
Uchwała nr XIV/208/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 20 października 2003r. 

 
w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego przez Katowicką Spółdzielnię 
Mieszkaniową do ustaleń projektu zmian miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego w obszarze dzielnicy Szopienice 
w Katowicach w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera, w zakresie wprowadzenia 
funkcji mieszkaniowo – usługowej, urządzeń komunikacji i zieleni. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) oraz art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami), 
w związku z art. 85 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. Uwzględnić w części zarzut wniesiony w dniu 14 marca 2003 r. przez 

Katowicką Spółdzielnię Mieszkaniową do ustaleń projektu zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego o obszarze dzielnicy Szopienice 
w Katowicach w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera, w zakresie wprowadzenia 
funkcji mieszkaniowo – usługowej, urządzeń komunikacji i zieleni. 
Uwzględnienie zarzutu następuje w zakresie: 
- wnioskowanej zmiany zapisu ustaleń projektu zmian planu dla terenu 

oznaczonego symbolem 201 MW – w punkcie dotyczącym nakazów 
i zakazów, w odniesieniu do zakazu zmniejszania powierzchni terenów 
zieleni osiedlowej o więcej niż 5 % powierzchni osiedla, budowy garaży 
i parkingów oraz w odniesieniu do nakazu uporządkowania terenu 
osiedla przez realizację zieleni dekoracyjnej, ścieżek i małej 
architektury. 

 
§2. Odrzucić w części zarzut wniesiony w dniu 11 marca 2003 r. przez Katowicką 

Spółdzielnię Mieszkaniową do ustaleń projektu zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego o obszarze dzielnicy Szopienice 
w Katowicach w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera, w zakresie wprowadzenia 
funkcji mieszkaniowo – usługowej, urządzeń komunikacji i zieleni. 
Odrzucenie zarzutu następuje w zakresie: 
- wnioskowanej zmiany zapisu ustaleń projektu zmian planu dla terenu 

oznaczonego symbolem 201 MW – dotyczącej pozostałych zakazów 
oraz wnioskowanego utrzymania dotychczasowych ustaleń planu 
dotyczących szerokich możliwości lokalizowania na osiedlu różnych 
funkcji bez ograniczeń, 
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§3. Uzasadnienie faktyczne i prawne uwzględnienia (w części) i odrzucenia 
(w części)  zarzutu zawiera załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej 
integralną część. 

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


