
Uchwała  nr XXIX/639/08
Rady Miasta Katowice

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

uchylająca  uchwałę  w  sprawie  zaopiniowania  wniosku  firmy AB  Development  Dąbrówka 

sp.  z  o.o.  o  zmianę  zezwolenia  na  działanie  wielkopowierzchniowego  obiektu  handlowego 

w  Katowicach  przy  Al. Roździeńskiego 191

Na podstawie art.  18 ust.  1  ustawy z dnia  8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. 
z 2001r.  Nr 142, poz.1591 z  póżn. zm) 

Rada  Miasta  Katowice

         u c h w a l a:

§1. Traci  moc  uchwała  nr  XXVII/570/08  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia  27 czerwca  2008 r.  

w  sprawie zaopiniowania  wniosku firmy AB Development  Dąbrówka sp.  z  o.o.  o  zmianę 

zezwolenia  na  działanie  wielkopowierzchniowego  obiektu  handlowego  w  Katowicach  przy 

Al. Roździeńskiego 191.

     

§2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.  

§3. Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Katowice

Marek Chmieliński



Uzasadnienie

Uchwałą nr XXVII/570/08 z dnia 27 czerwca 2008 r. Rada Miasta Katowice zaopiniowała 

pozytywnie wniosek  firmy AB Development Dąbrówka sp. z o.o. o zmianę zezwolenia na działanie 

wielkopowierzchniowego  obiektu  handlowego  w  Katowicach  przy  Al.  Roździeńskiego  191, 

w związku ze zmianą powierzchni sprzedaży z  7.759 m2 na 16.000 m2. 

Uchwała  ta   podjęta  została  zgodnie  z  przepisami   ustawy  z  dnia  11  maja  2007  r. 

o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz. U. Nr 127, poz. 880). 

W myśl  art. 9 ust. 1 i art. 17 ust. 4 powołanej ustawy zmiana powierzchni sprzedaży lub całkowitej 

powierzchni,  jaką  zajmuje  wielkopowierzchniowy  obiekt  handlowy  wraz  z  infrastrukturą 

towarzyszącą, wymaga zmiany zezwolenia, a do zmiany zezwolenia niezbędna była również opinia 

Rady wyrażona uchwałą. 

Jednakże, Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 lipca 20008 r,. sygn. akt  K 46/07 

uznał, iż ustawa z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów 

handlowych  jest niezgodna z art. 2, art. 20 i art. 22 Konstytucji  (Dz. U.  Nr 123, poz. 803).

W związku  z  powyższym  uchwała   nr  XXVII/570/08   Rady Miasta  Katowice  z  dnia 

27 czerwca 2008 r.  stała się  bezprzedmiotowa  i  należy ją uchylić.


