
Uchwała nr LXIII/1483/06 
Rady Miasta Katowice 

 
z dnia  31 lipca 2006 r. 

 
w sprawie uchwalenia zmian „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice”  dla 6 terenów 
położonych w Katowicach w rejonie ulic : Złotej-Misjonarzy Oblatów (teren  1) , 
Pszczyńskiej ( teren 2 ) , Hierowskiego ( teren  3) , Kwiatkowskiego ( teren  4 ) , 
oraz terenów objętych ochroną przyrody : „ Staw Grunfeld” ( teren 5) , „Żródła 
Kłodnicy” ( teren 6 ) . 
 
 
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. 3 ust.1, art. 12 
ust. 1 i art. 27  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
 
     Rada Miasta Katowice 
      uchwala: 
 
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Katowice. 
 
§1.1.  Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Katowice obejmują obszary w granicach określonych na załączniku 
graficznym nr 1. 
     2. Przedmiotem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice są: 

1) dla terenu w rejonie ulic: Złotej- Misjonarzy Oblatów (teren 1), zmiana 
kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu przeznaczenia 
terenu pod drogę zbiorczą oraz korektę jej przebiegu i włączenie terenu do 
strefy zainwestowania miejskiego o wysokiej intensywności, 

2) dla terenu w rejonie ulicy: Pszczyńskiej (teren 2), zmiana kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w celu włączenia terenu do strefy 
zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności oraz 
określenia obszaru wymagającego zmiany przeznaczenie gruntów leśnych 
na cele nieleśne, 

3) dla terenu w rejonie ulicy: Hierowskiego (teren 3), zmiana kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w celu likwidacji projektowanej drogi 
głównej i włączenia całego terenu do strefy zainwestowania miejskiego  
o średniej i niskiej intensywności, 

4) dla terenu w rejonie ulicy: Kwiatkowskiego (teren 4), zmiana kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w celu określenia obszaru 
wymagającego zmiany przeznaczenie gruntów leśnych na cele nieleśne  
i włączenia terenu do strefy zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej 
intensywności, z przeznaczeniem pod cmentarz  

5) dla terenu objętego ochroną przyrody: „Staw Grunfeld” (teren 5), zmiana 
kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu zniesienia istniejącej 
formy ochrony- użytku ekologicznego i włączenia terenu do strefy 

  



zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności, 
6) dla terenu objętego ochroną przyrody: „Źródła Kłodnicy” (teren 6), zmiana 

kierunków zagospodarowania przestrzennego w celu wprowadzenie 
aktualnej formy ochrony przyrody: zespół przyrodniczo- krajobrazowy oraz 
terenów zamkniętych. 

 
§2. 1. Zakres ustaleń Zmian Studium jest zgodny z art. 9 - 13 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r.  
Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  
z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (Dz. U. z 2004r. Nr 118, poz. 
1233). 

2. Ustalenia „Zmian Studium” zawarte są w następujących załącznikach do 
niniejszej uchwały: 
1) załącznik Nr 1 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, 
2) załącznik Nr 2 – Ustalenia Studium” ujednolicony tekst z wprowadzonymi 

zmianami 
3) załącznik Nr 3 - Ustalenia Studium- (część graficzna) rysunek nr 1 w skali  

1 : 10 000 z wprowadzonymi zmianami, 
4) załącznik Nr 4 - Ustalenia Studium- (część graficzna), Inwestycje publiczne  

i plany miejscowe, rysunek nr 2 w skali 1 : 10 000 z wprowadzonymi zmianami,  
5) załącznik Nr 5 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego- rys. nr 01 

w skali 1:2000, 
6) załącznik Nr 6 – Uzbrojenie terenu- stan istniejący –rys nr 01.1 w skali 1:2000 
7) załącznik Nr 7 - Własności terenu- rys. nr 01.2. w skali 1:2000 
8) załącznik Nr 8 Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego- rys. nr 02 w 

skali 1:2000   
9) załącznik Nr 9 – Uzbrojenie terenu- stan istniejący –rys nr 02.1 w skali 1:2000,  
10) załącznik Nr 10 – Własności terenu- rys. nr 02.2. w skali 1:2000,  
11) załącznik Nr 11 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego- rys. nr 

03 w skali 1:2000, 
12) załącznik Nr 12– Uzbrojenie terenu- stan istniejący –rys nr 03.1 w skali 1:2000, 
13) załącznik Nr 13 – Własności terenu- rys. nr 03.2. w skali 1:2000, 
14) załącznik Nr 14 –Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego- rys. nr 04 

w skali 1:2000, 
15) załącznik Nr 15 – Uzbrojenie terenu- stan istniejący –rys nr 04.1 w skali 1:2000, 
16) załącznik Nr 16 – Własności terenu- rys. nr 04.2. w skali 1:2000,  
17) załącznik Nr 17 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego- rys. nr 

05 w skali 1:2000; b)  
18) załącznik Nr 18 – Własności terenu- rys. nr 05.2. w skali 1:2000, 
19) załącznik Nr 19 – Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego- rys. nr 

06 w skali 1:2000;  
20) załącznik Nr 20 – Uzbrojenie terenu- stan istniejący –rys nr 06.1 w skali 1:2000 
21) załącznik Nr 21 – Własności terenu- rys. nr 06.2. w skali 1:2000, 
22) załącznik nr 22 - o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmian 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice, nieuwzględnionych w części przez Prezydenta Miasta Katowice. 

      §3. 1. W uchwale nr XLV/420/97 Rady Miasta Katowice z dnia 25 sierpnia 1997r., 
ze zmianą wprowadzoną uchwałą nr XLIII/927/05 Rady Miasta Katowice  z dnia 25. 
lipca .2005r., wprowadza się następujące zmiany: 

  



2. do załącznika nr 2- „Ustalenia Studium” wprowadza się następujące zmiany:  
1) w rozdziale III – „Kierunki zagospodarowania przestrzennego”  

w punkcie K-1: „K-1 Ukształtowanie sprawnego układu 
komunikacyjnego miasta dla ruchu ponadlokalnego i głównego 
miejskiego oraz dla przemieszczania towarów pomiędzy różnymi 
rodzajami sieci transportu”,  ppkt.2 otrzymuje brzmienie: „2. Rozwój 
powiązań drogowych międzydzielnicowych z pominięciem   
śródmieścia- Realizacja powiązań drogowych wewnętrznych, głównie 
w dzielnicach:  Bogucice, Szopienice, Wełnowiec, Ligota, Piotrowice, 
Dąb, Kostuchna”, 

2) w rozdziale  IV – „Polityka rozwoju przestrzennego”: 
a) w pkt.2 „Strategiczne kierunki działań”, ppkt2.3. dodać tiret  

w brzmieniu: obszar obejmujący zespół przyrodniczo krajobrazowy 
obszaru źródliskowego rzeki Kłodnicy położonego w północnej 
części Lasów Murckowskich w Katowicach, 

2) w Aneksie nr 1 do „Ustaleń Studium”- „Lista inwestycji publicznych”,  
w rozdziale „Inwestycje z zakresu poprawy warunków ekologicznych” 
wykreślić pkt E16- Źródła Kłodnicy i wprowadzić pkt. E54- utworzenie 
obszaru obejmującego zespół przyrodniczo krajobrazowy obszaru 
źródliskowego rzeki Kłodnicy położonego w północnej części Lasów 
Murckowskich w Katowicach, 

3) w Aneksie nr 1 do „Ustaleń Studium”- „Lista inwestycji publicznych”,  
w rozdziale „Inwestycje z dziedziny infrastruktury społecznej (S)”- 
Priorytetowe II kategorii wprowadzić pkt. S.13. Budowa cmentarza  
w rejonie ul. Kwiatkowskiego, 

4) w Aneksie nr 1 do „Ustaleń Studium”- „Lista inwestycji publicznych”,  
w rozdziale w rozdziale „Inwestycje z dziedziny transportu”- Pozostałe 
inwestycje wprowadzić pkt T-17 – Budowa dróg publicznych w rejonie 
ul. Hierowskiego. 

5) w Aneksie nr 2 do Ustaleń Studium- Lista planów miejscowych, dodać 
pkt. 5 w brzmieniu: „5. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie osiedla im. 
Wincentego Witosa przy ulicy Kwiatkowskiego w Katowicach. 
Obszar planu: zgodnie z granicami terenu wyznaczonego do zmiany 
studium. 
Przedmiot i zakres planu: ustalenie przeznaczenia i zasad  
zagospodarowania obszaru położonego w rejonie osiedla 
im. Wincentego Witosa przy ulicy Kwiatkowskiego w Katowicach oraz 
niezbędnego zakresu ustaleń określonego w art. 15 ust. 2 ustawy  
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem zasad modernizacji, 
budowy i rozbudowy systemów  komunikacji  oraz  infrastruktury  
technicznej  dla  obsługi planowanej realizacji cmentarza, granic  
i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym  
obszarów wymagających zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na 
cele nieleśne oraz szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów.    
Zalecenia koordynacyjne: 
- skala opracowania 1:1000, 

  



- zalecenie uwzględnienia obiektów i terenów chronionych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym: lasów wymagających zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 

- określenia warunków górniczo-geologicznych dotyczących 
przydatności gruntu do zabudowy w związku z położeniem  
w granicach terenu pogórniczego obszaru górniczego „Katowice I” 
eksploatowanego przez KWK „Katowice –Kleofas”, 

- zalecenie uwzględnienia wymogów ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego, w tym występowania gruntów gliniastych  
o zerowej przepuszczalności, 

- zalecenie określenia ograniczeń w sposobie zagospodarowania 
terenów sąsiednich, tzn. zakazu realizacji budynków mieszkalnych, 
zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia 
zbiorowego oraz zakładów przechowujących artykuły żywności, 

- zalecenie uwzględnienia w granicach opracowania istniejącego 
przebiegu dróg publicznych oraz sieci infrastruktury technicznej,  
w tym stopnia uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej, 
energetycznej oraz gospodarki odpadami, w tym trasy jednotorowej 
linii napowietrznej 110 kV, zasilającej GPZ110/6kV Obroki ze strefą. 

6) w Aneksie nr 2 do Ustaleń Studium- „Lista planów miejscowych, 
dodać pkt. 6 w brzmieniu: „6. Zmiana miejscowego planu ogólnego  
zagospodarowania przestrzennego w obszarze dzielnicy Brynów- 
Muchowiec w Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 10 w zakresie 
wprowadzenia funkcji produkcyjno- usługowej (uchwała nr X/136/03  
Rady Miejskiej Katowic  z dnia 23 czerwca 2003r.) 
Obszar planu: zgodnie z granicami terenu wyznaczonego uchwałą nr 
X/136/03  Rady Miejskiej Katowic  z dnia 23 czerwca 2003r. 
Przedmiot i zakres planu: ustalenie przeznaczenia i zasad  
zagospodarowania obszaru położonego w rejonie ul. Pszczyńskiej 10 
w Katowicach  w zakresie przeznaczenia terenu pod funkcję 
produkcyjną tymczasową i docelowo usługową, ustalenie powiązań 
funkcjonalno- przestrzennych wnioskowanego terenu z terenami 
sąsiednimi, szczególnie w zakresie komunikacji oraz niezbędnego 
zakresu ustaleń określonego w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 
2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad modernizacji, budowy i 
rozbudowy systemów  komunikacji  oraz  infrastruktury  technicznej, 
granic  i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym  obszarów wymagających zmiany przeznaczenia 
gruntów leśnych na cele nieleśne oraz szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów.    
Zalecenia koordynacyjne: 
- skala opracowania 1:1000, 
- zalecenie wprowadzenia funkcji produkcyjnej, jako 

zagospodarowania tymczasowego o terminie i na zasadach do 
określenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
(zgodnie z art. 15 ust.2 pkt.11 ustawy o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym)  

- zalecenie wprowadzenia funkcji produkcyjnej dopuszczonej na 

  



zasadach określonych na podstawie prawa budowlanego (tzn. pod 
warunkiem legalizacji samowoli budowlanej), 

- zalecenie uwzględnienia obiektów i terenów chronionych na 
podstawie przepisów odrębnych, w tym: lasów wymagających zgody 
na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne, 

- określenia warunków górniczo-geologicznych dotyczących 
przydatności gruntu do zabudowy 

- zalecenie uwzględnienia ograniczeń zagospodarowania terenu, ze 
szczególnym uwzględnieniem zasad modernizacji, budowy i 
rozbudowy infrastruktury technicznej, w tym odprowadzenia ścieków 

- uwzględnieniem zasad modernizacji, budowy i rozbudowy 
systemów  komunikacji, w tym realizacja bezpośredniego wjazdu  
i zjazdu w ul. Pszczyńską (decyzja lokalizacyjna Wojewody 
Śląskiego, w sprawie przebudowy węzła Murckowska) oraz drogi 
dojazdowej do terenów usługowych. 

3. Do załącznika Nr 2 - Ustalenia Studium, wprowadza się Aneks nr 4- 
„Kierunki i zasady zagospodarowania terenów objętych zmianami studium”. 
4. Do załącznika Nr 3 - Ustalenia Studium- (część graficzna) na rysunku nr 1 w 

skali 1:10 000 wprowadza się następujące zmiany:  
1) na rysunku nr 1 „Ustalenia Studium” wyznacza się obszar objęty 

zmianą polityki przestrzennej- tereny w rejonie ulic: Złotej- Misjonarzy 
Oblatów (teren 1) i dokonuje zmiany ustaleń dotyczących kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze zmieniając 
oznaczenia graficzne odpowiednio do nowych przeznaczeń – 
przyjmując je z obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” tj.:  
a) strefa zainwestowania miejskiego o wysokiej intensywności (kolor 

ciemny brąz) – zgodnie z oznaczeniami na załączniku graficznym; 
b) droga zbiorcza projektowana (kolor ciemny granat) – zgodnie  

z oznaczeniami na załączniku graficznym; 
2) na rysunku nr 1 „Ustalenia Studium” wyznacza się obszar objęty 

zmianą polityki przestrzennej – tereny w rejonie ulicy: Pszczyńskiej 
(teren 2) i dokonuje zmiany ustaleń dotyczących kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  w tym obszarze zmieniając 
oznaczenia graficzne odpowiednio do nowych przeznaczeń – 
przyjmując je z obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” tj.:  
a) strefa zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności 

(kolor jasny brąz) – zgodnie z oznaczeniami na załączniku 
graficznym; 

b) wprowadza nowy symbol graficzny obszaru wymagającego 
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne- – 
zgodnie z oznaczeniami na załączniku graficznym; 

3) na rysunku nr 1 „Ustalenia Studium” wyznacza się obszar objęty 
zmianą polityki przestrzennej – tereny w rejonie ulicy: Hierowskiego 
(teren 3) i dokonuje zmiany ustaleń dotyczących kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze zmieniając 
oznaczenia graficzne odpowiednio do nowych przeznaczeń – 
przyjmując je z obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” tj.:  

  



a) strefa zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności 
(kolor jasny brąz) – zgodnie z oznaczeniami na załączniku 
graficznym; 

4) na rysunku nr 1 „Ustalenia Studium” wyznacza się obszar objęty 
zmianą polityki przestrzennej – tereny w rejonie ulicy: Kwiatkowskiego 
(teren 4) i dokonuje zmiany ustaleń dotyczących kierunków 
zagospodarowania  przestrzennego  w tym obszarze zmieniając 
oznaczenia graficzne odpowiednio do nowych przeznaczeń – 
przyjmując je z obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” tj.:  
a) strefa zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności 

(kolor jasny brąz) – zgodnie z oznaczeniami na załączniku 
graficznym, 

b) wprowadza nowy symbol graficzny obszaru wymagającego 
zmiany przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne– zgodnie  
z oznaczeniami na załączniku graficznym, 

5) na rysunku nr 1 „Ustalenia Studium” wyznacza się obszar objęty 
zmianą polityki przestrzennej – tereny objęte ochroną przyrody: „Staw 
Grunfeld” (teren 5) i dokonuje zmiany ustaleń dotyczących kierunków 
zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze zmieniając 
oznaczenia graficzne odpowiednio do nowych przeznaczeń – 
przyjmując je z obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice” tj.:  
a) strefa zainwestowania miejskiego o średniej i niskiej intensywności 

(kolor jasny brąz) – zgodnie z oznaczeniami na załączniku 
graficznym, 

6) na rysunku nr 1 „Ustalenia Studium” wyznacza się obszar objęty 
zmianą polityki przestrzennej – tereny objęte ochroną przyrody: 
„Źródła Kłodnicy” (teren 6) i dokonuje zmiany ustaleń dotyczących 
kierunków zagospodarowania przestrzennego w tym obszarze 
zmieniając oznaczenia graficzne odpowiednio do nowych 
przeznaczeń – przyjmując je z obowiązującego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice” tj.:  
a) zespoły przyrodniczo krajobrazowe, istniejące (kolor ciemno 

zielony, symbol ścięty trójkąt) zgodnie z oznaczeniami na 
załączniku graficznym, 

b) wprowadza nowe oznaczenie terenu zamkniętego (kolor szary)– 
zgodnie z oznaczeniami na załączniku graficznym. 

5. Na załączniku Nr 4 - Ustalenia Studium- (część graficzna) „Inwestycje 
publiczne i plany miejscowe”, na rysunku nr 2 w skali 1:10 000 wprowadza się 
następujące zmiany:  

1) na rysunku nr 2 „Inwestycje publiczne i plany miejscowe” wprowadza 
się nowe oznaczenie graficzne symbolizujące tereny objęte 
obowiązkiem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: 

a) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie osiedla im. Wincentego Witosa przy ulicy 
Kwiatkowskiego w Katowicach, 

b) Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania 

  



  

przestrzennego w obszarze dzielnicy Brynów- Muchowiec w 
Katowicach przy ul. Pszczyńskiej 10 w zakresie wprowadzenia 
funkcji produkcyjno- usługowej 

2) na rysunku nr 2  „Inwestycje publiczne i plany miejscowe” dokonuje 
się zmiany ustaleń zmieniając oznaczenia graficzne odpowiednio do 
nowych przeznaczeń – przyjmując je z obowiązującego „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Katowice” tj.: do projektowanych  inwestycji publicznych z zakresu 
komunikacji wprowadza się symbol T-17 oraz do  projektowanych  
inwestycji publicznych z zakresu infrastruktury społecznej wprowadza 
się symbol S-13. 

§5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XLV/420/97 
Rady Miejskiej Katowic z dnia 25 sierpnia 1997r. w sprawie „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  przestrzennego miasta Katowice” 
zmieniona uchwałą   nr XLIII/927/05 Rady Miasta Katowice z dnia 25 lipca 2005r.,  
w granicach pokrywających się  z obszarami niniejszych zmian „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice „ 
dla 6 terenów  położonych w Katowicach w rejonie ulic : Złotej – Misjonarzy 
Oblatów ( teren nr 1 ) , Pszczyńskiej ( teren nr 2 ) , Hierowskiego ( teren nr 3 ) , 
Kwiatkowskiego ( teren nr 4 ) , oraz terenów objętych ochroną przyrody :  Staw 
Grunfeld ( teren nr 5 ) , Źródła Kłodnicy ( teren nr 6 ) 

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

Przewodniczący 
Rady Miasta Katowice 

 
 

Jerzy Forajter 


