
Uchwała nr XIV/211/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 20 października 2003r. 

 
w   sprawie   przystąpienia   do   sporządzenia  zmiany  miejscowego planu  ogólnego    
zagospodarowania  przestrzennego  miasta   Katowice   w   obszarze  dzielnicy  
Kostuchna  w  rejonie  ulic:  Hierowskiego , Zabłockiego i Krupińskiego  w  zakresie  
wprowadzenia  funkcji mieszkaniowej 
 
           

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   późn. zmianami )  
oraz   art. 14   ust 1  i  4  i  art. 15 ust. 2  ustawy   z   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  
Kostuchna w  rejonie  ulic : Hierowskiego , Zabłockiego i Krupińskiego  w zakresie 
wprowadzenia funkcji mieszkaniowej . 

 
§2. Przedmiotem  zmiany  miejscowego  planu  ogólnego  zagospodarowania    

przestrzennego   miasta  Katowice  jest  przeznaczenie  terenu  w  rejonie  ulic : 
Hierowskiego , Zabłockiego i Krupińskiego pod  zabudowę   mieszkaniową   
jednorodzinną.  
Teren  w   obowiązującym    miejscowym   planie   położony  w  jednostce 
strukturalnej „K”  Piotrowice – Ochojec – Kostuchna – Podlesie przeznaczony jest 
pod: 
 

        - 77 B      -         Teren  baz. Adaptacja  istniejących  baz. 
        - 77b ZP  -         Teren  zieleni  parkowej. Projektowane  tereny  zieleni  parkowej 
                                   przy drodze  klasy   KGo 2/2  
        - 78 EE    -         Teren urządzeń energetycznych. Projektowany Rejon Katowice 
                                   Południe 
        - 81 MN  -          Teren  mieszkaniowy  o niskiej intensywności zabudowy , w  tym 
            . tereny  adaptowanej  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej 
    oraz 
            . tereny jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej  realizowane  
                                    w ramach uzupełnień..... 
        - 33 KDGo 2/2 – Droga  główna obszarowa o 4-ch pasach ruchu na dwu jezdniach 
                                    rozdzielonych  pasem  zieleni. Projektowana trasa obszarowa  
                                    łącząca ul. Dąbrowszczaków ze Wschodnią Obrzeżną. Droga  
                                    prowadzona przez  tereny baz  i  składów 

-   6 KDZo1/2 -  Droga zbiorcza  o  dwóch  pasmach ruchu. Projektowany odcinek 
                           jako włączenie do ul. Bażantów 
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        - 69 RZ, RP /MM/ - tereny łąk i upraw polowych. Adaptacja. Teren rezerw 
rozwojowych miasta – przeznaczony dla rozwoju  funkcji 

                             mieszkaniowo-usługowych. Funkcje mieszkaniowe – w formie 
                             zróżnicowanej zabudowy wielo i jednorodzinnej. Inne niż  
                             dotychczasowe zainwestowanie terenu musi być poprzedzone 
                             opracowaniem planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego 
                              przedmiotowego terenu. 

 
       -  72 EC     - Teren  urządzeń ciepłowniczych. Adaptacja przepompowni  
                             ciepłowniczej.         
       -  73 ZP      - Teren zieleni parkowej wewnątrz terenów przemysłowo-składowych. 
       -  75 P        - Teren przemysłu- adaptacja piekarni. 
       -  75a MN  - Teren  zabudowy niskiej uzupełniającej istniejące zespoły 
       mieszkaniowe. 
       -  80 MN    - Tereny zabudowy mieszkaniowej o niskiej intensywności zabudowy 
§3. Granice   obszaru   objętego   zmianą   planu  określa   załącznik   graficzny do  

niniejszej   uchwały  w  skali  1:5000,  stanowiący  jej  integralną  część. 
§4.   Przedmiot  ustaleń  zmiany 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, 

i) szczegółowe warunki zagospodarowania oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, 

    j/   zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
          i infrastruktury technicznej, 

k/   sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania  
       terenów, 
l/    stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa  
      w art. 36ust. 4.ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
      i zagospodarowaniu  przestrzennym. 

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

  


	Jerzy Forajter

