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Uchwała nr XVI/267/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 24 listopada 2003r. 

 

ń projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna  

– ul. Francuska w Katowicach 
 
 

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 późniejszymi zmianami) oraz art. 
23 ust. 3 ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 85 ust 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) 
 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala: 

 

§1. Uwzględnić w części protest wniesiony w dniu 6.08.2001 r. przez   
 do ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. 
Francuska w Katowicach dotyczący przebiegu ul. Paderewskiego o zwiększonym 
natężeniu ruchu przy połączeniu z ul. Pułaskiego w zakresie obniżenia 
parametrów technicznych ulic oraz zmiany przebiegu połączenia ww. ulic. 

§2. Odrzucić w części protest wniesiony w dniu 6.08.2001 r. przez  
 do ustaleń projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. 
Graniczna – ul. Francuska w Katowicach dotyczący przebiegu ul. Paderewskiego o 
zwiększonym natężeniu ruchu przy połączeniu z ul. Pułaskiego. 
Odrzucenie protestu następuje w zakresie utrzymania połączenia obu ulic z 
uwagi na konieczność zapewnienia funkcjonalności i ciągłości układu 
komunikacyjnego. 
 
Uzasadnienie uwzględnienia (w części) i odrzucenia (w części) protestu zawiera 
załącznik do niniejszej uchwały, stanowiący jej integralną część. 

§3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

    
     Przewodniczący 
Rady Miejskiej Katowic 
 

                        Jerzy Forajer 
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Załącznik  
do uchwały nr  XVI/267/03 
Rady Miejskiej Katowic 
z dnia 24 listopada 2003r. 

 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

 

Na podstawie uchwały Nr XI/120/99 z dnia 31. maja 1999 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie: Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. Francuska w Katowicach  
i uchwały Nr XX/278/2000 z dnia 20. marca 2000 r. dotyczącej poszerzenia granic 
obszaru objętego planem miejscowym sporządzono projekt miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. 
Graniczna – ul. Francuska w Katowicach. 
Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie Al. Górnośląska – ul. Graniczna – ul. 
Francuska w Katowicach odbyło się w terminie od 2. lipca 2001 r. do 31. lipca 2001 r. 
włącznie. 
Okres wnoszenia protestów i zarzutów upłynął 14. sierpnia 2001 r. 

 

1. Rozpatrzenie wniosku pod względem formalnym 
1.1. Składający wniosek:   

Data złożenia wniosku:  6.08.2001 r. 

Wniosek został złożony w ustawowym terminie, zaopatrzony nazwiskiem i 
adresem osoby składającej wniosek. 
 

1.2. Zakres merytoryczny wniosku dotyczy: 

przebiegu ul. Paderewskiego o zwiększonym natężeniu ruchu przy 
połączeniu z ul. Pułaskiego.  

Zgłoszony wniosek został zakwalifikowany jako protest, ponieważ ustalenia 
projektu planu nie naruszają ani uprawnień ani interesu prawnego 
wnioskodawcy. 
Wnioskujący nie wykazał związku pomiędzy rozwiązaniami projektu a 
naruszeniem jego interesu prawnego. 
 

2. Rozpatrzenie wniosku pod względem faktycznym 
Wnioskujący sprzeciwia się przebiegowi ul. Paderewskiego o zwiększonym natężeniu 

ruchu przy połączeniu z ul. Pułaskiego. 

 W związku z wniesionymi zastrzeżeniami dotyczącymi przewidywanego 

połączenia ul. Paderewskiego z ul. Pułaskiego, które może skutkować wzrostem 

natężenia ruchu skorygowano projektowany układ komunikacyjny. 

 Projektowane połączenie ulicami Pułaskiego i Paderewskiego zostało zmienione, 

przy założeniu konieczności utrzymania możliwości przejazdu ale wprowadzając brak  
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płynności ruchu tym samym uniemożliwiając jazdę z dużą prędkością. Projektowane 

„płynne” połączenie zostało zastąpione przejazdem z ul. Paderewskiego na ul. 

Pułaskiego poprzez dwa odcinki ulic o funkcji lokalnej krzyżujące się pod kątem 

prostym. 

 Połączenie ul. Paderewskiego z ul. Pułaskiego jest uwzględnione w obecnie 

obowiązującym miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta 

Katowic. Idea połączenia obu ciągów komunikacyjnych jest utrzymana w projekcie 

planu, lecz nastąpiła zmiana przebiegu ww. połączenia oraz zawężenie przekroju ulicy. 

 Przyjęcie takiego rozwiązania minimalizuje skutki dla interesu prywatnego i 

zapewnia niezbędny dojazd do terenów wskazanych do przekształceń. W 

przedstawionym zakresie protest został uwzględniony. 

 
 Po rozpatrzeniu protestu podlega on odrzuceniu w części z uwagi na 
konieczność zapewnienia funkcjonalności i ciągłości układu komunikacyjnego, a 
uwzględnieniu w zakresie obniżenia parametrów technicznych ulic oraz zmiany 
przebiegu połączenia ww. ulic.  


