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Uchwała nr LV/1170/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia 27 lutego 2006r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” - II edycja  
 
 
 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. 9 ust. 1 i  art.10 
ust.2  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) 
 
 

Rada  Miasta  Katowice 
u  c  h  w  a  l  a : 

 
 
§1.  Przystąpić do sporządzania „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania   
       przestrzennego miasta Katowice” - II edycja 
 
§2.  Przedmiotem  II edycji Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
        przestrzennego jest dokonanie aktualizacji polityki przestrzennej miasta Katowice 
     

 
§3.  Traci moc: 
 

− uchwała nr XIV/206/03 z dnia 20 października 2003 r. w sprawie zmiany „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”,  

− uchwała nr XXVI/487/04 z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie  miejscowego planu       
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w  rejonie ulic:  Gen. Grota-
Roweckiego i  Kopaniny Lewe w Katowicach,  

− uchwała nr XVI/488/04 z dn.28 czerwca 2004r w sprawie przystąpienia do      
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru       
położonego w rejonie  ulic: Panewnicka-Partyzantów w Katowicach,    

− uchwała nr XXVII/527/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu       
położonego  przy ulicy Załęskiej w dzielnicy Brynów  w Katowicach , 

− uchwała nr XXVII/528/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do      
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego   przy ulicy Adama w dzielnicy Giszowiec w Katowicach,  

− uchwała nr XXVII/529/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do      
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
położonego  przy ul. Gościnnej w dzielnicy Giszowiec  w Katowicach,  

− uchwała nr XXVII/530/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do      
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu     
położonego w rejonie ul.Górniczego Stanu  w dzielnicy  Giszowiec w Katowicach,  

− uchwała nr XXVII/532/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do     
sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenu 
położonego przy ul.Ociepki w  dzielnicy Janów w Katowicach, 
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− uchwała nr XXVII/534/04 z dnia 12 lipca  2004r. w sprawie przystąpienia do     

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego przy ulicy Komandorskiej w  dzielnicy Ligota w Katowicach,  

− uchwała nr XXVII/536/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do     
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego przy ul. Oskara Langego  w  dzielnicy Murcki   w Katowicach,  

− uchwała nr XXVII/543/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do     
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru      
położonego   w rejonie ulicy Literatów w Katowicach,  

− uchwała nr XXVII/542/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do     
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego  przy ulicy   Pukowca w dzielnicy Załęże  w Katowicach,  

− uchwała nr XXVII/555/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do     
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego w rejonie ulic Bałtyckiej i Południowej w dzielnicy Panewniki w  
Katowicach , 

− uchwała nr XXVIII/570/04 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do     
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy     
ul.Mikołowskiej  w dzielnicy Śródmieście w Katowicach, 

− uchwała nr XXVIII/572/04 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do    
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 
Bieszczadzkiej w dzielnicy Ligota w Katowicach, 

− uchwała nr XXVIII/576/04 z dn.  26 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do     
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego przy ul. Chorzowskiej i ul. Stęślickiego w dzielnicy Dąb w  
Katowicach,   

− uchwała nr XXVIII/578/04 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie  przystąpienia do    
sporządzenia miejscowego  planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
położonego    przy ul. Kamiennej w dzielnicy Śródmieście w  Katowicach,    

−   uchwała nr XXVIII/580/04 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do    
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. 
Osikowej  w dzielnicy Bogucice w Katowicach, 

−   uchwała nr XXVII/526/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do    
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
położonego    przy ul. W. Pola w dzielnicy Brynów w Katowicach, 

−   uchwała nr XXVII/516/04 z dnia 12 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do    
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego     w rejonie ul. Partyzantów i rzeki Kłodnicy w Katowicach, 

−   uchwała nr XXVIII/568/04 z dnia 26 lipca 2004r. w sprawie przystąpienia do  
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu   
położonego przy ul.Chorzowskiej w dzielnicy Dąb w Katowicach, 

−   uchwała nr XXVI/480/04  z dnia  28.06.2004r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
dzielnicy Śródmieście w rejonie ulicy Murckowskiej i torów PKP w Katowicach, 

−   uchwała nr  LIII/720/02 z dnia  23.09.2002r.  w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice w obszarze dzielnicy Dąb – Wełnowiec przy ul.Bytkowskiej                
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− uchwała nr LIII/721/02 z dnia 23 września 2002r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice w obszarze dzielnicy Dąb -Wełnowiec przy ul.Dębowej, 

− uchwała nr LIII/598/98 z dnia 19.06.1998r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego układu 
komunikacyjnego oraz   terenów dla realizacji celów publicznych określonych w „ 
Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego i  miasta 
Katowice” , w tym Ekologiczny  System Obszarów Chronionych  

− uchwała nr XXVI/339/00 z dnia 28.08.2000r.w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice w   obszarze dzielnicy Śródmieście ograniczonym ulicami Jordana-Wita 
Stwosza-Ligonia-Plebiscytowa. 

 
 

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

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


