliwości zabudowy wzdłuż rzeki
Mlecznej wraz z jej dopływami w projekcie planu, przez „wyznaczanie kolejnych linii na papierze”, które
nie rozwiążą problemu zalewania terenów przylegających,
2) możliwości zabudowy posiadanej działki dwoma budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w zabudowie
bliźniaczej z usługami wbudowanymi w parterze zmienionej, uzyskanej warunkami zabudowy i decyzją nr
62/2011 z dnia 04.03.2011r.,
3) utraty wartości przedmiotowej działki inwestycyjnej i uzyskania stosownego odszkodowania,
4) rozwiązania problemu terenów zalewowych przez regularne dbanie przez administratora cieków wodnych o
jej brzegi między innymi poprzez wykaszanie traw, uprzątnięcie wszelkich śmieci i zatorów, poprawie
profilu koryta oraz linii brzegowych cieków oraz przebudowie zbyt małych przepustów drogowych pod
kątem zwiększenia przepływu.
Nie uwzględnia się w całości uwag z następujących przyczyn:
Ad1) Przedmiotem ponownego wyłożenia do publicznego wglądu był projekt miejscowego planu
dzielnic południowych obejmujący dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiący część obszaru
objętego przystąpieniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
południowych dzielnic miasta Katowice w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I
- KWK „Murcki – Staszic” (uchwała Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.). Zgodnie
z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu planowane jest odrębnie dla
poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Celem sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w części obejmującej
dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, jest powstrzymanie postępującego procesu zabudowywania
dolin rzecznych zagrażającego ich ciągłości ekologicznej oraz stwarzającego niebezpieczeństwo powodzi,
zachowanie rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód opadowych i roztopowych,
które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji dorzecza rzeki Mlecznej.
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Wskazana w uwadze nieruchomość obejmująca działkę nr 4264/345 położona jest zgodnie z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice – Edycja II
(uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w granicach obszaru
oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej.
Podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Ponieważ, w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część
tekstową i graficzną, zgodnie z zapisami studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru
objętego planem wraz z uzasadnieniem, a w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń
studium, w projekcie planu miejscowego dla przedmiotowej nieruchomości ustalono przeznaczenie terenu
29Z – teren zieleni w dolinach rzecznych oraz 11WS/Z – teren wód powierzchniowych śródlądowych i
zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. Ograniczenia zmian w przeznaczeniu terenów
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną,
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury technicznej, urządzeń służących ochronie przed powodzią i ochronie środowiska oraz
tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenów
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
Ponieważ do wyłożonego po raz pierwszy do publicznego wglądu w 2014 r. projektu planu zostało
złożonych szereg uwag, opracowany w pierwotnym kształcie, w szerszych granicach projekt planu został
poddany ponownej analizie oraz konsultacjom, w celu ustalenia w pierwszej kolejności minimalnego
zakresu ochrony doliny i jej dopływów, a w następnej kolejności poszerzaniu zakresu ochrony w planach
opracowywanych dla każdej dzielnicy.
Przedstawiciele Rady Jednostki Pomocniczej nr 22 Podlesie, i nr 20 Zarzecze, mieszkańcy Podlesia i
Zarzecza, a także specjaliści zajmujący się ochroną przyrody wskazali na pilną potrzebę uchwalenia planu
miejscowego chroniącego dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami (rowami melioracyjnymi) przed
postępującą ich zabudową oraz zmianą przebiegu koryt, szczególnie z uwagi na brak kwalifikacji obszaru
objętego planem w tzw. pierwszym cyklu planistycznym do objęcia mapami zagrożenia powodziowego i
ryzyka powodziowego przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2015.469 z późn. zm.).
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W wyniku osiągniętego kompromisu w projekcie planu zagospodarowania przestrzennego południowych
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK
„Murcki – Staszic” – część obejmująca teren doliny rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, wyłożonym do
publicznego wglądu, zaproponowano przyjęcie odrębnych ustaleń dla doliny rzeki Mlecznej oraz odrębnych
ustaleń dla rowów melioracyjnych stanowiących dopływy rzeki, dotyczących niezbędnego zakresu ochrony
z wiodącą funkcją przyrodniczą, zapewniającą zachowanie ustalonego w Studium przeznaczenia terenów
oraz warunków ich zagospodarowania, różnicując ich szerokość (zgodnie z uchwałą Nr 14 Rady Jednostki
Pomocniczej nr 22 Podlesie z dnia 05 maja 2015 r., uchwałą Nr 52 Rady Jednostki Pomocniczej nr 20
Zarzecze z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz notatką ze spotkania z dnia 7 lipca 2015 r.):
- dla rzeki Mlecznej szerokości pasów 2 x po ok. 25m od osi rzeki,
- dla rowów w rejonach od rzeki Mlecznej do pierwszej przegrody(droga, most, linia kolejowa), przyjęto
szerszy niż dla pozostałych rowów, pas ochronny wyłączony z zabudowy 2 x po ok.15 od osi rowu,
- dla pozostałych rowów 2 x po ok.10m.
W związku z powyższym dla nieruchomości wnoszącej uwagę położonej w zasięgu Rowu Cetnik
przyjęto szerokości pasów ok. 2 X 5m dla terenów oznaczonych symbolem 11WS/Z dla utrzymania
naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków i 2 x po ok. 5m dla terenów 29Z, z wiodącą funkcją
przyrodniczą, stanowiącą zgodnie z przeznaczeniem terenu zieleń, ogrody przydomowe towarzyszące
zabudowie mieszkaniowej, mieszkaniowo – usługowej i usługowej.
Ad2) Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi wstępną fazę procesu inwestycyjnego i nie
uprawnia do realizacji inwestycji, gdyż takie uprawnienie wynika dopiero z ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę.
Z przepisu z art.65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wynika, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdza jej
wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej
decyzji.
Ad3) Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy, w tym uchwalanie planów
zagospodarowania przestrzennego, następuje w ramach władztwa planistycznego – zadań własnych gminy,
wynikających z art. 3 ust.1 i art. 4 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Treść
planów miejscowych może prowadzić także do ograniczenia sposobu wykonywania prawa własności (art.6
ust.1 i art.36 w/w ustawy).
Wskazane w uwadze postępowanie odszkodowawcze nie dotyczy zakresu ustaleń planu określonego w
art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Żądania wymienione w uwadze można
zgłosić po wejściu w życie planu miejscowego. (procedura odszkodowawcza z art. 36 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym).
Ad4) Pozostałe zagadnienia poruszone w uwadze nie mogą być rozpatrzone, ponieważ nie dotyczą
regulacji i ustaleń określanych w projekcie planu miejscowego (zgodne z art.15.ust.1 ustawy o pizp.) – są
bezprzedmiotowe.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
10. Nie uwzględnić w części uwag nr 11, 11a wniesionych przez M.H. HM ESTATE Sp. z o.o.
dotyczących ograniczenia opracowania (projektu planu) do Rowu Bielawka, z pominięciem odcinka, który jest
przedmiotem wydanej przez Prezydenta Miasta decyzji w sprawie pozwolenia na budowę.
Nie uwzględnia się w części uwag z następującej przyczyny:
Uwaga nie może być uwzględniona ponieważ, Rada Miasta Katowice stwierdziła zasadność przystąpienia
do sporządzenia planu i podjęła uchwałę Nr X/151/11 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”
(zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Dz. U. z 2016 r., poz. 778).
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Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i uchwalenie miejscowego planu może następować odrębnie dla
poszczególnych fragmentów tego obszaru.
11. Nie uwzględnić w całości uwagi nr 12 wniesionej przez M.S. dotyczącej ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowę nr 735/15 z dnia 19 czerwca 2015, dla części działki nr 4217/389.
Nie uwzględnia się w całości uwagi z następującej przyczyny:
Przedmiotem wyłożenia do publicznego wglądu była część planu dzielnic południowych obejmująca
dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, stanowiąca część obszaru objętego przystąpieniem do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice
w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki – Staszic” (uchwała
Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r.). Zgodnie z § 3 w/w uchwały opracowanie i
uchwalenie miejscowego planu planowane jest odrębnie dla poszczególnych fragmentów tego obszaru.
Celem sporządzanego, w części obejmującej dolinę rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami, miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego jest ochrona jej minimalnego zakresu przed postępującą zabudową,
zachowanie ciągłości otuliny biologicznej rzeki oraz rowów melioracyjnych, będących odbiornikami wód
opadowych i roztopowych, które stanowią istotny element gospodarki wodami w postępującej urbanizacji
dorzecza rzeki Mlecznej.
Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę obejmuje część działki nr 4217/389 i położona jest poza
obszarem w/w planu miejscowego dla doliny rzeki Mlecznej i jej dopływów, wyłożonym do publicznego
wglądu. Przedmiotem ustaleń projektu planu nie może być określenie sposobu zagospodarowania terenu nie
będącego w jego granicach.
Uwaga nie może być również uwzględniona, ponieważ pozostała część działki nr 4217/389 położona
jest, zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
Katowice – Edycja II (uchwała Nr XXI/483/12 Rady Miasta Katowice z dnia 25 kwietnia 2012r.), w
granicach obszaru oznaczonego jako ZE - obszary zieleni o funkcji przyrodniczo-ekologicznej, dla którego
podstawowe kierunki zmian w przeznaczeniu zmian terenów w obszarach ZE obejmują:
a) tereny rolnicze,
b) wody powierzchniowe,
c) tereny zieleni objęte formami ochrony zgodnie z przepisami o ochronie przyrody,
d) tereny zieleni.
Prezydent sporządza projekt planu miejscowego zawierający część tekstową i graficzną, w oparciu o art.
15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z zapisami
studium oraz z przepisami odrębnymi odnoszącymi się do obszaru objętego planem wraz z uzasadnieniem, a
w oparciu o art. 20 ust. 1 w/w ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, w projekcie planu miejscowego
dla przedmiotowej nieruchomości ustalono przeznaczenie terenu 43Z, 44Z, 45Z – teren zieleni w dolinach
rzecznych oraz 16WS/Z – teren wód powierzchniowych śródlądowych i zieleni w dolinach rzecznych.
Przyjęte w projekcie planu szerokości pasów terenów WS/Z i Z wynikają z analizy ustaleń dotyczących
kierunków zmian w przeznaczeniu terenów ZE zawartych w Studium, które określają dopuszczalny zakres i
ograniczenia tych zmian oraz zawierają ograniczenia, zasady oraz wytyczne określania przeznaczenia
terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obejmujące:
„1. OGRANICZENIA ZMIAN W PRZEZNACZENIU TERENÓW
a) Wyklucza się lokalizację nowej zabudowy związanej z gospodarką rolną,
b) Inwestycje powinny być dopuszczane wyłącznie w przypadkach uzasadnionych potrzebą rozwoju systemów
infrastruktury
technicznej,
urządzeń
służących
ochronie
przed
powodzią
i ochronie środowiska oraz tworzeniem warunków rekreacji i wypoczynku.
2. ZASADY ZAGOSPODAROWANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW
1) Użytkowanie terenów wymienionych w pkt 1 b dopuszczalne powinno być tylko w takim zakresie, w jakim
nie koliduje z ich wiodącą funkcją przyrodniczą.
2) Sposoby użytkowania terenu określone w ramach przeznaczenia dopuszczalnego mogą być realizowane
pod warunkiem utrzymania naturalnej biologicznej otuliny rzek i cieków w pasach o szerokości 5 m od
brzegu koryta.”
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Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi wstępną fazę procesu inwestycyjnego i nie uprawnia
do realizacji inwestycji, gdyż takie uprawnienie wynika dopiero z ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowę.
Z przepisu z art.65 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
wynika, że organ, który wydał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stwierdza jej
wygaśnięcie, jeżeli dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej
decyzji.
(W projekcie planu ponownie wyłożonym do publicznego wglądu w dniach od 12.11.2015 r. do
10.12.2015 r.:
· w przypadku uzyskania przez wnoszącego uwagę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę przed
wejściem w życie niniejszego planu miejscowego – składający uwagę nabędzie praw, na podstawie których
obowiązujące dla niego będą ustalenia planu dotyczące „zabudowy istniejącej”, które zawarto w §4 ust. 1
pkt 13 oraz §5 pkt 1 i 2projektu planu)
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/652/16
Rady Miasta Katowice
z dnia 23 listopada 2016 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 2003r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778), 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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