
UCHWAŁA NR XLV/847/17

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargi z dnia 
22 czerwca 2017 r.  na uchwałę Nr XXVIII/584/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 
Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej 

Huty Baildon

Na podstawie art. 18 ust. 1, w związku z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2016r., poz. 446) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U z 2016 r., poz. 718)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Przekazać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach skargę Pełnomocnika Pani T  
O  i Pana J  O  na uchwałę nr XXVIII/584/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27lipca 2016 r. 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic 
Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty 
Baildon.

§2. Prawne i faktyczne argumenty odpowiedzi na skargę zawiera uzasadnienie do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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UZASADNIENIE
Pani T O i Pan J O w imieniu których działają Pełnomocnicy – Adwokat dr Mirosław

Wyciślak oraz Radca Prawny Adam Dusek, złożyli na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Gliwicach na uchwałę Rady Miasta Katowice nr XXVIII/584/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca
2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie
ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej
Huty Baildon.

Na podstawie przepisów art. 54 §1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed
sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718) skargę do sądu administracyjnego wnosi się za
pośrednictwem organu, którego zaniechanie lub działanie jest przedmiotem skargi.

Złożone wcześniej wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 1 marca 2017 r. oraz ponownego
wezwania do usunięcia naruszenia prawa z dnia 22 maja 2017 r. uznano za bezzasadne oraz udzielono
odpowiedzi pismem nr BRM.0005.7.2017 z dnia 29 maja 2017 r.

W złożonej skardze Skarżący, za pośrednictwem Pełnomocników, wskazują na postanowienia
przedmiotowego aktu prawa miejscowego dla nieruchomości położonej przy ul. G
139 w Katowicach, naruszające według Skarżących interes prawny oraz formułują wobec uchwały Rady
Miasta zarzuty dotyczące: nieuwzględnienia w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego
okoliczności dla jakich Gmina Katowice sprzedała a Skarżący kupili przedmiotowe nieruchomości,
sprzeczność postanowień przedmiotowego planu miejscowego, nierówne traktowanie podmiotów
gospodarczych i naruszenie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nieuwzględnienie
w przedmiotowym planie warunków infrastruktury technicznej, nieuwzględnienie przepisów ustawy
o odpadach, naruszenie fundamentalnych zasad wyrażonych w Konstytucji oraz inne naruszenia interesu
prawnego wyszczególnione w posiadanych opiniach rzeczoznawców, biegłych sądowych w zakresie
urbanistyki oraz projektowania planowania przestrzennego. Skarżący w treści uzasadnienia skargi
przedstawiają także swoje wyjaśnienia podstaw złożenia rozpatrywanej skargi.

Skarżący wywodzą w uzasadnieniu skargi swój interes prawny z faktu pozostawania właścicielami
działek przy ul. G 139 o nr 18/1 i 21/1 objętymi ustaleniami uchwalonej uchwały w sprawie planu
miejscowego. Stawiają przy tym tezę, że interes ten został naruszony poprzez działanie Rady. Skarżący
zakupili teren w celu prowadzenia działalności gospodarczej a nie jak wynika z uchwalonego planu na cele
budownictwa wielomieszkaniowego. Skarżący wskazują, że wydane przed uchwaleniem planu miejscowego
decyzje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej winny zostać uwzględnione w planie
miejscowym.
Korzystający z uprawnienia wynikającego z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym, powinien wykazać naruszenie przez organ gminy konkretnego przepisu prawa materialnego,
które to naruszenie wpływa negatywnie na jego sytuację prawną - interes prawny. Wzywający nie wykazuje
jednak w piśmie z dnia 22 czerwca 2017 r. naruszenia przepisu prawa, wynikającego z przedmiotowej
uchwały podjętej przez Radę Miasta Katowice. Skuteczne złożenie skargi wymaga natomiast od skarżącego
nie tylko wykazania istnienia własnego interesu prawnego ale również wykazania jego naruszenia. Przy
czym interes ten winien być bezpośredni i realny, aktualny, a nie przyszły, hipotetyczny lub ewentualny.
Stanowisko takie potwierdza bogaty dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych w tym Naczelnego

Sądu Administracyjnego w Warszawie, który stwierdził w wyroku z dnia 1 października 2013 r., sygn. akt
I OSK 1209/13, że podmiot powołujący się na dyspozycję przepisu art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie
gminnym,”(...) musi wykazać istnienie związku pomiędzy zaskarżoną uchwałą a jego konkretną,
indywidualną sytuacją prawną. Musi udowodnić, że zaskarżona uchwała poprzez naruszenie prawa
jednocześnie negatywnie wpływa na jego sferę prawo-materialną (wynikającą z konkretnie wskazanego
przepisu prawa materialnego), pozbawia go pewnych uprawnień albo uniemożliwia ich realizację.
O powodzeniu takiej skargi przesądza wykazanie przez stronę skarżącą naruszenia przez organ konkretnego
przepisu prawa materialnego, wpływającego negatywnie na jej sytuację prawną. Przy czym interes ten
winien być bezpośredni i realny, aktualny, a nie przyszły, hipotetyczny lub ewentualny. Kryterium interesu
prawnego, o którym mowa w art. 101 ust. 1ustawy o samorządzie gminnym, musi być oceniane
w płaszczyźnie materialno-prawnej i wymaga stwierdzenia związku między sferą indywidualnych praw
i obowiązków strony skarżącej a zaskarżonym aktem.”.
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Tym samym Skarżący nie wykazał w sposób dostateczny zaistnienia konkretnego naruszenia swojego
interesu prawnego. Wskazanie, że Rada Miasta skorzystała z kompetencji wynikającej z treści przepisów
art. 3, 6 i 15 ust.1 pkt 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie stanowi samo w sobie,
automatycznie naruszenia interesu prawnego skarżącego – właściciela bądź użytkownika wieczystego
nieruchomości.
Ponadto stawiana przez Skarżącego teza o braku uzasadnienia dla ustalenia przyjętego w planie sposobu

przeznaczenia terenu objętego planem jest chybiona. Zarówno w uzasadnieniu uchwały w sprawie
miejscowego planu jak i w załączniku do tej uchwały tj. Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie
rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu planu wyjaśniono przesłanki przyjętych rozwiązań
przestrzennych, ich istotę oraz cele.
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że złożona skarga jest bezpodstawna, a także nie spełnia

wymogów ustalonych dla tej czynności prawnej regulacją art. 101 ustawy o samorządzie gminnym.
Niezależnie od powyższego należy stwierdzić, że wszystkie zarzuty podnoszone przez Skarżącego

wobec uchwały Rady Miasta Katowice są bezzasadne i nie zasługują na uwzględnienie.
1.Nieuwzględnienie w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego okoliczności dla jakich

Gmina Katowice sprzedała a skarżący kupili nieruchomości położone przy ul. G 139 w Katowicach
t.j. wprowadzenie w planie zagospodarowania przestrzennego zapisów o budownictwie
wielomieszkaniowym w sytuacji wzajemnych zobowiązań, zawartych w umowach kupna-sprzedaży, co do
obowiązku przeznaczenia przedmiotowego terenu na cele działalności gospodarczej.
Według wypisu z aktu notarialnego (Repetytorium A numer 2014/2011) kupujący nabył w 2011 r.

nieruchomość stanowiącą działkę nr 21/1 „w związku z prowadzoną przez J O działalnością
gospodarczą”, oświadczając na wstępie, że prowadzi działalność gospodarczą o nazwie: K N R
– S O oraz K N S – S O podobnie jak według wypisu z aktu
notarialnego (Repetytorium A numer 3246/2012) dla nieruchomości składającej się z działek: 18/1, 18/2,
19. Nie można tak określonej działalności gospodarczej uznać za sprzeczność z ustaleniami planu
miejscowego, który określa przeznaczenie podstawowe terenu jako: teren intensywnej zabudowy usługowo-
mieszkaniowej, co obejmuje zabudowę usługową wraz z parkingami i urządzoną zielenią towarzyszącą
(z dopuszczeniem handlu o powierzchni sprzedaży do 2000m2) oraz zabudowę mieszkaniową wielorodzinną
wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkańców miejscami do parkowania i urządzoną zielenią
towarzyszącą. Ponieważ zabudowa usługowa została w planie zdefiniowana, usługi mogą być działalnością
gospodarczą, stąd nie ma tu sprzeczności pomiędzy działalnością gospodarczą, a ustaleniami prawa
miejscowego, które zostało sprecyzowane jako przeznaczenie usługowe i mieszkaniowe, w zgodności
z polityką przestrzenną miasta. Na marginesie należy zauważyć, że sprzedający – miasto w paragrafie 7 aktu
notarialnego zobowiązywało kupującego do zabudowy działki – wybudowania budynku, czego Skarżący
nie zrealizował. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że:
- w chwili zawierania transakcji (prowadzone były już prace nad przedmiotowym planem, co było

powszechnie dostępną informacją od momentu obwieszczenia o przystąpieniu do jego sporządzania w dniu
18 listopada 2009 r., a jak zapisano w art.6 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym: „ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości”. Państwo
O nie wnieśli żadnych wniosków w trakcie sporządzania projektu planu,
- podatek od gruntów naliczany jest wg kategorii wskazanej w ewidencji gruntów, a od budynków

naliczany jest zgodnie z ich faktycznym użytkowaniem, a nie od przeznaczenia terenu ustalonego w planie.
Ponadto na podstawie analizowanych umów stwierdza się brak naruszenia uchwałą Rady Miasta

Katowice zobowiązania ze strony Miasta. Natomiast przedsiębiorca nie wywiązał się z §7 umowy, który
dotyczył rozpoczęcia zabudowy przedmiotowej nieruchomości, rozumianej jako wybudowanie
fundamentów, w terminie do 18 miesięcy od dnia nabycia oraz do zakończenia zabudowy, rozumianej jako
wybudowanie budynku w stanie surowym zamkniętym, w terminie do 36 miesięcy, albowiem Skarżący
nie tylko nie wykonał obowiązku wynikającego z wyżej wymienionego §7 umowy, ale wzniósł budynek
gospodarczy, co do którego Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Katowicach wszczął
postępowanie administracyjne w sprawie samowolnie wybudowanego blaszanego budynku gospodarczego,
a następnie wydał pozwolenie na jego użytkowanie.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych nieruchomości, nie ustala

przeznaczenia pod działalność gospodarczą koncesjonowaną, natomiast nie zakazuje prowadzenia
działalności gospodarczej. Prowadzenie różnego rodzaju reglamentowanej działalności opiera się o odrębne
przepisy prawa.
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2.Sprzeczność postanowień przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego a w szczególności
wewnętrzną sprzeczność zawartą w §8 ust. 7 z posadowieniami §25 ust. 1 pkt 3.
W paragrafie 8 planu ustalone zostały zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

obowiązujące dla całego obszaru objętego planem. Niezależnie od powyższego w ustaleniach
szczegółowych dla terenów UM (paragraf 25) określone zostały: przeznaczenie terenu oraz zasady
zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy. Wszystkie te ustalenia obowiązują dla terenów łącznie,
co oznacza, że dopuszcza się handel o powierzchni sprzedaży do 2000m2, a zakazuje zagospodarowania
terenów na cele związane z: zbieraniem, przeładunkiem, przetwarzaniem odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych i złomu. W planie zamieszczono ponadto definicję handlu.
3.Nierówne traktowanie podmiotów gospodarczych i naruszenie ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej (Dz. U z 2015, poz. 584 z późn. zm.) przez dopuszczenie w §8 ust. 7 pkt 2 wyjątków
od zakazu określonego w §8 ust. 7 pkt 1 w zakresie postępowania z odpadami oraz dopuszczenie w §25
ust. 1 pkt 3 kontynuacji działalności produkcyjnej a niedopuszczenie kontynuacji działalności zbiórki
odpadów innych niż niebezpieczne.
Nie można się zgodzić z twierdzeniem skarżących o bezzasadnym nierównym traktowaniu podmiotów,

ponieważ plan opracowywany był na podstawie ustaleń studium, w którym określone zostały kierunki
zagospodarowania przestrzennego. W studium tereny po północnej stronie ul. N określone
były jako obszary zabudowy usługowo-produkcyjnej (UP3) z wymogiem przekształceń, dlatego w planie
dopuszczona została istniejąca produkcja związana z przemysłem hutniczym i sformułowano dla niej zasady
kontynuacji. Natomiast tereny po południowej stronie przebiegu ul. N – gdzie zlokalizowane
są działki, będące przedmiotem skargi – określone były jako obszar intensywnej zabudowy mieszkaniowo-
usługowej i wielofunkcyjnej (MUw1), w której dopuszczalne kierunki przeznaczenia terenów dopuszczają
nieuciążliwą produkcję, co w planie zostało wykorzystane. Odmienny charakter kierunku rozwoju
obszarów, rozdzielonych ul. N określony w polityce przestrzennej przekłada się na ustalenia
planu. Zróżnicowane ustalenia dla istniejącej produkcji oraz zasady postępowania z odpadami w terenach
mają uzasadnienie, bowiem wynikają z określonego kierunku rozwoju i przeznaczenia terenów: UM
terenów intensywnej zabudowy usługowo-mieszkaniowej i PU terenów zabudowy produkcyjno-usługowej,
które są pochodną kierunków zagospodarowania przyjętych w studium. W terenach UM gdzie obie funkcje
usługowa i mieszkaniowa były traktowane równorzędnie w przeznaczeniu podstawowym, istotnym było
podniesienie poziomu i jakości zagospodarowania terenu. Miasto planując i zobowiązując się do realizacji
publicznej drogi ul. N i urządzenia placu miejskiego na terenie 1KD ustaliło dla terenów
sąsiednich usługowo-mieszkaniowe przeznaczenie terenu, a także wymogi w zakresie kształtowania obszaru
przestrzeni publicznej i zasady kształtowania zabudowy, eliminując jednocześnie takie formy
zagospodarowania terenu, które nie zapewniają wysokich standardów architektonicznych i estetycznych.
Żeby zrozumieć zamierzenia sporządzającego plan, warto przypomnieć fragment z uzasadnienia do uchwały
w sprawie uchwalenia planu: celem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
było w szczególności takie określenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania obszaru dawnej Huty
Baildon, aby usługi i produkcja mogły w tym obszarze współistnieć i rozwijać się na zrównoważonych
zasadach – nie stanowiąc uciążliwości dla usługowo-mieszkaniowych funkcji Śródmieścia Katowic.
Realizując powyższe cele, rozwiązania planu zapewniają oprócz możliwości kontynuacji istniejącej
produkcji według ściśle określonych zasad również możliwość przekształcenia terenów poprzemysłowych
w kierunku usługowym i  zaawansowanej technologicznie nieuciążliwej produkcji (przez co należy rozumieć
w szczególności parki przemysłowe, parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości), nie powodującym
negatywnego oddziaływania na środowisko (…).
Kompozycja układu funkcjonalno-przestrzennego opiera się na założeniu:
- zachowania charakteru intensywnej zabudowy mieszkaniowo-usługowej tworzącej centrum dzielnicy

Załęże z uwzględnieniem jej historycznie ukształtowanego układu urbanistycznego oraz zabytkowej
zabudowy miejskiej, chronionymi ustaleniami planu. Nowa zabudowa w powyższych uwarunkowaniach -
wg ustaleń projektu dla strefy ochrony konserwatorskiej obejmującą zabudowę skupioną wokół ul.
G – musi posiadać odpowiednią skalę (do pięciu kondygnacji nadziemnych) i lokalizację
(obowiązujące linie zabudowy) dostosowaną do historycznego kontekstu. Istotne jest utrzymanie ul.
G jako tradycyjnej, głównej osi przestrzennej dzielnicy, o usługowo - handlowo – mieszkaniowej
funkcji oraz zachowanie wieży kościoła św. Józefa jako lokalnej dominanty przestrzennej w historycznej
części dzielnicy;
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- zachowanie ładu przestrzennego zapewniają również ustalone wymagania kształtowania przestrzeni
publicznej, wskazanych w obszarze planu, szczególnie te dotyczące kształtowania elewacji frontowych
budynków ze szczególną starannością oraz kształtowania elewacji dachu z uwzględnieniem maskowania
elementów technologicznych;
- wskazanie do przekształceń części zachodniej przemysłowego terenu dawnej Huty Baildon jako

docelowo usługowego i zaawansowanej technologicznie nieuciążliwej produkcji.
(…)
Kierując się potrzebą zapewnienia korzystnych warunków dla zabudowy mieszkaniowej oraz ze względu

na ład przestrzenny w projekcie zakazano również: realizacji przedsięwzięć obejmujących magazynowanie
surowców, paliw lub innych materiałów na powierzchni terenu oraz lokalizacji składowisk odpadów
i zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem, przeładunkiem, przetwarzaniem odpadów,
w tym odpadów niebezpiecznych i złomu. Oznacza to, że istniejące w terenie: składnice złomu i innych
odpadów będą mogły prowadzić swoją działalność wyłącznie do końca ważności uzyskanych zezwoleń”.
Pan O uzyskując decyzję o warunkach zabudowy (nr 289/2015 z dnia 05.10.2015r.) został

uprzedzony w tejże decyzji:…” mając na uwadze przedstawione przeznaczenie terenu w projekcie planu
organ stwierdził, że stoi on w sprzeczności z wnioskowaną przez inwestora inwestycją tj.: zmiana sposobu
użytkowania terenu na plac składowy materiałów budowlanych, plac składowy materiałów opałowych,
punkt zbierania metali żelaznych i nieżelaznych”, stąd nieuprawnione jest stwierdzenie, że …”skarżący
mając stosowne decyzje mogli przypuszczać, że ich działalność gospodarcza zostanie uwzględniona
w przyszłym planie zagospodarowania przestrzennego…” ponieważ była ona sprzeczna z celami
i ustaleniami projektu planu.
4.Nieuwzględnienie w przedmiotowym planie zagospodarowania przestrzennego warunków

infrastruktury należącej do skarżących nieruchomości i przyjęcie, że nieruchomość ta określona jako 1MU
przeznaczona winna być na cele intensywnej zabudowy mieszkaniowej w sytuacji gdy nie jest możliwe
prowadzenie na terenie przedmiotowych działek intensywnej zabudowy z uwagi na istniejący na tych
działkach głównych kolektor ściekowy o średnicy ponad 1,60m u długości 70m co powoduje wyłączenie
spod zabudowy ponad 1/3 t.j. ok 1000m2 nieruchomości co w sposób jednoznaczny potwierdzili
rzeczoznawcy, biegli sądowi w zakresie urbanistyki i projektowania planowania przestrzennego.
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Kolektory ściekowe nie posiadają ustalonych prawem powszechnie obowiązującym stref technicznych. Na
etapie projektowania budowlanego każdorazowo zarządca sieci określa możliwość zbliżenia się zabudowy
(projektowanego konkretnego obiektu budowlanego) do obiektu infrastrukturalnego, którym zarządza.
Zważywszy na regularny przebieg sieci – wzdłuż planowanego śladu ul. N – przyszłe
zagospodarowanie działki musi uwzględnić zapewnienie dostępu do sieci na wypadek awarii (ustalenia
w paragrafie 23: w bezpośrednim sąsiedztwie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej ustala się
uwzględnianie ograniczeń w zagospodarowaniu terenów, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
i dostępu do sieci), co po realizacji drogi publicznej będzie możliwe również od północy. Ponieważ ustalone
przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania wymuszają konieczność zapewnienia na działce
budowlanej powierzchni biologicznie czynnej (nie mniej niż 20%) oraz konieczność zapewnienia miejsc do
parkowania, a także ograniczają możliwość zabudowy do maksymalnie 70%, dlatego nie byłoby możliwe
zabudowanie całej działki. Projektanci rozważali w projekcie inne metody rozwiązania przeznaczenia terenu
dla magistralnych sieci infrastruktury, ale stosunkowo rzadko i w specyficznych uwarunkowaniach (lasy)
wyznaczane są odrębne tereny o przeznaczeniu wyłącznie pod sieci. W przedmiotowym przypadku
istniejący kolektor sanitarny nie eliminuje działki spod zabudowy, lecz ją ogranicza. Przeznaczenie całego
terenu (łącznie z przebiegiem sieci) pod zabudowę pozwala na korzystne zbilansowanie wskaźników
zagospodarowania terenu w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej, inaczej niż by to było przy
wydzielonym terenie infrastruktury kanalizacyjnej. Wg aktów notarialnych całkowita powierzchnia
zakupionej od miasta nieruchomości składającej się z działek: 21/1 i 18/1 oraz 18/2, 19 wynosi 32 849m2,
stąd obszar o powierzchni około 1000m2 (kolektor z terenem przyległym wg obliczeń w skardze)
nie uniemożliwia realizacji zabudowy zgodnej z ustaleniami planu, a jedynie ją ogranicza od strony nowo
planowanej drogi. Przestrzeń tą można potraktować jako przedpole zabudowy i przeznaczyć pod wymagane
w planie: zieleń urządzoną i parking, o których mowa w przeznaczeniu podstawowym terenów UM (patrz
pkt 1). Nadużyciem jest traktowanie lokalizacji kolektora jako głównego powodu zagospodarowania działek
na potrzeby gospodarowania odpadami. Wprowadzona na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy
jest niezależna od położenia kolektora ściekowego. Sprzeczność ustaleń występowałaby w sytuacji ustalenia
na działkach 18/1, 21/1 obowiązującej linii zabudowy, nakazującej realizację ściany budynku we wskazanej
lokalizacji. Nieprzekraczalna linia zabudowy określa maksymalny dopuszczony w planie zasięg zabudowy.
Kupujący był świadom istniejącego na działkach uzbrojenia (w paragrafie 6 aktu notarialnego kupna działek
18/1, 18/2, 19 znajduje się oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nabytej nieruchomości
gruntowej, a w szczególności ze stanem gruntu i uzbrojenia i przyjmują go bez zastrzeżeń). Podobne
oświadczenie – przyjęcie wszelkich ciężarów i pożytków z tą nieruchomością związanych – znajduje się też
w paragrafie 6 w akcie notarialnym dla działki 21/1 .
5.Nieuwzględnienie przepisów ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21 z późn. zm.) określającej

charakter i warunki punktów zbiórki odpadów innych niż niebezpieczne a także wbrew zapotrzebowaniu
społeczności lokalnej warunków socjotechnicznych dla kontynuacji przez wnioskodawców prowadzonej
przez nich działalności gospodarczej w otoczeniu działalności produkcyjnej wytwarzającej odpady
metalowe.
Zgodnie z tym, co już zostało napisane odnośnie założeń planu, składnice złomu jako sposoby

zagospodarowania nieadekwatne dla terenów miejskich centrów dzielnic, ze względu na estetykę i sposób
prowadzenia działalności, zostały wyeliminowane jako sposoby zagospodarowania terenu nie dające
gwarancji uzyskania wysokich standardów zagospodarowania.
Jednak zezwolenie na zbiórkę odpadów innych niż niebezpieczne uzyskane decyzją administracyjną nr

33/O/2014 z dnia 14.04.2014r. nadal obowiązuje i będzie respektowane do 2024r. Nieprzypadkowo decyzje
administracyjne w zakresie zbierania odpadów wydawane są na czas określony, co oznacza, że prowadzący
taką działalność musi mieć świadomość tymczasowości, zapisanej w terminie obowiązywania decyzji.
Działalność prowadzona przez J O prowadzącego punkt skupu surowców wtórnych nie jest

w jakikolwiek technologiczny sposób powiązana z działalnością produkcyjną prowadzoną na terenie po
byłej Hucie Baildon i dlatego nie można tych dwóch działalności wiązać ze sobą i od siebie uzależniać.
Natomiast potrzeby społeczności lokalnej, wbrew temu co twierdzą skarżący, nie koncentrują się na
zapewnieniu miejsc sprzedaży/kupna odpadów, ponieważ nie potwierdzają tego żadne indywidualne lub
zbiorowe wnioski do projektu planu. Potrzeby lokalnej społeczności formułowane były w trakcie dyskusji
publicznych nad rozwiązaniami projektu planu, a także poprzez uwagi Zarządu Jednostki Pomocniczej nr
7 Załęże, złożone po drugim wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu. Nikt inny oprócz skarżących
nie formułował potrzeb mieszkańców związanych z zachowaniem lokalizacji istniejących punktów skupu
złomu.
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Ustalenia uchwały nr XXVIII/584/16 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna
w Katowicach, z wyłączeniem części wschodniej obszaru dawnej Huty Baildon uwzględniają przepisy
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
6.Naruszenie fundamentalnych zasad wyrażonych w art. 32 ust. 1 Konstytucji (zasada równości wobec

prawa) i w art. 64 ust. 2 (zasada równej ochrony prawa własności).
Konstytucyjnych praw obywatelskich nie można rozpatrywać w oderwaniu od konkretnej sytuacji

przestrzennej. W planowaniu przestrzennym uwzględnia się prawo własności, lecz równocześnie ustalenia
miejscowego planu kształtują wraz z innymi przepisami sposób wykonywania prawa własności
nieruchomości. Jak zapisane jest w art.6 ust.2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do zagospodarowania terenu zgodnie
z warunkami ustalonymi w miejscowym planie, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu
publicznego. Za taki należy uznać pożądany przez sporządzającego rozwój dzielnicy w ustalonym przez
przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania kierunku.
Przedmiotowa uchwała Rady Miasta Katowice została sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem prawa własności i nie
narusza przepisów Konstytucji.
7.Inne naruszenia interesu prawnego w uchwalonym planie zagospodarowania przestrzennego

wyszczególnione w posiadanych przez wnioskodawców opiniach rzeczoznawców, biegłych sądowych
w zakresie urbanistyki oraz projektowania planowania przestrzennego.
Korzystający z uprawnienia wynikającego z art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym, powinien wykazać naruszenie przez organ gminy konkretnego przepisu prawa materialnego,
które to naruszenie wpływa negatywnie na jego sytuację prawną - interes prawny. Wzywający nie wykazuje
jednak w piśmie z dnia 22 czerwca 2017 r. naruszenia przepisu prawa, wynikającego z przedmiotowej
uchwały podjętej przez Radę Miasta Katowice. Skuteczne złożenie skargi wymaga natomiast od skarżącego
nie tylko wykazania istnienia własnego interesu prawnego ale również wykazania jego naruszenia. Przy
czym interes ten winien być bezpośredni i realny, aktualny, a nie przyszły, hipotetyczny lub ewentualny.
Odnośnie naruszeń interesu prawnego skarżących wykazanych w opinii Państwa E M

i A W to nie wszystkie z nich dotyczą Państwa O trudno za takie uznać np. ustalenia
dotyczące zagrożeń powodziowych. Analiza poszczególnych wymienionych zastrzeżeń, w szczególności
zawartych w ust.1 pozwala na stwierdzenie, że część z nich jest bezzasadna, a pozostałe nie stwarzają
problemów z czytelnością planu:
1) Zapisy zawierające odesłania do zapisów już zawierających odesłania, jako niezgodne z zasadą

techniki prawodawczej określoną w paragrafie 157 (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministra z dnia
20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2002 r. nr 100 poz.908).
Faktycznie takie odesłania zastosowano, lecz sam ten fakt nie ma istotnego wpływu na czytelność planu.
2) Definicje terminów zdefiniowanych w ustawach i terminy niezdefiniowane, jako niezgodne

z paragrafem 149 zasad techniki prawodawczej:
W tekście uchwały zawarto definicje: reklamy, szyldu, nośnika reklamowego wielkogabarytowego. Jest

to zgodne z prawem ze względu na przepisy przejściowe (art.12 ust.3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r.
o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. Ponieważ projekt
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu - Nr XLIII/884/09 Rady Miasta Katowice z dnia 22 czerwca
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna w Katowicach - był wcześniej niż wejście
w życie tzw. ustawy krajobrazowej – 11.09.2015. - stąd wykorzystane zostały przepisy przejściowe.
W planie wprowadzona została definicja powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do

powierzchni działki budowlanej. Można to było zrobić, ponieważ nie istnieje termin ustawowy powierzchni
całkowitej zabudowy. Część pojęć nie została zdefiniowana, jednak nie oznacza to automatycznego
obniżenia jednoznaczności ustaleń i czytelności planu. Jeśli dane pojęcie jest powszechnie zrozumiałe (np.
galerie, użytkownik przemysłowy, handlowy, profesjonalny, itp.) to nie ma potrzeby wprowadzania do
planu definicji. Mówi o tym paragraf 146 zasad techniki prawodawczej.
3) Definicje niezrozumiałe i wzajemnie się wykluczające.
Podważenie przez biegłych czytelności definicji handlu hurtowego jest subiektywną indywidualną oceną,

nie oznacza to jeszcze konieczności jej zmiany. Ponieważ definicja ustawowa nie istnieje, dlatego została
do planu sformułowana z należytą starannością i wprowadzona. Ustalenia planu obowiązują już od niemal
roku i dotychczas definicja powyższa nie spowodowała problemów interpretacyjnych.
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W planie zamieszczone zostały dwie definicje wysokości z rozbiciem na wysokość budynku i obiektów
budowlanych. Wysokość budynku została zdefiniowana odrębnie, ponieważ to budynki są głównym
składnikiem zabudowy terenu. Również dla budynków w ustaleniach szczegółowych planu odrębnie
określone zostały parametry wysokości.
4) Zapisy nie zawierające żadnych ustaleń.

W paragrafie 7 planu zawarte zostały ustalenia związane z ochroną i kształtowaniem ładu przestrzennego,
a ponieważ zasady te zamieszczone zostały w rozdziale 2 ustaleń obowiązujących dla całego planu, stąd
mają one charakter ogólny i zawierają odesłania do ustaleń szczegółowych. Nie można zgodzić się np.
ze stwierdzeniem biegłych, że ustalenie ukształtowania przestrzeni centralnego placu publicznego pieszo-
drogowego jako głównego elementu obszaru przestrzeni publicznej jest postulatem, ponieważ plac został
wskazany, wydzielony liniami rozgraniczającymi i posiada ustalone zasady zagospodarowania.
5) Zapisy niedozwolone, cytaty z ustaw.
Postępowanie z odpadami wymienione jest w ustawie Prawo ochrony środowiska jako element

kompleksowego rozwiązania w planie miejscowym problemu zabudowy miasta (art.72 ust.1 pkt 3).
Określając te zasady w planie, dla czytelności ustaleń, posługiwano się słownictwem zdefiniowanym
w ustawie o odpadach, w której odrębnie zdefiniowane jest magazynowanie odpadów, a odrębnie wstępne
magazynowanie odpadów, i to właśnie taką formę magazynowania plan dopuszczał. Żeby wyrazić się
precyzyjnie, do jakiej formy zagospodarowania i magazynowania odnoszą się ustalenia, konieczne jest
czasem powtórzenie treści ustawy lub przepisu.
Wielokrotne przywołanie stwierdzenia „według stanu na dzień wejścia w życie ustaleń planu” oraz

przywołanie konkretnych przedsięwzięć z listy sformułowanej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ma ten sam
cel – uzyskania maksimum precyzji ustaleń planu. Ponieważ poprzednio obowiązujące plany miejscowe
posługujące się ustaleniami ogólnymi okazały się nieskuteczne (przedsiębiorcy branży hutniczej uzyskiwali
na ich podstawie decyzje administracyjne na realizację przedsięwzięć mogących zawsze znacząco
oddziaływać na środowisko, pomimo sprzeciwu miasta), dlatego w przedmiotowym planie zdecydowano
o sformułowaniu bardziej szczegółowych zasad ochrony.
6) Zapisy niedozwolone – regulujące zagadnienia regulowane ustawami.
W planie w paragrafie 8 ust.7 zostały ustalone zasady postępowania z odpadami, ze względu na wymogi

art.72 ust.1 pkt 3, który mówi, że w miejscowych planach zapewnia się warunki utrzymania równowagi
przyrodniczej i racjonalną gospodarkę zasobami środowiska, w szczególności przez zapewnienie
kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy miast i wsi ze szczególnym uwzględnieniem (…)
gospodarki odpadami.
7) Zapisy niedozwolone – zależne od okoliczności nieregulowanych planem.
Zasady gospodarowania odpadami określone zostały w ramach zasad ochrony środowiska w paragrafie 8.

Z punktu widzenia ładu przestrzennego i ograniczania uciążliwości generalnie wykluczone zostały formy
zagospodarowania polegające na zbieraniu, przeładunku, przetwarzaniu odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych i złomu jak również zakazano lokalizacji składowisk odpadów. Od ww. zakazów
dopuszczono wyjątki, w szczególności dla produkcji w terenach 1PU i 2PU. Wprowadzone zasady
zamieszczone zostały w przepisach obowiązujących dla całego planu, lecz wyjątki dotyczą terenów 1PU
i 2PU, co potwierdza odwołanie, zamieszczone w przepisach szczegółowych dla terenów PU, do zasad
ochrony środowiska w paragrafie 8.
8) Zapisy wzajemne sprzeczne i bez podstawy prawnej.
W paragrafie 15 planu zawarte jest stwierdzenie, że na obszarze objętym planem brak podstaw do

wskazywania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (art.9 ust.1 pkt 6c), co jest zgodne ze stanem faktycznym, ponieważ dla obszaru objętego
planem nie opracowano map zagrożenia powodziowego (art.88d ust.2 pkt 1 ww. ustawy) i nie wyznaczono
obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, nie oznacza to jednak, że woda płynąca korytem Rawy
nie powoduje zagrożeń dla otoczenia.

Zarówno w studium (na podstawie obserwacji podtopień w wyniku deszczy nawalnych) jak i w
opracowaniu ekofizjograficznym wskazano część obszaru planu jako zagrożony, dlatego w ustaleniach
dotyczących ograniczeń w użytkowaniu terenów wprowadzono stosowne do zagrożeń zapisy i ustalenia.
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W planie ustalony został obszar oddziaływania cmentarzy o zasięgu 50m i 150m z ograniczeniami
w zagospodarowaniu. Ponieważ nie istnieją prawem ustanowione strefy ochrony sanitarnej cmentarza, stąd
na potrzeby ustalonego planem obszaru oddziaływania wprowadzono zasady zagospodarowania
z ograniczeniem rozwoju wskazanych funkcji. Cmentarz jest specyficzną formą zagospodarowania
nie pozostającą bez wpływu na otoczenie, dla zapewniania jego funkcjonowania i ochrony terenów
sąsiednich uzasadnione jest ograniczenie form użytkowania sąsiedztwa.

Ustalenia dla obszaru objętego planem wprowadzone w związku z sąsiedztwem lotniska Katowice-
Muchowiec dotyczyły oprócz ograniczeń wysokości zabudowy również ograniczeń w zakresie budowy lub
rozbudowy obiektów mogących być źródłem żerowania ptaków, wynikających z odległości 5km od
lotniska. W paragrafie 17 ust.2 wskazano na ustalony w zasadach ochrony środowiska zakaz
zagospodarowania terenów na cele związane ze zbieraniem i składowaniem odpadów. Pomimo wyjątków od
ustalonej reguły wymienionych w planie, plan został pozytywnie uzgodniony przez Urząd Lotnictwa
Cywilnego, organ właściwy w przedmiotowym zakresie.
9) Zapisy nieprawidłowe.
Traktowanie centrum dzielnicy Załęże jako zabudowy śródmiejskiej pod względem hałasu byłoby

problematyczne, z uwagi na określenie kryteriów, jakie ta zabudowa ma spełniać wg Rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.
Obszar planu przylega do śródmieścia Katowic, ale w jej skład nie wchodzi (wg podziału na jednostki
urbanistyczne w studium), a Załęże nie jest dzielnicą zamieszkałą przez 100 tys. mieszkańców, a przez
10 185 (dane z 2014 r., całe Katowice 285 143 mieszkańców w grudniu 2016r.).
10) Zapisy bez delegacji ustawowej lub naruszające interes prawny władających.
W paragrafie 8 ust.2 określono zasady ochrony środowiska przed skutkami uciążliwości produkcji

hutniczej, dla zapewnienia rozwoju usługowo-mieszkaniowych funkcji dzielnicy i pobliskiego śródmieścia
Katowic. Zapisy w ust.2 były wypracowane wespół z producentami z branży hutniczej, prowadzącymi
działalność na terenie po byłej Hucie Baildon i stanowią istotny wkład dla osiągnięcia zakładanych celów
planu: ograniczenia uciążliwości, aby usługi i produkcja mogły współistnieć i rozwijać się na
zrównoważonych zasadach na terenach dawnej huty. Za podstawę należy uznać przywołane wcześniej
Rozporządzenie MŚ z dnia 14 czerwca 2007 r., paragraf 4 pkt 3 pkt a, w którym ustawodawca odwołuje się
do potrzeb ochrony środowiska, a w szczególności do art. 72 i art.73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska. Wg rozporządzenia zasady ochrony środowiska powinny zawierać nakazy,
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.

W paragrafie 21 określono zasady modernizacji, rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego, a w
nich zasady obsługi komunikacyjnej. W ramach powiązań z układem zewnętrznym - o których mowa w 
paragrafie 4 pkt 9 Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - określone zostały
zasady obsługi komunikacyjnej.

W paragrafie 23 określono zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu infrastruktury
technicznej, a w nich - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r.
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - zasady
powiązań sieci infrastruktury technicznej z układem zewnętrznym, określenie układu sieci infrastruktury
i parametry wymagane przez przepisy ochrony przeciwpożarowej.
11) Zapisy nakazowe bez kryteriów.
Ustalenia planu wskazują na istniejące ograniczenia w zagospodarowaniu w bezpośrednim sąsiedztwie

sieci infrastruktury technicznej, które należy uwzględniać przy projektowaniu lokalizacji obiektów
budowlanych. Strefy kontrolowane dla gazociągów są prawem powszechnie obowiązującym na podstawie
Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci
gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 640) - obowiązują niezależnie od tego czy plan je wskaże czy
nie. Zarządcy pozostałych sieci na etapie projektowania budowlanego indywidualnie dla każdej inwestycji
określają odległość zbliżenia. Ustalanie arbitralne w planie miejscowym zasięgu sieci niejednokrotnie
skutkowało większymi ograniczeniami niż określone na etapie projektowania technicznego. Jednocześnie
przypominamy, że lokalizacja sieci infrastruktury technicznej jest warstwą informacyjną planu.
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