
Uchwała Nr XXXIII/439/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 

z dnia 26 marca 2001 r.  

w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w 
Katowicach dot. ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice-terenu zachodniej części obszaru strategicznego Al. Górnośląska , położonego w rejonie ul. 
Barbary  

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

Rada Miejska Katowic  
uchwala: 

1. Odrzucić w całości protest wniesiony przez Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w 
Katowicach w dniu 13.09.2000 r. do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice-terenu zachodniej części obszaru strategicznego Al. 
Górnośląska , położonego w rejonie ul. Barbary, dotyczącego Pracowniczego Ogrodu 
Działkowego im. "Tadeusza Kościuszki" z uwagi na bezzasadność wniesionych argumentów a 
także brak zasadniczej zmiany w dotychczasowym i projektowanym przeznaczeniu terenu. 
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 XXXIII/439/01  
Rady Miejskiej Katowic  
z dnia 26.03.2001 r. 

UZASADNIENIE 
odrzucenia w całości protestu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Katowice - terenu zachodniej części obszaru strategicznego Al. Górnośląska , położonego w 
rejonie ul. Barbary 
Na podstawie uchwały Nr XI /119/ 99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 31.05.1999 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice 
- terenu zachodniej części obszaru strategicznego Al. Górnośląska położonego w rejonie ulicy Barbary 
sporządzono projekt w/w planu. Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu odbyło się w 
terminie od 28 sierpnia 2000r. do 28 września 2000r. włącznie . Okres wnoszenia protestów i zarzutów 
upłynął w dniu 12.10.2000 r. 
 
Zakres merytoryczny wniosku.  
1.1. Zgłaszający wniosek: Polski Zarząd Działkowców Okręgowy Zarząd w Katowicach , ul. 
Krasińskiego 29 , Katowice  
1.2.Termin zgłoszenia wniosku : 13.09.2000 r.  
1.3. Zakres merytoryczny wniosku . Polski Zarząd Działkowców Okręgowy Zarząd w Katowicach 
sprzeciwia się zmianie przeznaczenia terenu ogródków działkowych pod usługi centrotwórcze o 
funkcjach metropolitalnych-tereny usług nauki , kultury i usług centrotwórczych komercyjnych 
obsługujących mieszkańców miasta i regionu z wyłączeniem usług handlu o powierzchni sprzedażowej 



powyżej 1000 m kw. , twierdząc , że ustaleniami projektu planu naruszony zostanie jego interes 
prawny . Zdaniem zgłaszającego ogródki przy ul. Barbary mają walory historyczne , a ich 
przyszłościowa likwidacja spowoduje stratę dla użytkowników i mieszkańców Katowic .  
 
2. Rozpatrzenie wniosku pod względem formalnym.  
2.1.Przedmiot wniosku : działki nr : 72 / 4 , 1 / 5 , 72 / 5 Wg wypisu z rejestru gruntów właścicielem 
terenu będącego przedmiotem wniosku jest Gmina Katowice . Zgłaszający wniosek : Polski Zarząd 
Działkowców Okręgowy Zarząd z siedzibą w Katowicach w oparciu o pełnomocnictwo Krajowej Rady 
Polskiego Związku Działkowców ma prawo występować do gmin z roszczeniami o oddanie nieodpłatne 
w wieczyste użytkowanie gruntów wchodzących w skład pracowniczych ogródków działkowych .  
2.2.Zakwalifikowanie wniosku : jako protest , ponieważ projektowane ustalenia planu w żaden sposób 
nie naruszają interesu prawnego ani uprawnień zgłaszającego wniosek .Projekt miejscowego planu 
podtrzymuje nadal funkcje usługowe , poszerzając je o funkcje metropolitalne .  
 
3.Rozpatrzenie zgłoszonych w proteście argumentów pod względem merytorycznym.  
3.1. Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia protestu . . Poruszone przez wnoszącego protest 
argumenty dotyczące ochrony walorów historycznych ogródków działkowych nie znalazły 
potwierdzenia w jednoznacznym negatywnym stanowisku Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Nie występuje tu bowiem zabytkowy starodrzew i nie znajduje się żaden zabytkowy obiekt. Na 
przestrzeni ostatnich 20 lat tereny ogrodów działkowych im. Tadeusza Kościuszki były zawsze 
przewidywane w planach miejscowych do zmiany sposobu zagospodarowania i przeznaczone pod 
usługi miejskie :  
- zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego zespołu 
jednostek osadniczych miast : Katowice , Chorzów , Siemianowice Śl. , Mysłowice , Ruda Śl. , 
Świętochłowice , Mikołów , Łaziska Górne , zatwierdzonego uchwałą nr XVIII / 64 / 79 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej z dnia 15.01.1979 r. , teren ogrodów działkowych oznaczono symbolem 53 ZP , 55 
UK A Z MW, 56 UA , 58 UT i przeznaczono pod zieleń parkową, usługi kultury , administracji , zdrowia 
, zabudowę mieszkaniową o wysokiej intensywności zabudowy i usługi turystyki .  
- w obowiązującym planie w / w teren położony w jednostce "D" Śródmieście , oznaczony jest 
symbolem 76 UT, UN , UZ ,MW i przeznaczony na "Teren usług wielofunkcyjnych-obejmuje naukę / 
AWF , AM / , politechnikę , hotel , tereny mieszkaniowe o wysokiej intensywności".  
Ustalenia zawarte w projekcie planu , a odnoszące się do terenu objętego protestem są określone 
symbolem 2 UC-teren usług centrotwórczych o funkcjach metropolitalnych-tereny usług nauki, kultury 
i usług centrotwórczych komercyjnych obsługujących mieszkańców miasta i regionu z wyłączeniem 
usług handlu o powierzchni sprzedażowej powyżej 1000 m kw. Opracowany projekt podtrzymuje 
nadal funkcje usługowe, rozszerzając ich zakres o funkcje metropolitalne w tym publiczne bez 
zabudowy mieszkaniowej. Ma to na celu umożliwienie realizacji zamierzeń inwestycyjnych inwestorów 
, którzy w ścisłym centrum Katowic będą planować inwestycje o charakterze metropolitalnym , co 
podniesie rangę terenów określonych w strukturze przestrzennej miasta jako strategiczne . Z 
powyższego wynika , że ogrody działkowe mieszczą się na terenie dla którego rodzaj 
dotychczasowego i projektowanego przeznaczenia terenu obejmuje usługi i funkcje publiczne , a więc 
nie ulega zasadniczej zmianie .  
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zachodniej części obszaru strategicznego Al. Górnośląska , położonego w rej. 
ul. Barbary , obejmującego teren ogrodów działkowych , stanowiło jeden z elementów realizacji 
ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice .  
Zgodnie z ustaleniami "Studium ..." tworzenie warunków dla rozwoju funkcji metropolitalnych wymaga 
zwiększenia dostępności terenów śródmiejskich dla inwestycji takich jak obiekty nauki i kultury a także 
inne o znaczeniu krajowym i międzynarodowym . Tereny użytkowane jako ogrody działkowe zostały 
wyznaczone do obszarów przekształceń strukturalnych i zaliczone do śródmiejskiej strefy dominacji 
przestrzeni publicznej o charakterze metropolitalnym i wielkomiejskim. Ponadto zlokalizowane są one 
w granicach obszaru strategicznego Al. Górnośląska i objęte strefą ESOCH rangi lokalnej. Nowy 
sposób zagospodarowania powinien preferować na tym terenie funkcje publiczne, usługowe o 
wysokiej intensywności zabudowy z udziałem zieleni . Sporządzenie miejscowego planu tego obszaru 
ma na celu nie tylko ustalenie przeznaczenia terenów ale także zasad ich zagospodarowania w 
zakresie kształtowania zabudowy, dróg, obsługi komunikacyjnej, inżynieryjnej oraz szczególnych 
warunków wynikających z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego .  



 
Ponadto ustalenia projektu planu nie przewidują obligatoryjnej likwidacji ogrodów a jedynie określają 
kierunki przyszłego wykorzystania tego terenu .  
 
4. W wyniku merytorycznego rozpatrzenia wniesiony protest uznano jako nieuzasadniony i podlega on 
odrzuceniu w całości jako bezzasadny .  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  

 
/-/ Wojciech Boroński  

 


