
  
Uchwała nr XVI/248/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 24 listopada 2003r. 

 
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Telekomunikację Polską SA Pion 
Sieci Obszar Telekomunikacji 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. Odrzucić w całości protest wniesiony w dniu 23.07.2001 r. przez Telekomunikacja 
Polska SA Pion Sieci Obszar Telekomunikacji w Katowicach do ustaleń projektu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie 

Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach dotyczący 

uwzględnienia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w przypadku 
realizacji przez inwestorów inwestycji z uwagi na fakt, że wniosek ten nie dotyczy 

ustaleń planu, a treści decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu. 
 

Uzasadnienie odrzucenia w całości 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 Forajer 
 



Załącznik  
do uchwały nr XVI/248/03 
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:  Telekomunikacja Polska SA  
      Pion Sieci Obszar Telekomunikacji  
      w Katowicach 
 Data złożenia wniosku:  23.07.2001 

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

1.2. Zakres merytoryczny wniosku dotyczy: 

uwzględnienia istniejących urządzeń telekomunikacyjnych w przypadku 
realizacji przez inwestorów inwestycji. 

Zgłoszony wniosek zakwalifikowano jako protest, ponieważ wnioskodawca 
informuje o trybie postępowania jakie winien podjąć przyszły inwestor (ze 
względu na istniejące na tym terenie urządzenia telekomunikacyjne). 
 

2. Rozpatrzenie wniosku pod względem faktycznym 
 Wnioskujący zastrzegł sobie prawo uzgadniania warunków przebudowy i 
lokalizowania obiektów kubaturowych celem wykluczenia kolizji z urządzeniami 
telekomunikacyjnymi. 
 Ze względu na fakt, iż ustalenia te są treścią decyzji o warunkach zabudowy lub 
pozwolenia na budowę nie można uznać protestu jako zasadnego w odniesieniu do 
projektu zmiany planu. W przypadku wydawania decyzji o warunkach zabudowy lub 
pozwolenia na budowę procedura wskazana w piśmie Telekomunikacji Polskiej SA 
będzie zachowana.. 
 
 Po rozpatrzeniu protestu podlega on odrzuceniu w całości z uwagi na brak 
związku z ustaleniami planu. 

 
 
 


