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Uchwała Nr XXXIX/508/01  
RADY MIEJSKIEJ KATOWIC 
z dnia 10 września 2001 r.  

 
w sprawie rozpatrzenia protestu wniesionego przez Panią ń projektu 
zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla terenu 
położonego w obszarze osiedla Tysiąclecia w rejonie rzeki Rawy pod funkcje publiczne, w tym 
cmentarz i parkingi wielopoziomowe. 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
1996r. nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 23 ust. 3 i art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 
1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) 

 
Rada Miejska Katowic  

uchwala:  
 

1. Odrzucić w całości protest wniesiony w dniu 24.04.2001r. przez Panią
do ustaleń projektu zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego 
miasta Katowice dla terenu położonego w obszarze osiedla Tysiąclecia w rejonie rzeki Rawy 
pod funkcje publiczne, w tym cmentarz i parkingi wielopoziomowe dotyczący przyjętej w 
projekcie zmian planu lokalizacji cmentarza oraz istniejącej zieleni z uwagi na bezpodstawność 
wniesionych uwag. Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia w całości protestu zawiera 
załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część.  

2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Katowice.  
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 
 
 
 

Załącznik do uchwały Nr XXXIX/508/01  
Rady Miejskiej Katowic  

z dnia 10 września 2001r.  
 

U Z A S A D N I E N I E  
odrzucenia w cało  N        do ustaleci protestu wniesionego przez Pani ń projektu 
zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla terenu 
położonego w obszarze osiedla Tysiąclecia w rejonie rzeki Rawy pod funkcje publiczne, w tym 
cmentarz i parkingi wielopoziomowe.  
Na podstawie uchwały Nr XII/135/99 Rady Miejskiej Katowic z dnia 28.06.1999r. sporządzono projekt 
zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Katowice dla terenu 
położonego w obszarze osiedla Tysiąclecia w rejonie rzeki Rawy pod funkcje publiczne, w tym 
cmentarz i parkingi wielopoziomowe.  
W związku z uwzględnieniem części protestów (uchwała Nr XXX/388/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 
27.11.2000r.) do w/w projektu zmian planu podczas pierwszego wyłożenia projektu do publicznego 
wglądu projekt zmian planu został skorygowany i wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń projektu 
zmian na środowisko przyrodnicze ponownie wyłożony do publicznego wglądu w terminie od 13 marca 
do 10 kwietnia 2001r. włącznie. Okres wnoszenia protestów i zarzutów upłynął 24 kwietnia 2001r..  
 
1. Rozpatrzenie formalne wniosku  

1.1. Składaj cy wniosek - Pani mgr J         N             Data złożenia wniosku - 24.04.2001r.. 
Wniosek został złożony w ustawowym terminie, zaopatrzony nazwiskiem i adresem osoby 
składającej wniosek.  

1.2. Zakres merytoryczny wniosku dotyczy:  
- bezwględnej ochrony istniejących drzew i krzewów w strefie ochronnej oczyszczalni ścieków 
"Klimzowiec",  
- braku zasadności lokalizacji cmentarza na os. Tysiąclecia z uwagi na istniejący w 



Katowicach cmentarz komunalny. Zgłoszony wniosek:  
- w części dotyczącej celowości lokalizacji cmentarza odnosi się do podjętej uchwały Rady 
Miejskiej Katowic o przystąpieniu do sporządzenia zmian planu, a nie ustaleń projektu. Wobec 
powyższego nie może on być rozpatrywany w trybie zarzutów i protestów w myśl ustawy z 
dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Nie ma w tym zakresie podstaw do 
zmiany stanowiska w tej samej sprawie zawartego w uchwale Nr XII/135/99 Rady Miejskiej 
Katowic z dnia 28.06.1999r..  
- w części dotyczącej ochrony istniejącej zieleni zakwalifikowany został jako protest, 
ponieważ ustalenia projektu zmian planu w żaden sposób nie naruszają uprawnień ani 
interesu prawnego wnioskodawcy. Wnioskujący nie wykazał związku pomiędzy rozwiązaniami 
projektu a naruszeniem jego interesu prawnego.  

2. Rozpatrzenie merytoryczne wniosku  
 
Wnosząca protest ponownie wnosi, że nie należy wycinać istniejących drzew i krzewów, a posadzić 
nowe. Treść protestu nie jest oparta o pełne rozpoznanie ustaleń projektu zmian planu. Wniosek tej 
samej treści dotyczący celowości lokalizacji cmentarza i ochrony istniejącej zieleni złożony został przez 
tego samego wnioskodawcę podczas pierwszego wyłożenia projektu do publicznego wglądu. 
Rozpatrzony został on jako protest na sesji w dniu 27.11.2000r. i odrzucony w całości przez Radę 
Miejską Katowic uchwałą Nr XXX/388/00. Uzasadnienie rozpatrzenia wniosku i odrzucenia części 
zakwalifikowanej jako protest pozostaje bez zmian. 
 
Po rozpatrzeniu protestu pod względem formalnym i merytorycznym podlega on odrzuceniu w całości 
z uwagi na brak potwierdzenia wniesionych uwag z rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmian planu, 
a ponadto ze względu na fakt, że część z nich była już rozpatrywana i odrzucona w całości uchwałą Nr 
XXX/388/00 Rady Miejskiej Katowic z dnia 27.11.2000r.. 
 
 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Katowic  
/-/ Wojciech Boroński  

 
Załącznik mapowy w aktach  
 


