
Uchwała Nr XXXIX/505/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 10 września 2001 r.  

 

w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Radę Osiedla "Tysiąclecia" Górnego S.M. "Piast" w 
Katowicach do ustaleń projektu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Katowice dla terenu położonego w obszarze osiedla Tysiąclecia w rejonie rzeki Rawy pod 
funkcje publiczne, w tym cmentarz i parkingi wielopoziomowe. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
1996r. nr 13, poz.74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 23 ust. 3 i art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz.139 z późniejszymi zmianami) 

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

1. Odrzucić w całości protest wniesiony w dniu 23.04.2001r. przez Radę Osiedla "Tysiąclecia" 
Górnego S.M. "Piast" w Katowicach do ustaleń projektu zmian miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla terenu położonego w obszarze osiedla 
Tysiąclecia w rejonie rzeki Rawy pod funkcje publiczne, w tym cmentarz i parkingi 
wielopoziomowe, dotyczący przyjętych ustaleń dla strefy ochronnej oczyszczalni ścieków 
"Klimzowiec" oraz sposobu wyłożenia projektu zmian planu do publicznego wglądu z uwagi na 
bezpodstawność wniesionych uwag. Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia w całości 
protestu zawiera załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.  

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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  

 
/-/ Wojciech Boroński  

 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/505/01  
Rady Miejskiej Katowic  

z dnia 10 września 2001r. 
 

U Z A S A D N I E N I E 
odrzucenia w całości protestu wniesionego przez Radę Osiedla "Tysiąclecia" Górnego S.M. "Piast" w 
Katowicach do ustaleń projektu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Katowice dla terenu położonego w obszarze osiedla Tysiąclecia w rejonie rzeki Rawy pod 
funkcje publiczne, w tym cmentarz i parkingi wielopoziomowe. 
Na podstawie uchwały Nr XII/135/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28.06.1999r.sporządzono projekt 
zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla terenu 
położonego w obszarze osiedla Tysiąclecia w rejonie rzeki Rawy pod funkcje publiczne,w tym 
cmentarz i parkingi wielopoziomowe. 
W związku z uwzględnieniem części protestów wniesionych do w/w projektu zmian planu podczas 
pierwszego wyłożenia projektu do publicznego wglądu projekt zmian planu został skorygowany i wraz 
z prognozą skutków wpływu ustaleń projektu zmian na środowisko przyrodnicze ponownie wyłożony 
do publicznego wglądu w terminie od 13 marca do 10 kwietnia 2001r. włącznie. Okres wnoszenia 
protestów i zarzutów upłynął 24 kwietnia 2001r.. 
 
 



1. Rozpatrzenie formalne wniosku  
1.1. Składający wniosek - Rada Osiedla "Tysiąclecia" Górnego S.M. "Piast" w Katowicach - podpis 

nieczytelny Data złożenia wniosku - 23.04.2001r. Wniosek został złożony w ustawowym 
terminie, bez adresu oraz nazwiska osoby (podpis nieczytelny).  

1.2. Zakres merytoryczny wniosku dotyczy:  
- odczuwalnej przez mieszkańców osiedla uciążliwości związanej z funkcjonowaniem 
oczyszczalni ścieków "Klimzowiec",  
- miejsca i czasu wyłożenia projektu zmian planu do publicznego wglądu,  
- ponownego rozpatrzenia treści zawartych w proteście złożonym podczas pierwszego 
wyłożenia projektu zmian planu do publicznego wglądu.  
Zgłoszony wniosek został zakwalifikowany jako protest, gdyż Wnioskujący nie wykazali w jaki 
sposób ustalenia projektu zmian planu naruszają ich interesy prawne. Teren objęty zmianą 
planu nie znajduje się we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej "Piast" w Katowicach.  

2. Rozpatrzenie merytoryczne wniosku  
2.1. Wnioskujący w imieniu mieszkańców osiedla wyraża niepokój w związku z odczuwalną 

uciążliwością oczyszczalni ścieków "Klimzowiec" pomimo strefy ochronnej. Zasięg strefy 
ochronnej oczyszczalni ścieków "Klimzowiec" i jej sposób zagospodarowania w ustaleniach 
projektu zmian planu wynika z obowiązującej decyzji w sprawie strefy ochronnej nr 63/95 z 
dnia 14.07.1995r. wydanej przez Wydział Ekologii Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 
Projekt zakłada wprowadzenie dodatkowych terenów zieleni wykraczających poza obręb 
strefy - symbole projektu planu: 32 ZI, 31 ZP, 34 ZN, a także zieleń parkowa stanowiącą 
terenochłonny obszar w ramach zagospodarowania projektowanego cmentarza (16 ZC).  

2.2. Wnioskujący ponownie kwestionuje miejsce i czas wyłożenia projektu zmian planu do 
publicznego wglądu jako utrudniający zapoznanie się z projektem. Projekt był wyłożony 
dwukrotnie, w tym samym lokalu - Pracowni w Katowicach Zakładu Planowania 
Przestrzennego przy ulicy Barbary 21a. Terminy wyłożenia:  
- I wyłożenie: od 3 lipca do 31 lipca 2000r.,  
- II wyłożenie: od 13 marca do 10 kwietnia 2001r. (po uwzględnieniu części zarzutów i 
protestów).  
Zgodnie z oświadczeniem projektantów na telefoniczne życzenie projektanci udostępniali 
projekt również po godzinach wyłożenia, a nawet po godzinach ich pracy (po 16.30) oraz 
zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym wykonywali kopie projektu (tekstu i rysunku planu), co umożliwiło zapoznanie 
się z projektem, o czym świadczy złożony protest.  
Wniosek ten był rozpatrywany i odrzucony w całości uchwałą Nr XXX/391/00 Rady Miejskiej 
Katowic z dnia 27.11.2000r..  

2.3. Wnioskujący dołączył do wniosku kopię protestu wniesionego przy poprzednim wyłożeniu 
projektu z prośbą o ich łączne rozpatrzenie. Protest ten wniesiony dnia 14.08.2000r. odnosił 
się negatywnie do czasu i miejsca wyłożenia projektu oraz lokalizacji cmentarza. Postulowano 
ponadto:  
- powiększenie cmentarza przy ulicy Brackiej,  
- przywrócenie komisariatu policji,  
- wybudowanie w miejsce cmentarza obiektów kulturalnych i sportowych,  
- wskazanie źródeł finansowania cmentarza.  
 
Zgłoszony protest został uchwałą Nr XXX/391/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 27.11.2000r. 
odrzucony w całości. Uzasadnienie rozpatrzenia wniosku i jego odrzucenia w całości 
pozostaje bez zmian. Po rozpatrzeniu protestu pod względem formalnym i merytorycznym 
podlega on odrzuceniu w całości z uwagi na bezpodstawność wniesionych uwag. Ponadto 
większość z nich była już rozpatrywana i odrzucona w całości uchwałą Nr XXX/391/00 Rady 
Miejskiej Katowic z dnia 27.11.2000r.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 
Załącznik mapowy w aktach 


