Uchwała nr VII/89/03
Rady Miejskiej Katowic
z dnia 31 marca 2003r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze
dzielnicy Śródmieście w Katowicach w rejonie ulic: 1 Maja i Bagiennej.
Na podstawie art.18, ust.2, pkt 5, art.40, ust.1, art.41,ust.1 i art.42 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami )
oraz art.7 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
( Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami )
Rada Miejska Katowic
u c h w a l a:
§ 1 1.
2.

3.

4.

Uchwalić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w obszarze dzielnicy
Śródmieście w Katowicach w rejonie ulic: 1 Maja i Bagiennej zwany dalej
planem.
W ustaleniach planu uwzględnić postanowienia „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice”, a w szczególności postanowienia
dotyczące celów rozwoju i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszaru z
zachowaniem walorów przyrodniczych.
Integralną częścią planu są następujące ustalenia na rysunku planu w skali 1 : 2 000,
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:
1) granica obszaru objętego planem,
2) linie ciągłe rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu podstawowym
i dopuszczalnym oraz o różnych warunkach ich zabudowy i zagospodarowania wraz
z symbolami identyfikacyjnymi,
3) nieprzekraczalne linie zabudowy ,
4) trasa ścieżki pieszo- rowerowej,
5) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych.
Pozostałe oznaczenia na rysunku planu mają charakter informacyjny.

§ 2 1.

Określić następujące cele regulacji zawartych w ustaleniach planu:
1) ochrona interesu publicznego w zakresie:
a) budowy i modernizacji układu drogowego,
b) zachowania wartości środowiska przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego,
c) ochrony uzasadnionych interesów prawnych osób trzecich ;
2) minimalizacja konfliktów między użytkownikami przestrzeni;
3) ustalenie przeznaczenia, zasad i standardów zagospodarowania terenów.

§ 3 1.

Określać warunki zabudowy i zagospodarowania terenów w decyzjach
administracyjnych w oparciu o ustalenia odnoszące się do terenów wyznaczonych na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi , z uwzględnieniem :
1) ustaleń ogólnych zawartych w § 6,
2) ustaleń zawartych w § 7, 8, 9 i 10,
3) ustaleń rysunku planu, o których mowa w § 1 ust.3,
Jako zgodne z planem uznać:
1) wyznaczenie nowych i zmiany istniejących tras urządzeń liniowych oraz terenów
urządzeń związanych z rozbudową systemu infrastruktury technicznej niezbędnej dla
funkcji wyznaczonych w planie, stosownie do warunków wynikających ze szczegółowych
rozwiązań technicznych, które projektowane będą w obszarze opracowania,

2.

2)
3)

§ 4 1.

2.

§ 5 1.

korekty linii rozgraniczających wynikające z uwarunkowań technicznych i prawnoterenowych potwierdzone projektami realizacyjnymi, przy czym korekty te nie mogą
zmniejszyć powierzchni terenu, kosztem którego następuje korekta, o więcej niż 10%,
realizację elementów małej architektury i budowli takich jak: wolnostojące maszty
antenowe i wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe
z zachowaniem warunków technicznych wynikających z rozporządzenia ministra
infrastruktury.

Określić stosowanie symboli identyfikacyjnych terenów wyznaczonych ciągłymi oraz
przerywanymi liniami rozgraniczającymi, o których mowa w § 1 ust.3 pkt 2 i 3.:
BZ
- teren zajezdni autobusowej
BKS
- teren obsługi technicznej ruchu drogowego: parkingów, stacji paliw , oraz
towarzyszących funkcji usług rzemiosła związanego z motoryzacją , itp., teren baz
i zapleczy technicznych przedsiębiorstw
U
- tereny usług
ZP
- tereny zieleni publicznej
TG
- tereny urządzeń zaopatrzenia w gaz
KS
- tereny parkingów i garaży
KD
- tereny dróg - W - węzeł drogowy , L - drogi lokalne
Określić zasady obsługi technicznej w § 9 niniejszej uchwały:
1) zaopatrzenia w wodę,
2) zasilania w gaz,
3) zaopatrzenia w energię elektryczną,
4) odprowadzenia ścieków,
5) gospodarkę odpadami,
6) telekomunikacji.
Ustalić, że ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :
1) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć przypisanie danemu
terenowi ściśle określonej funkcji dominującej pod względem jej znaczenia dla obszaru
jak i zajmowanej powierzchni terenu - w tym powierzchni zabudowy wyznaczonego
liniami rozgraniczającymi,
2) funkcjach
uzupełniających - należy przez to rozumieć funkcje dodatkowe,
uzupełniające przeznaczenie podstawowe a nie powodujące z nim kolizji,
3) intensywności zabudowy - należy przez to rozumieć wyrażony procentem udział
powierzchni zabudowy wszystkich obiektów budowlanych projektowanych na działce w
stosunku do jej powierzchni , za wyjątkiem elementów małej architektury,
4) usługach - należy rozumieć usługi w tym handlu i rzemiosła nieprodukcyjnego
wykonywane w budynkach , przy czym powierzchnia sprzedażowa nie może być większa
niż 250 m2,
5) drobnych usługach wbudowanych - należy rozumieć usługi w tym rzemiosła
nieprodukcyjnego wykonywane w lokalach użytkowych
budynków związanych z
podstawową funkcją terenu , przy czym powierzchnia użytkowa tych lokali nie może
przekroczyć 50% powierzchni użytkowej budynku,
6) terenach zieleni publicznej - należy rozumieć tereny zieleni miejskiej: zadrzewień,
zieleni pełniącej funkcje parkowe, izolacyjnej wzdłuż dróg oraz zieleńców i skwerów,
7) terenach przeznaczonych dla realizacji celów publicznych - należy rozumieć
tereny dla realizacji celów publicznych w rozumieniu ustawy o gospodarce
nieruchomościami,
8) powierzchni biologicznie czynnej - należy rozumieć powierzchnię gruntu
w rozumieniu rozporządzenia ministra infrastruktury,
9) strefach technicznych - należy przez to rozumieć tereny przylegające do urządzeń i
sieci uzbrojenia terenu, o wielkościach określonych w przepisach szczególnych, służące
zapewnieniu bezpieczeństwa ich użytkowania oraz dostępu do nich w celu bieżącej
konserwacji.
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§ 6 1.

Ustalić obowiązujące ogólne zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz
urządzania terenów objętych planem:
1) drogi oznaczone na rysunku planu symbolem KD są drogami publicznymi, wszystkie inne
drogi, w tym powstałe w wyniku podziałów nieruchomością drogami wewnętrznymi,
których powierzchnie włączone są w powierzchnię całkowitą terenu określonego
symbolem przeznaczenia podstawowego,
2) pasy terenu powstałe w liniach rozgraniczających w wyniku realizacji drogi zgodnie z
projektem budowlanym należy zagospodarować w sposób
określony dla terenów
przylegających do tej drogi z zachowaniem warunków wynikających z przepisów
szczególnych,
3) w liniach rozgraniczających tras komunikacyjnych ustala się
zachowanie
z dopuszczeniem przełożenia istniejących i dopuszcza lokalizację nowych sieci
infrastruktury technicznej, w tym nie związanej z funkcją komunikacyjną drogi,
4) zachowanie stref technicznych od urządzeń i sieci uzbrojenia terenu wg ich przebiegu
zgodnie z rysunkiem planu z dopuszczeniem możliwości dokonania ich korekt po
szczegółowych uzgodnieniach z dysponentami sieci i urządzeń.

§ 7 1.

Określić następujące ustalenia szczegółowe:
1) Dla terenu o symbolu BZ ustala się przeznaczenie związane z realizacją zajezdni
autobusowej.
W obszarze ustala się:
a) realizację zajezdni autobusowej - zespołu obiektów i urządzeń służących do
przechowywania i obsługi technicznej pojazdów komunikacji publicznej - lokalnego
transportu zbiorowego
b) realizację funkcji uzupełniających takich jak: stacje paliw,
drobne usługi
wbudowane
c) zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
- linie zabudowy wg rysunku planu ,
- intensywność zabudowy - do 70% łącznie z powierzchnią nieprzepuszczalną
- wysokość zabudowy do 4 kondygnacji nadziemnych,
- w zagospodarowaniu terenów przeznaczonych w planie dla funkcji zajezdni co
najmniej 20% powierzchni należy urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie
czynnego, w ramach której należy utworzyć wzdłuż zachodniej granicy obszaru
pas zieleni wysokiej izolacyjnej, którego łączna szerokość wraz z pasem zieleni
publicznej oznaczonej symbolem ZP3 nie może być mniejsza niż 25 m,
d) wskazania realizacji obiektów kubaturowych w południowej części terenu
z
uwagi na uwarunkowania geologiczne: pustki w górotworze po płytkiej eksploatacji
z możliwością ich reaktywacji, po szczegółowych uzgodnieniach z właściwym
urzędem górniczym - zachowanie strefy związanej z projektowaną modernizacją
linii kolejowej,
e) wskazania realizacji dróg wewnętrznych w osiach kolektora ogólnospławnego,
f) obowiązek:
- zachowania strefy technicznej o szerokości 8 m po obydwu stronach kolektora
od projektowanych obiektów kubaturowych,
- zachowania strefy technicznej rurociągu gazu średnioprężnego zgodnie ze
szczegółowymi uzgodnieniami z właściwym zakładem gazowniczym;
2)

Dla terenu o symbolu BKS ustala się przeznaczenie związane z realizacją inwestycji
związanych z obsługą techniczną ruchu drogowego, zapleczy
technicznych
przedsiębiorstw i baz.
W obszarze ustala się:
a) realizację przedsięwzięć związanych z obsługą techniczną ruchu drogowego, takich
jak: parkingi i garaże , w tym wielopoziomowe, parkingi dla pojazdów ciężarowych
z zapleczami socjalno-hotelowymi,
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b)
c)

d)

e)

f)

realizację baz i zapleczy technicznych przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw
komunalnych ,
realizację funkcji uzupełniających takich jak: stacje paliw, stacje obsługi , usługi
rzemiosła motoryzacyjnego i drobne usługi handlu detalicznego, że szczególnym
uwzględnieniem handlu związanego z motoryzacją, przy czym powierzchnia
sprzedaży usług handlu nie może być większa niż 250 m2,
zasady zagospodarowania i zabudowy terenu:
- linie zabudowy wg rysunku planu
- wysokość zabudowy:
budynki biurowe do 5 kondygnacji, obiekty warsztatowe, magazynowe
i pomocnicze - 1 kondygnacja o wysokościach wynikających z uwarunkowań
technologicznych i technicznych, wysokość garaży, parkingów
wielopoziomowych do 5 kondygnacji,
- w zagospodarowaniu terenów co najmniej 20% powierzchni należy urządzić
jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
wskazania realizacji obiektów kubaturowych w południowej części terenu z uwagi
na uwarunkowania geologiczne: pustki w górotworze po płytkiej eksploatacji z
możliwością ich reaktywacji, po szczegółowych uzgodnieniach z właściwym
urzędem górniczym - zachowanie strefy związanej z projektowaną modernizacją
linii kolejowej,
obowiązek:
- zachowania strefy technicznej o szerokości 8m z obydwu stron kolektora
ogólnospławnego od projektowanych obiektów kubaturowych,
- zachowania normatywnych odległości projektowanych obiektów od linii
napowietrznej 220 kV zgodnie ze szczegółowymi uzgodnieniami z właściwym
zakładem energetycznym;

3)

Dla terenu o symbolu KS 1 ustala się przeznaczenie związane z zachowaniem
istniejącego zespołu garażowego.
W obszarze ustala się:
a) obowiązek przebudowy istniejącego dojazdu o szerokości 3m do zespołu
garażowego, obiektu warsztatowego i stacji redukcyjno-pomiarowej gazu,
b) zakaz realizacji nowych boksów garażowych;

4)

Dla terenu o symbolu KS 2 ustala się przeznaczenie związane z realizacją parkingu dla
pojazdów osobowych.
W obszarze ustala się:
a) realizację parkingu z zielenią towarzyszącą,
b) zakaz realizacji garaży i obiektów nie związanych z funkcją parkingu;

5)

Dla terenów o symbolu U ustala się przeznaczenie związane z zachowaniem istniejącej
i realizacją nowych funkcji usług .

6)

Dla terenu o symbolu U 1 ustala się przeznaczenie związane z realizacją usług
motoryzacyjnych :
W obszarze ustala się:
a) realizację nowych obiektów usług handlu związanego z motoryzacją i usług
związanych z obsługą samochodów,
b) intensywność zabudowy - do 70%,
c) wysokość zabudowy - do 2 kondygnacji,
d) w zagospodarowaniu terenów co najmniej 30% powierzchni należy urządzić jako
powierzchnię terenu biologicznie czynnego,
e) obowiązek:
- zachowania strefy technicznej o szerokości 8m z obydwu stron kolektora
ogólnospławnego od
projektowanych obiektów kubaturowych,
- zachowania strefy technicznej rurociągu gazu średnioprężnego zgodnie ze
szczegółowymi uzgodnieniami z właściwym zakładem gazowniczym;
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7)

Dla terenu o symbolu U 2 ustala się przeznaczenie związane z zachowaniem istniejącej
funkcji usług rzemiosła - warsztatu samochodowego

8)

Dla terenu o symbolu U 3 ustala się przeznaczenie związane z realizacją usług handlu,
gastronomii lub rzemiosła nieprodukcyjnego.
W obszarze ustala się:
a) realizację nowych obiektów usługowych,
b) intensywność zabudowy - do 70%,
c) wysokość zabudowy - 1 kondygnacja,
d) dojazd z ul.1 Maja-boczna,
e) w zagospodarowaniu terenów co najmniej 30% powierzchni należy urządzić jako
powierzchnię terenu biologicznie czynnego;

9)

Dla terenów o symbolu ZP ustala się przeznaczenie związane z realizacją zieleni
publicznej - komunalnej i zadrzewień pełniących funkcje izolacyjne wzdłuż dróg , oraz
zieleńców i skwerów;

10) Dla terenu o symbolu ZP 1 ustala się przeznaczenie związane z utrzymaniem zieleni
publicznej izolacyjnej dla terenów mieszkaniowych od projektowanej zajezdni
autobusowej.
W obszarze ustala się:
a) obowiązek zachowania istniejącej z zieleni wysokiej z wprowadzeniem nowej zieleni
wysokiej i niskiej o starannie dobranych gatunkach,
b) obowiązek przebudowy istniejącego dojazdu o szerokości 3m do zespołu
garażowego KS1, obiektu warsztatowego U2 i stacji redukcyjno-pomiarowej gazu
TG,
c) możliwość realizacji zgodnie z potrzebami obiektów związanych z utrzymaniem
czystości i porządku, urządzeń sanitarnych i elementów małej architektury;
11) Dla terenu o symbolu ZP 2 ustala się przeznaczenie związane z utrzymaniem zieleni
publicznej izolacyjnej od ul.Bagiennej .
W obszarze ustala się:
a) obowiązek zachowania istniejącej z zieleni wysokiej z wprowadzeniem nowej zieleni
wysokiej i niskiej o starannie dobranych gatunkach,
b) dopuszczenie realizacji przewiązek naziemnych (pomostów) wiążących ciąg pieszorowerowy z chodnikiem jednostronnym projektowanej drogi lokalnej;
12) Dla terenu o symbolu ZP 3 ustala się przeznaczenie związane z realizacją zieleni
publicznej - zieleńca.
W obszarze ustala się:
a) realizację zieleńca,
b) możliwość realizacji elementów małej architektury i urządzeń sanitarnych,
c) zakaz realizacji obiektów budowlanych;
13) Dla terenu o symbolu TG ustala się przeznaczenie związane z zachowaniem funkcji istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej gazu.
W obszarze ustala się zakaz realizacji innych obiektów poza bezpośrednio związanymi z
funkcjonowaniem stacji i sieci gazowej.
Tereny komunikacji drogowej
Dla prawidłowej obsługi drogowej terenów wyznaczonych planem zaleca się przebudowę węzła
drogowego ulic Bagiennej – 1 Maja – Obrońców Westerplatte z zastosowaniem dodatkowych relacji
ruchu umożliwiających:
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-

dojazd do obszaru objętego zmianą planu z Centrum wzdłuż ul.Bagiennej z pominięciem ciągu ulic
Bohaterów Monte Cassino – 1 Maja,
wyjazd z terenu objętego zmianą planu do Centrum wzdłuż ul. Bagiennej z ominięciem ciągu ulic
1 Maja – Bohaterów Monte Cassino.

1. Dla terenu o symbolu KD/W ustala się przeznaczenie związane z układem drogowym
węzła drogowego. Zachowanie funkcji terenu: pas drogowy węzła ul.Bagiennej z ciągiem
pieszo-rowerowym z zielenią publiczną.
Dla obszaru ustala się:
a) modernizację istniejącego węzła drogowego i ciągu pieszo-rowerowego,
b) bezwzględną ochroną istniejącej zieleni ,
c) dopuszczenie realizacji przewiązek naziemnych (pomostów) wiążących ciąg pieszorowerowy z chodnikiem jednostronnym w pasie drogowym projektowanej drogi lokalnej;
2. Dla terenu o symbolu KDL ustala się przeznaczenie związane z realizacją drogi publicznej
lokalnej.
Dla obszaru ustala się :
a) realizację drogi o szerokości w liniach rozgraniczających 16 m w osi istniejącego
kolektora ogólnospławnego,
b) realizację chodnika jednostronnego od południowej strony drogi,
c) dopuszczenie realizacji przewiązek naziemnych (pomostów) wiążących ciąg pieszorowerowy z chodnikiem jednostronnym w pasie drogowym projektowanej drogi
lokalnej.
§ 8 1.

Ustalić następujące zasady ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego
obowiązujące w granicach opracowania:
1) Ustala się zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko poza wymienionymi w § 7 ust.1) i 2) uchwały ;
2) W zakresie ochrony wód podziemnych:
a) zakaz stosowania rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki wodno-ściekowej,
które mogą powodować dostawanie się ścieków do gruntu,
b) odprowadzenie ścieków poprzez kanalizację miejską do oczyszczalni ścieków,
c) obowiązek sporządzania dokumentacji hydrogeologicznej dla przedsięwzięć, które
mogą zanieczyścić wody podziemne;
3) W zakresie ochrony powietrza:
a) ustala się obowiązek ochrony powietrza polegający na zapobieganiu powstawania i
ograniczeniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczających do
poziomu nie przekraczającego obowiązujących wielkości dopuszczalnych stężeń
substancji według zasad określonych w rozporządzeniach wydanych przez
właściwego ministra,
b) ustala się zakaz realizacji kotłowni oraz innych źródeł energii cieplnej opalanych
paliwami stałymi przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
c) na terenach oznaczonych symbolami U2 i U3 zakaz prowadzenia działalności
związanej z emisją zanieczyszczeń do atmosfery;
4) W zakresie ochrony przed hałasem:
a) obowiązek zachowania maksymalnej ilości istniejącej zieleni niskiej i wysokiej,
b) obowiązek nasadzeń nowej zieleni wysokiej i niskiej od strony dróg i istniejącej
zabudowy mieszkaniowej, oraz od strony terenów kolejowych z zachowaniem
warunków określonych w przepisach szczególnych;
c) obowiązek ochrony przed hałasem poprzez ograniczenie emisji do poziomów
dopuszczalnych zgodnie z rozporządzeniem właściwego ministra,
d) zakaz prowadzenia na terenie oznaczonym symbolem U3 działalności powodującej
emisję hałasu do środowiska,
5) W zakresie postępowania z odpadami:
a) zakaz zanieczyszczania gruntu substancjami szkodliwymi oraz nakaz realizacji
systemu oczyszczania ,
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b)

6)

§ 9 1.

prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z przyjętym
przez miasto programem ochrony środowiska na podstawie przepisów
o utrzymaniu w czystości,
c) konieczność ustalania dla projektowanych przedsięwzięć warunków składowania
oraz sposobu postępowania z odpadami zgodnie z przepisami szczególnymi.
W zakresie ochrony przed skutkami działalności górniczej:
a) obowiązek
uzgadniania
wszystkich
zamierzeń
inwestycyjnych
z właściwym organem nadzoru górniczego w szczególności określenia potrzeby
ekspertyz górniczych i rodzaju zabezpieczeń pustek istniejących w górotworze.

Ustalić następujące zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej:
1) Zasady zaopatrzenia w wodę:
a) z istniejącego wodociągu o średnicy 500 mm biegnącego w ul.1 Maja poza
granicami obszaru opracowania ,
2) Zasady zasilania w gaz:
a) z istniejącej sieci gazowej średnioprężnej wg indywidualnych umów
z dystrybutorem,
3) Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) z GPZ wskazanego przez PSE i stacje transformatorowe realizowane na terenach
własnych użytkowników wg zbilansowanych potrzeb i indywidualnych umów
z dystrybutorem, z zachowaniem warunków technicznych przez niego określonych ,
4) Zasady odprowadzenia ścieków:
a) do istniejącego kolektora ogólnospławnego „Bagno” o średnicy 1000 mm po
szczegółowych uzgodnieniach z RPWiK,
5) Zasady odprowadzenia wód opadowych:
a) poprzez separatory do istniejącego kolektora ogólnospławnego „Bagno” o średnicy
1000 mm, oraz kolektora kanalizacji deszczowej biegnącego poza granicami
opracowania po zbilansowaniu potrzeb i szczegółowych uzgodnieniach z RPWiK
i administratorem kolektora,
6) Zasady obsługi telekomunikacyjnej
a) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej w ul.Bagiennej, lub wg indywidualnych umów
z innymi operatorami.

§ 10 1. Ustalić następujące stawki procentowe dla nieruchomości położonych
w granicach obszaru objętego planem:
1) dla działki o numerze 153/1 położonej na terenie oznaczonym symbolem U3 - stawka
procentowa wynosi 20% (dwadzieścia procent),
2) dla działek o numerach: 634/86, 635/86, 633/86 położonych na terenie oznaczonych
symbolem U1 stawka procentowa wynosi 10% (dziesięć procent),
3) dla działek o numerach: 1137/45, 1141/45, 1136/45, 1146/45, 626/86 położonych na
terenie oznaczonym symbolem BZ - stawka procentowa wynosi 0% (zero procent).
2. Ustalenie o których mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3) oznacza, że Prezydent Miasta Katowice
będzie pobierał jednorazową opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym.
§ 11 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc dotychczasowe ustalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice
zatwierdzonego uchwałą Nr XXIV/120/91 Rady
Miejskiej w Katowicach z dnia
1 lipca 1991r. (z późniejszymi zmianami) do terenów dzielnicy Zawodzie jednostka „ D ” zawarte w:
tekście planu
rysunku planu
w części objętej niniejszą uchwałą i rysunkiem planu w skali 1:2000, stanowiącym
integralną część niniejszej uchwały.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i na tablicy
ogłoszeń Urzędu Miasta Katowice, a informacja o uchwaleniu planu zostaje
ogłoszona w prasie lokalnej.
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§ 12

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Katowic
Jerzy Forajter
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