
Uchwała nr VIII/107/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 28 kwietnia 2003r. 

 
 
w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu  
ogólnego  zagospodarowania  przestrzennego  w  obszarze  dzielnicy Dąbrówka 
Mała   w Katowicach  w rejonie ulicy Siemianowickiej w zakresie dotyczącym 
możliwości realizacji wytwórni mas bitumicznych  
 
 Na   podstawie   art. 18 ust. 2  pkt 15  ustawy  z  dnia  8 marca  1990r.  o   samo-
rządzie   gminnym    (Dz.U.  z  2001r. Nr 142,  poz. 1591  z  późn. zmianami)  oraz  art. 
12 ust 1 i 4   ustawy   z   dnia  7 lipca  1994r.  o  zagospodarowaniu    przestrzennym   
(Dz.U.  z  1999r. Nr 15, poz. 139  z  późn. zmianami) 

 
Rada  Miejska Katowic 

uchwala: 
 
§1.Przystąpić  do   sporządzenia   zmiany   miejscowego  planu  ogólnego  zagospodaro-

wania  przestrzennego  w  obszarze  dzielnicy   Dąbrówka Mała w   Katowicach   w re-
jonie ulicy  Siemianowickiej w zakresie dotyczącym możliwości realizacji wytwórni 
mas bitumicznych.  

 
§2.Przedmiotem   zmiany  miejscowego planu  ogólnego  zagospodarowania   prze-

strzennego  w  obszarze   dzielnicy Dąbrówka Mała  w   Katowicach   jest   teren   po-
łożony w rejonie ulicy Siemianowickiej  oraz ulicy Ks. W. Siwka i torów kolejowych.  

     Zmiana dotyczy przeznaczenia terenu dla realizacji wytwórni mas bitumicznych  
.  
     Teren   w   obowiązującym   miejscowym   planie   położony   w   jednostce 
      strukturalnej    

„L”  Dąbrówka Mała  i przeznaczony  jest  pod:   
      16 ZP – Teren zieleni urządzonej nierekreacyjnej  po  uzdatnieniu  wysypiska  
      śmieci.   
      17 B, U, ZP – Teren budownictwa i zieleni urządzonej. Adaptacja bazy wykonaw- 
      cy EC do czasu zakończenia realizacji EC. Po zakończeniu realizacji EC- teren  
      może być wykorzystany dla potrzeb innego użytkownika – przy dotychczasowej  
      funkcji lub też  wykorzystany dla potrzeb usług zieleni urządzonej. 
 
§3.Granice  obszaru  objętego  zmianą  planu  określa  załącznik  graficzny  do  ni- 
     niejszej  uchwały  w  skali  1:5000. 
 
§4.Przedmiot  ustaleń  planu  obejmuje: 

- przeznaczenie  terenów  oraz  linie  rozgraniczające  tereny  o  różnych  funk- 
cjach  lub   różnych  zasadach  zagospodarowania, 

- zasady  obsługi  w  zakresie  infrastruktury  technicznej oraz linie rozgrani- 
czające tereny tej infrastruktury, 
 
 

- szczególne warunki zagospodarowania terenów,  wynikające z potrzeb ochro- 
ny środowiska  przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, 

       
§5.Wykonanie uchwały  powierzyć  Prezydentowi  Miasta  Katowice. 
 
§6.Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 
 
 



 2

 
        Przewodniczący 
            Rady Miejskiej Katowic 
 
 
           Jerzy Forajter 
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