
Uchwała nr XXXII/647/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 25 października 2004r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: Chorzowska-
Ściegiennego- Studzienna w Katowicach. 
 
 Na   podstawie   art. 18 ust. 2  pkt 15  ustawy  z  dnia  8 marca  1990r.  o   samorządzie   
gminnym    (Dz. U.  z  2001 r. Nr 142,  poz. 1591  z  późn. zmianami), art. 14 ust 1 i 4   ustawy   z   
dnia  27 marca  2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu    przestrzennym   (Dz. U. Nr 80, poz. 
717) 
 

Rada  Miasta Katowice 
u  c  h  w  a  l  a : 

 
§1. W uchwale Nr XXVI/486/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. Rady Miasta Katowice w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Chorzowska-Ściegiennego- Studzienna w Katowicach, 
dokonać następujących zmian:  
 
1) w §4 dodać lit. m) w brzmieniu: 

„m) granice terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży 
powyżej 2000 m2” 

2) po §4 dodać §4a w brzmieniu: 
„§4a. Przedmiot ustaleń planu dotyczących przeznaczenia terenów obejmuje 

następujące funkcje: 
a) dla terenu położonego w części południowo – wschodniej (strefa I.): 

biurowe wraz z parkingami, realizowane w obiekcie o wysokiej 
intensywności zabudowy, o wysokości około 50 metrów  

b) dla terenu położonego w części południowo – zachodniej (strefa IIa.): 
biurowe, administracyjne, hotelowe, mieszkaniowe, usługowe 
realizowane w obiektach o bardzo wysokiej intensywności zabudowy 
o wysokości około 100 metrów mogących stanowić dominanty 
przestrzenne 

c) dla terenu położonego w części południowo-zachodniej (strefa IIb): 
usługowe i handlowe o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2

d) dla terenu położonego w części północnej (strefa III.): 
mieszkaniowe o wysokiej intensywności zabudowy oraz 
uzupełniające tj. usługi dla zaspokojenia podstawowych potrzeb 
mieszkańców osiedla: handel o powierzchni sprzedaży do 500 m2, 
sport, rekreacja, kultura” 

 
§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 


