
UCHWAŁA NR XLI/552/01 
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 26 listopada 2001r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
fragmentu południowych dzielnic miasta Katowice w rejonie rezerwatu przyrody “Ochojec”. 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz. 74 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 
u c h w a l a: 

 
1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  fragmentu 
południowych dzielnic miasta Katowice w rejonie rezerwatu przyrody  “Ochojec”. 
 
2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest ustalenie  przeznaczenia i 
zasad zagospodarowania obszaru ograniczonego od północy ul.  Ziołową, od zachodu zachodnią linią 
rozgraniczającą drogi 21a KDGo2/2  (ul. Braci Wiechułów i Radockiego), od południa przedłużeniem 
drogi 7Kzo1/2  w kierunku południowo – wschodnim przez teren lasów, północną linią  rozgraniczającą 
drogi 8 KDZo1/2 (ul. Kołodzieja), od wschodu istniejącą linią  kolejową w Katowicach.  
 
3. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny do niniejszej  uchwały w skali 
1:20.000. 
 
4. Przedmiot ustaleń planu obejmuje: 
- przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub  

 różnych zasadach zagospodarowania, 
- linie rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami  
 pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych, 
- tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te  
 tereny, 
- zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczające tereny  
 tej infrastruktury, 
- lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania  
 terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne  
 lub minimalne wskaźniki intensywności zabudowy,  
- zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, 
- szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające  
 z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi,  
 prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych  
 i leśnych, 
- tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzenia oraz użytkowania terenu.  
 
5. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice 
 
6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 


