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Uchwała nr XIV/209/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 20 października 2003r. 

 
w sprawie rozpatrzenia zarzutu wniesionego przez Panią  
S  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 5 marca 2003 r. przez Panią 

B  S  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. 
Uwzględnienie zarzutu następuje w zakresie: 
- wnioskowanego przeznaczenia terenu działki nr 45/36 poprzez 

włączenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
241KX,Zu, 237KX,Zu, 224KS oraz południowej części 312KDD do 
terenu oznaczonego symbolem 215MNj i przeznaczenie go na cele 
budownictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem możliwości realizacji 
zespołów garażowych – o nowym symbolu planu 215MNj,KS, 

- wnioskowanego przeznaczenia działki nr 163/36 poprzez włączenie 
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 227KS do terenu 
oznaczonego symbolem 230MNj,U,S i przeznaczenie dla funkcji 
mieszanych: mieszkalnictwa jednorodzinnego z towarzyszącymi 
usługami: rzemiosła, drobnej wytwórczości, handlu, składów oraz 
zespołów garażowych – o nowym symbolu planu 230MNj,U,S,KS, 

- ograniczenie przebiegu projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej 
w projekcie zmian planu symbolem 312 KDD. 

 
 
§2. Odrzucić w części zarzut wniesiony w dniu 5 marca 2003 r. przez Panią 

B  S  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. 
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Odrzucenie zarzutu następuje w zakresie: 
- wnioskowanego przebiegu projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej 

w projekcie zmian planu symbolem 302 KDL, 
- wnioskowanej rezygnacji z przebiegu ulicy dojazdowej oznaczonej 

w projekcie zmian planu symbolem 305KDD. 
 
§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 



asnym i w imieniu matki – G           S  Pani B         S                dzia

Pani B       S        i G      S    zamieszka

         Załącznik  
         do uchwały nr XIV/209/03 
         Rady Miejskiej Katowic 
         z dnia 20 października 2003r. 
 

U Z A S A D N I EN I E 
uwzględnienia ( w części ) i odrzucenia ( w części ) zarzutu wniesionego w dniu 
05.03.2003 r. przez Panią B  S  do ustaleń projektu zmiany 
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w 
obszarze dzielnicy Szopienice w rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera w zakresie 
wprowadzenia funkcji mieszkaniowo – usługowej, urządzeń komunikacji i zieleni.  
 
 Na podstawie uchwały Rady miejskiej Katowic Nr V/32/98 z dnia 21 grudnia 1998 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w obszarze dzielnicy Szopienice w 
rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera w zakresie wprowadzenia funkcji mieszkaniowo – 
usługowej, urządzeń komunikacji i zieleni, sporządzono projekt, którego wyłożenie do 
publicznego wglądu odbyło się w dwóch terminach : od 1 do 29 lutego 2000 r. i ponownie od 
30.01.2003 r. do 28.02.2003 r. 
 Okres wnoszenia protestów i zarzutów do ustaleń projektu zmian planu wyłożonego 
w drugim terminie upłynął 14 marca 2003 r.  
 
1. Rozpatrzenie wniosku pod względem formalnym 
 
1.1 Składający wniosek 

łe w Katowicach przy ulicy 
Pogodnej 5 

ła w imieniu wł
na mocy udzielonego jej notarialnego pełnomocnictwa. 
 
1.2 Data złożenia wniosku        5 marca 2003 r. 

1.3. Kwalifikacje prawne wniosku przez składającego   :     „protesty”   i  „ zarzuty " 

1.4. Rozpatrzenie formalne wniosku 

- wniosek został złożony na piśmie w ustawowym terminie 
- wniosek został opatrzony nazwiskiem, adresem i podpisem osoby składającej wniosek 
- treść wniosku dotyczy ustaleń zawartych w projekcie planu,  w odniesieniu do terenu 
będącego  we władaniu składającego wniosek oraz do innych terenów położonych w 
obszarze objętym zmianą planu 
- wniosek został złożony po raz  po pierwszy przy drugim wyłożeniu projektu zmiany planu 
do publicznego wglądu,         
- składający wniosek nie określił która część wniosku jest  „protestem”, a która  „zarzutem”, 
- do wniosku składający dołączył  : 
   a) pełnomocnictwo notarialne do władania gruntem w odniesieniu do działki nr 163/36 

mapy 9 (karta mapy nr 9, obręb Dąbrówka Mała)  położonej  w granicach obszaru 
objętego zmianą planu  

   b) postanowienie Prezydenta Katowic nr UAiB-V-AW-7325/51/2002 z dnia 24.04.2002 r. o  
       wydanie  pozytywnej opinii do projektu podziału działki nr 45/36 oznaczonej na karcie 

mapy 9 obręb  Dąbrówka Mała wydane Pani Barbarze Siemianowskiej jako stronie  
   c) mapę ewidencyjną wraz z projektem planu  (według propozycji wnioskodawcy) 
       W świetle powyższych dokumentów zakwalifikowano złożony „protest”  i  „zarzut”  jako zarzut w 

myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r.  (z 
późniejszymi zmianami). 
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2. Rozpatrzenie merytoryczne zarzutu 
 
2.1. Zawartość merytoryczna zarzutu dotyczy : 
a) zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego w projekcie zmian planu symbolem 224 KS na 
MNj 
b) zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego w projekcie zmian planu symbolem 227 KS na 
MNj,US 
c) przeniesienia projektowanej drogi dojazdowej 302 KDL do granicy działki prywatnej w 
kierunku północnym,  
d) naniesienia projektowanych dróg oznaczonych w projekcie zmian planu symbolami 305 
KDD, 306 KDD, 312 KDD i 303 KDL zgodnie z linią zabudowy ( zgodnie z mapą ewidencyjną 
dołączoną do zgłoszonego zarzutu )  
 
Składający zarzut sprzeciwia się ustaleniom projektu zmiany planu, ze względu na  skutki 
jakie ustalenia zmiany planu spowodują dla właściciela gruntu, polegające na  :  
-  uniemożliwieniu podziału posiadanej działki w całości na cele budowlane - mieszkaniowe 
-  zmianie charakteru nieruchomości  
-  przeprowadzeniu dróg w sposób obniżający wartość nieruchomości 
-  przeznaczeniu terenów na cele parkingowe  (choć zdaniem wnioskodawczyni mogłyby być 
przeznaczone na cele realizacji funkcji mieszanych MNj,U,S) 
- obniżeniu wartości nieruchomości w stosunku do wartości wynikającej zdaniem 
wnioskodawczyni z wstępnego podziału nieruchomości 
             
Wnioskodawczyni podnosi również , że drogi powinny być prowadzone po gruntach 
stanowiących własność Gminy i na dowód  dołącza własny projekt prowadzenia dróg i 
przeznaczenia terenu. 
 
2.2. Rozpatrzenie faktycznych i merytorycznych argumentów zgłoszonych przez Panią 
Barbarę  Siemianowską 
 
2.2.1 W odniesieniu do zarzutów uwzględnionych  
Ad. 2.1. a) i b)  
  
Po rozpatrzeniu złożonego zarzutu uznano za bezpodstawny argument, że na skutek ustaleń 
projektu zmiany planu wartość gruntu wnioskodawczyni ulegnie obniżeniu. Tereny, o których 
mowa we wniosku posiadały według ewidencji gruntów kwalifikację rolną, a w projekcie 
zmiany planu zostały przeznaczone na różne cele budowlane, co niejako automatycznie  
zwiększa ich wartość w warunkach Katowic 3 – 4 krotnie. 
Wstępny podział terenu na który powołuje się składająca zarzut zaopiniowany pozytywnie 
przez Prezydenta Miasta Katowice zawiera ustalenie  : 
„podział terenu jest zgodny z planem miejscowym i służy realizacji. Ustalenia planu tylko w 
zakresie zieleni parkowej – bez możliwości zabudowy”. 
 
Zatem powołanie się na to postanowienie jest bezzasadne. 
 
Pomimo, że powyższa argumentacja zarzutów nie jest uzasadniona, rozpatrzono możliwości 
uwzględnienia propozycji wnioskodawcy jeśli tylko jest to możliwe bez naruszenia przyjętych 
zasad zagospodarowania terenu i interesów osób trzecich. W wyniku analizy stwierdzono, że 
postulat dotyczący przeznaczenia działki 45/36 i działki 163/36 karta mapy 9 może być 
zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami wnioskodawcy. W związku z uwzględnieniem zarzutu 
w tej części zostanie wprowadzone do projektu zmian planu następujące ustalenie dotyczące 
przedmiotowego terenu :  
- włączenie terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 241 KXZu, 237 KX,Zu, 224 
KS oraz południowej części 312 KDD do terenu oznaczonego symbolem 215 MNj i 
przeznaczenie go na cele budownictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem możliwości 
realizacji zespołów  
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garażowych o nowym symbolu planu 215 MNj,KS, w celu uwzględnienia wnioskowanego 
przeznaczenia terenu działki nr 45/36 

 
- włączenie terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 227 KS do terenu 
oznaczonego symbolem 230 MNj,U,S, i przeznaczenie dla funkcji mieszanych : 
mieszkalnictwa jednorodzinnego z towarzyszącymi usługami : Rzemiosła, drobnej 
wytwórczości, handlu i składów oraz zespołów garażowych o nowym symbolu planu 230 
MNj,U,S,KS , w celu uwzględnienia wnioskowanego przeznaczenia działki nr 163/36   
- ograniczenie przebiegu projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej w planie symbolem            
312 KDD 
 
W tekście zmiany planu wprowadza się następujące zmiany :  
 
- z punktu 3.5) ( strona 3 ) wykreśla się symbol planu 215 MNj 
- do planu wprowadza się nowy punkt 3.6) ( strona 3 ) z następującymi ustaleniami :  
„ 3.6) Tereny oznaczone symbolem 215 MNj,KS przeznacza się na cele budownictwa 
jednorodzinnego z dopuszczeniem możliwości realizacji zespołów garażowych. 
a) Dla zabudowy mieszkaniowej, ustala się następujące warunki zabudowy, 
zagospodarowania i wykorzystania terenu : 
-  wysokość zabudowy max. 3 kondygnacje naziemne 
-  powierzchnia działki nie mniej niż 450 m2  
- udział powierzchni zabudowanej w powierzchni działki, nie może przekraczać 50 % 
powierzchni działki 
-  na terenie działki należy zabezpieczyć co najmniej 3 miejsca postojowe 
- przed frontem budynku należy przeznaczyć powierzchnię minimum 20 m2 na zieleń 
dekoracyjną  
b) Ustala się obowiązek realizacji ażurowych ogrodzeń działek o wysokości 1,0 m z 
wmontowanym dwustronnie dostępnym zadaszonym miejscem na pojemnik na śmieci. 
Ogrodzenie może być też realizowane w formie strzyżonego żywopłotu o wysokości nie 
przekraczającej 1,0 m .   
c)  Ustala się następujące warunki realizacji zespołów garażowych : 
- zespół garażowy należy realizować na wydzielonej, ogrodzonej działce 
- w zespole garażowym powinno być nie więcej niż 10-20 garaży oddzielonych od otoczenia 
zielenią izolacyjną  
- garaże w zespole należy realizować według jednolitego projektu z uwzględnieniem 
wspólnej formy architektonicznej dla każdego zespołu garaży " 
- pozostałe ustalenia § 3 otrzymują kolejną numerację  
- punkt 3.13) otrzymuje numer 3.14) ( strona 5 ) i wykreśla się symbol planu 224 KS ( teren 
oznaczony tym symbolem włącza się do terenu oznaczonego symbolem 215 MNj,KS ) i 
symbol planu 227 KS ( teren oznaczony tym symbolem włącza się do terenu oznaczonego 
symbolem 230 MNj,U,S,KS ) 
- punkt 3.15) otrzymuje numer 3.16) ( strona 5 ) symbol planu 230 MNj,U,S zmienia się na 
symbol 230 MNj,U,S,KS. Punkt otrzymuje brzmienie : tereny oznaczone symbolem 230 
MNj,U,S,KS  przeznacza się dla funkcji mieszanych : mieszkalnictwa jednorodzinnego z 
towarzyszącymi usługami : rzemiosła, drobnej wytwórczości, handlu, magazynów i zespołów 
garażowych. Wprowadza się ppkt f o następującej treści : dla realizacji zespołów 
garażowych należy stosować warunki jak w punkcie 3.14 
- punkt 3.22) otrzymuje numer 3.23) ( strona 6 ) i wykreśla się symbole planu 237 KX,Zu i            
241 KX,Zu  ( tereny oznaczone tymi symbolami włącza się do terenu oznaczonego 
symbolem 215 MNj,KS) 
-  w punkcie 6 ( strona 10 ) wykreśla się symbole planu 237 KX, Zu i 241 KX,Zu 
- w punkcie 7.1.a ( strona 10) symbol planu 230 MNj,U,S zmienia się na symbol 230 
MNj,U,S,KS 
- w punkcie 7.1.b ( strona 10) symbol planu 215 MNj zmienia się na symbol 215 MNj,KS 
- w punkcie 7.1.c ( strona 10) wykreśla się symbole planu 224 KS i 227 KS  
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Ad. 2.1.d)  
Uwzględnia się zarzut w części dotyczącej przebiegu projektowanej drogi dojazdowej 
oznaczonej w planie symbolem 312 KDD, przecinającej działkę  45/36  będącą własnością 
składającej zarzut. 
Projektowana droga dojazdowa prowadzona jest najkrótszą możliwą trasą i umożliwia 
równomierną obsługę działek nie tylko wnoszącej zarzut lecz równie pozostałych 
władających gruntem. 
Jeśli jednak władający gruntem nie wyraża zgody na obsługę swoich terenów w 
zaprojektowany sposób, przebieg drogi dojazdowej oznaczonej symbolem  312 KDD może 
być zakończony na granicy działki nr 45/36, a droga będzie wtedy pełniła rolę sięgacza  (w 
drodze oznaczonej w projekcie zmiany plany symbolem  305 KDD). 
 
2.2.2. W odniesieniu do zarzutów odrzuconych 
 
Odrzuca się zarzut w części dotyczącej przebiegu projektowanej ulicy lokalnej  oznaczonej  
symbolem  302 KDL. 
Wnosząca zarzut w załączonym projekcie proponuje przesunięcie projektowanej drogi 
stycznie do działki będącej jej własnością. Projektowana ulica jest w projekcie zmiany planu 
prowadzona przez teren Skarbu Państwa, a jej parametry spełniają warunki wymagane 
ustawą o drogach. Projektowany przez wnioskodawczynię przebieg drogi i jej linie 
rozgraniczające nie spełniają tego wymogu  (ulica według załączonego rysunku ma 
szerokość od 7 m do 12 m). 
Wyznaczona w projekcie zmiany planu ulica oznaczona symbolem  302 KDL  pełni w 
obszarze ważną funkcję lokalną łącząc osiedle przy ulicy Dytrycha na zachodzie z osiedlem 
Zimowym na północy oraz rolę zbiorczą dla ulic dojazdowych obsługujących tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej, stąd też celowo odsunięto ją od linii zabudowy 
sąsiadujących działek mieszkaniowych dla zmniejszenia jej  wpływu na otoczenie. 
 
Ad.2.1.d)  
Odrzuca się zarzut odnośnie wnioskowanej rezygnacji z przebiegu ulicy dojazdowej 
oznaczonej w projekcie zmian planu symbolem 305 KDD. Droga ta obsługuje działki 
stanowiące własność miasta Katowice i jest niezbędna dla ich właściwej obsługi. Nie 
przylega ona również do działek składającej zarzut.  
 
Przepis art. 24 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że zarzut może wnieść 
każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w 
planie.  
Obowiązek uwzględnienia zarzutu do projektu zmian miejscowego planu ogólnego 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice, w obszarze dzielnicy Szopienice w 
rejonie ulicy Gen. Józefa Hallera w zakresie wprowadzenia funkcji mieszkaniowo – 
usługowej, urządzeń komunikacji i zieleni, powstaje wówczas, gdy naruszenie interesu 
prawnego lub uprawnienia zarzucającego, jest związane z jednoczesnym naruszeniem 
obiektywnego porządku prawnego ( normy prawa materialnego ).  

wykazała jakie normy prawa materialnego projektowana zmiana planu narusza.  
Zatem w zakresie opisanym wyżej ( pkt. 2.2.2. ) zarzut został odrzucony.  
         
4. Po rozpatrzeniu zarzutu podlega on :  
 
- uwzględnieniu w zakresie :  

- wnioskowanego przeznaczenia terenu działki nr 45/36 poprzez włączenie 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami : 241 KX,Zu,  237 KX,Zu, 
224 KS oraz południowej części 312 KDD do terenu oznaczonego symbolem 
215 MNj i przeznaczenie go na cele budownictwa jednorodzinnego z 
dopuszczeniem możliwości realizacji zespołów garażowych – o nowym 
symbolu planu 215 MNj, KS 
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- wnioskowanego przeznaczenia działki nr 163/36 poprzez włączenie terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem 227 Ks do terenu oznaczonego 
symbolem 230 MNj,U,S i przeznaczenie dla funkcji mieszkaniowych : 
mieszkalnictwa jednorodzinnego z towarzyszącymi usługami : rzemiosła, 
drobnej wytwórczości, handlu i  magazynów oraz zespołów garażowych – 
o nowym symbolu planu  230 MNj,U,S,KS 

 
- ograniczenia przebiegu projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej 
w projekcie zmian planu symbolem 312 KDD 

 
- odrzuceniu w zakresie :  
 

- wnioskowanego przebiegu projektowanej ulicy lokalnej oznaczonej 
w projekcie zmian planu symbolem 302 KDL 
- wnioskowanej rezygnacji z przebiegu ulicy dojazdowej oznaczonej w projekcie 
zmian planu symbolem 305 KDD 

 
Niniejsza uchwała może być zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego – Ośrodek 
Zamiejscowy w Katowicach, 44-101 Gliwice, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 
w terminie 30 dni od daty doręczenia jej wnoszącemu zarzut.  
 


	Rady Miejskiej Katowic

