
Uchwała nr XIV/207/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 20 października 2003r. 

 
w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu  ogólnego    
zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Katowice  w  obszarze  dzielnicy  Osiedle 
Witosa i Załęska Hałda dla terenu położonego w rejonie ulicy Żeliwnej w zakresie 
wprowadzenia  funkcji  przemysłowo – usługowo - składowych. 
 
Na    podstawie    art. 18  ust.  2    pkt  15  ustawy   z    dnia  8 marca  1990r.  o  samorządzie 
gminnym  ( Dz.U.  z  2001 r.  Nr 142,  poz. 1591   z   późn. zmianami )  oraz  art. 14  ust 1 i  4  
i art. 15 ust. 2   ustawy   z   dnia   27 marca 2003 r.  o   planowaniu  i  zagospodarowaniu   
przestrzennym  ( Dz.U.   Nr 80,  poz. 717 ) 
 
 

Rada  Miejska Katowic 
uchwala: 

 
§1. Przystąpić  do  sporządzenia  zmiany  miejscowego  planu ogólnego  zagospodarowania   

przestrzennego miasta  Katowice  w  obszarze  dzielnicy  Osiedle Witosa  i  Załęska  Hałda  
w rejonie ulicy Żeliwnej . 

 
§2. Przedmiotem  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania    przestrzennego   

miasta   Katowice  jest   przeznaczenie  terenu  w  rejonie ulicy Żeliwnej   pod    funkcje   
przemysłowo -  usługowo – składowe. 
 Teren w obowiązującym miejscowym planie położony w jednostce strukturalnej „E” 
 Osiedle. Witosa  i  Załęska  Hałda  przeznaczony jest  pod: 
 

        13c UN U     Tereny usług nauki i innych usług towarzyszących                   
usługom nauki / np. miasteczko akademickie/. 

 
§3    Granice obszaru objętego zmianą  planu określa   załącznik   graficzny do  niniejszej   

uchwały  w  skali  1: 5 000,  stanowiący  jej  integralną  część. 
 
§4.   Przedmiot  ustaleń  planu  obejmuje: 
 

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu 
lub różnych zasadach zagospodarowania, 

b) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, 
c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, 
d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,  

w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy,  
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas 
ziemnych, 

h) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym, 
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i) szczegółowe warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów   

komunikacji i infrastruktury   technicznej, 
j) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, 
k) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
( Dz.U. Nr 80, poz. 717 ). 

   
§5. Wykonanie uchwały  powierzyć  Prezydentowi  Miasta  Katowice. 
 
§6.   Uchwała  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący 
           Rady Miejskiej Katowic 
 
 
                   Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 
 

 
 Firma „INVESTMENT” S.A. w Katowicach  wystąpiła  z  wnioskiem  o  zmianę  ustaleń  
miejscowego   planu   ogólnego   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   Katowice  
w  obszarze  dzielnicy  Osiedle Witosa  –  Załęska  Hałda  dla  terenu  działek o numerach: 
60/13,  60/14,  60/15,  67/14 położonych  przy ulicy Żeliwnej 43 w sposób umożliwiający 
wprowadzenie  funkcji  przemysłowej, magazynowo –  warsztatowej, bazy transportowej,  
logistyki,  handlu,  administracji,  szkolnictwa  i  usług  zdrowia.  Firma „INVESTMENT” jest 
użytkownikiem  wieczystym  przedmiotowych  działek  / właściciel  Miasto  Katowice /.  
Dotychczasowy profil firmy to działalność przemysłowa oraz związana z nią logistyka, 
administracja,  handel , infrastruktura   magazynowo –  warsztatowo – transportowa. 

Teren  w  obowiązującym  miejscowym  planie  ogólnym  położony   w   jednostce 
strukturalnej  „E”   Osiedle Witosa  –  Załęska  Hałda,   przeznaczony   jest   pod : 

 
    13c  UN U                              Tereny  usług nauki  i  innych usług towarzyszących usługom    

nauki  / np.  miasteczko akademickie /. 
 

Przewidywane   rozwiązania   funkcjonalno  –   przestrzenne  zmiany   planu   są   zgodne 
z   ustaleniami  „Studium   uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta   
Katowice”.  Obszar  objęty  zmianą  planu  określony   jest   w  „Studium”  jako  „strefa  
zainwestowania  miejskiego  o  wysokiej intensywności” i jest przewidziany do  przekształceń  
strukturalnych  w  ramach  obszaru  strategicznego  „Załęska Hałda”. 

Granicę  terenu  objętego zmianą  planu  określa  załącznik  graficzny  stanowiący  
integralną  część  niniejszej  uchwały. 
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