
Uchwała nr XVI/247/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 24 listopada 2003r. 

 
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Aeroklub Śląski w Katowicach 

do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska  

w Katowicach 
 

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. 
23 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 całości protest wniesiony w dniu 20.07.2001 r. przez Aeroklub Śląski 
w Katowicach  do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. 

Francuska  

w Katowicach dotyczący: wprowadzenia większej separacji projektowanej 
wysokości zabudowy części terenów a wysokością dopuszczalną, potrzeby 
uprzedzania na etapie ustalania warunków zabudowy inwestorów o 
uciążliwościach wynikających z funkcjonowania lotniska, wprowadzenia nakazu 
uzgadniania warunków zabudowy z zarządzającym lotniskiem oraz Głównym 
Inspektoratem Lotnictwa. 
Uwzględnienie protestu następuje poprzez korektę ustaleń projektu planu w 
zakresie dalszego limitowania wysokości zabudowy oraz wprowadzenia 
wymogów dotyczących ograniczenia uciążliwości akustycznej lotniska i 
uzgodnień w zakresie wysokości zabudowy z zarządzającym lotniskiem i 
Głównym Inspektoratem Lotniska. 
 

Uzasadnienie rozpatrzenia protestu zawiera załącznik do niniejszej uchwały, 

stanowiący jej integralną część. 

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
          Przewodniczący 
                  Rady Miejskiej Katowic 
 

               Jerzy Forajter 



Załącznik  
do uchwały nr  XVI/247/03 
Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 24 listopada 2003r. 

 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Na podstawie uchwały Nr XI/120/99 z dnia 31. maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie: Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach  
i uchwały Nr XX/278/2000 z dnia 20. marca 2000 r. dotyczącej poszerzenia granic 
obszaru objętego planem miejscowym sporządzono projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. 
Graniczna – ul. Francuska w Katowicach. 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. 
Francuska w Katowicach odbyło się w terminie od 2. lipca 2001 r. do 31. lipca 2001 r. 
włącznie. 
Okres wnoszenia protestów i zarzutów upłynął 14. sierpnia 2001 r. 

 

1. Rozpatrzenie wniosku pod względem formalnym 
1.1. Składający wniosek:  Aeroklub Śląski w Katowicach 

Data złożenia wniosku:  20.07.2001 r.  

Wniosek został złożony w ustawowym terminie, zaopatrzony nazwiskiem i 
adresem osoby składającej wniosek. 
 

1.2. Zakres merytoryczny wniosku dotyczy: 

wprowadzenia większej separacji projektowanej wysokości zabudowy 
części terenów a wysokością dopuszczalną, potrzeby uprzedzania na etapie 
ustalania warunków zabudowy inwestorów o uciążliwościach wynikających 
z funkcjonowania lotniska, wprowadzenia nakazu uzgadniania warunków 
zabudowy z zarządzającym lotniskiem oraz Głównym Inspektoratem 
Lotnictwa. 

Zgłoszony wniosek został zakwalifikowany jako protest, ponieważ ustalenia 
projektu planu nie naruszają ani uprawnień ani interesu prawnego 
wnioskodawcy. 
Wnioskujący nie wykazał związku pomiędzy rozwiązaniami projektu a 
naruszeniem jego interesu prawnego. 
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2. Rozpatrzenie wniosku pod względem faktycznym 
 W złożonym wniosku Aeroklub Śląski w Katowicach wnosi o: 

a) pisemne uprzedzanie inwestorów na etapie ustalania warunków zabudowy o 

uciążliwościach wynikających z funkcjonowania lotniska, w szczególności 

dotyczy to zabudowy mieszkaniowej i innej zabudowy położonej na zachód i płd.-

zachód od lotniska, 

b) wprowadzenie większej separacji projektowanej wysokości zabudowy części 

terenów a wysokością dopuszczalną wynikającą z dokumentacji lotniska i ruchu 

lotniczego, 

c) wprowadzenie nakazu uzgadniania warunków zabudowy z zarządzającym 

lotniskiem oraz Głównym Inspektoratem Lotnictwa. 

 
 Protest zawarty w pkt. 2 a) został uwzględniony poprzez wprowadzenie do 

ustaleń projektu planu w zakresie ochrony przed uciążliwościami (pkt. 14, ppkt. 5) 

zapisu dotyczącego wymogu stosowania rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych 

ograniczających uciążliwość akustyczną lotniska. 

 Protest w zakresie omówionym w pkt. 2 b) został uwzględniony poprzez 

obniżenie maksymalnej wysokości zabudowy w terenie CT, 5UU i 6UU, tj. terenach 

leżących na zachód i płd.-zachod od lotniska, w obrębie których mogą być 

lokalizowane obiekty kubaturowe. Zmniejszenie wysokości nastąpiło o 1 do 2 m, tak  

aby pozostała możliwość racjonalnego wykorzystania terenów w rejonie lotniska. 

 Ustalenia projektu planu miejscowego dotyczące terenów 4CC, 5UU, 6UU i CT 

zostały uzupełnione o wymóg uzgadniania w zakresie wysokości obiektów z 

zarządzającym lotniskiem i Głównym Inspektoratem Lotnictwa. 

 

 Po rozpatrzeniu protestu podlega on uwzględnieniu w całości poprzez 
korektę ustaleń projektu planu w zakresie dalszego limitowania wysokości 
zabudowy oraz wprowadzenia wymogów dotyczących ograniczenia uciążliwości 
akustycznej lotniska i uzgodnień w zakresie wysokości zabudowy z 
zarządzającym lotniskiem i Głównym Inspektoratem Lotniska. 


