
UCHWAŁA NR XLI/550/01 
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 26 listopada 2001r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze dzielnicy Bogucice w Katowicach w rejonie 
ulic:Wróblewskiego - Wrocławskiej, ograniczonym od strony południowej linią kolejową.  
   
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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. W uchwale Nr XXIX/376/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 października 2000r.  w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w obszarze 
dzielnicy Bogucice w Katowicach w rejonie ulic:  Wróblewskiego – Wrocławskiej, ograniczonym od 
strony południowej linią kolejową,  wprowadzić następujące zmiany: 

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
 “1. Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego w obszarze 
dzielnicy Bogucice w Katowicach w rejonie ulic:  Wrocławskiej, Wróblewskiego, Nowej i Markiefki, 
ograniczonym od strony  południowej Al. W. Roździeńskiego”. 
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
 “2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest  ustalenie 
przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów położonych w rejonie  ulic: Wrocławskiej, 
Wróblewskiego, Nowej i Markiefki, ograniczonym od  strony południowej Al. W. Roździeńskiego”. 
c) w załączniku określającym granice obszaru objętego planem wymienionym w punkcie 3 

poszerzyć granice obszaru objętego planem o teren położony  pomiędzy ulicami: 
Wróblewskiego, Nową i Markiefki, o teren północno –  wschodniej części działki nr 41 przy ul. 
Wrocławskiej i o teren linii  kolejowej oraz pomniejszyć o teren położony na północ od ul. 
Wrocławskiej  i na zachód od ul. Wróblewskiego do ul. Nowej, rysunek zmian przedstawia  
załącznik do niniejszej uchwały.  

 
2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Miasta Katowice. 
 
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 


