
Uchwała nr XXXIII/672/04 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 22 listopada 2004r. 

 
w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla  terenów  górniczych miasta Katowice. 
 
 Na   podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5  ustawy  z  dnia  8 marca  1990r. o samorządzie   gminnym    
(Dz. U.  z  2001r. Nr 142,  poz. 1591  z  późn. zm.) oraz art.14 ust.7 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami)  
w związku  z  art. 53 ust. 6 ustawy  z  dnia  4 lutego  1994r.  Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.  
Nr 27, poz. 96 z  późn. zm.)   
 

Rada  Miasta Katowice 
u  c  h  w  a  l  a : 

 
§1.  Odstąpić  od obowiązku sporządzenia   miejscowego   planu   zagospodarowania    
       przestrzennego  dla terenów   górniczych miasta Katowice w  granicach  określonych   
       w  załączniku  graficznym  do  niniejszej uchwały. 
 
§2. Zaakceptować i przyjąć za podstawę odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu  
      zagospodarowania przestrzennego ustalenia wynikające z dokonanego opracowania  
      ekofizjograficznego problemowego oraz prognozy oddziaływania eksploatacji górniczej  
      na środowisko, które w odniesieniu do terenów górniczych, przewidują szkodliwy wpływ  
      eksploatacji górniczej w stopniu nieznacznym. 
 
§3.Wydawać decyzje o warunkach zabudowy na terenach górniczych , o których mowa w §1  
     uchwały , po uzgodnieniu z Okręgowym Urzędem Górniczym w Katowicach  w trybie  
     określonym w przepisach ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,  
     ustalając na tej podstawie  istniejący lub przewidywany wpływ czynników geologiczno  
     górniczych i odpowiednią do tego ochronę środowiska, w tym zwłaszcza obiektów  
     budowlanych.  
 
§ 4.  Tracą  moc: 

- uchwała  Nr XXI/171/95  Rady Miejskiej  Katowic  z  dnia 11  grudnia  1995r.  w  sprawie   
       przystąpienia   do   sporządzenia   projektów   miejscowych   planów    zagospodarowania  
       przestrzennego  obszarów   funkcjonalnych  terenów   górniczych   „Katowice – Brynów”   
       i  „Stara  Ligota”, 
- uchwała  Nr XLV/421/97  Rady Miejskiej  Katowic  z  dnia  25 sierpnia  1997r.  w  sprawie  
      przystąpienia do sporządzenia  miejscowego  planu  przestrzennego  obszaru  funkcjonalnego 
      obejmującego teren górniczy KWK„Mysłowice”, położonego w granicach administracyjnych  
      Gmin: Mysłowice, Katowice  i Sosnowiec.  

 
§ 5.  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 
 
§ 6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
Jerzy Forajter 
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