UCHWAŁA NR XLIX/1158/14
RADY MIASTA KATOWICE
z dnia 30 kwietnia 2014 r.
w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 12 Koszutka
Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2, art. 40 ust.1 i 2 pkt 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.) w związku z § 37 ust. 1, 2 i 3 Statutu miasta Katowice
(Dz. Urz. Woj. Śl. z 2012 r., poz. 6007, z późn. zm.), uwzględniając inicjatywę mieszkańców
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§ 1. Utworzyć Jednostkę Pomocniczą miasta Katowice nr 12 Koszutka.
§ 2. Jednostka Pomocnicza obejmuje obszar miasta Katowice w następujących granicach:
Granica północna – biegnie od punktu przecięcia ul. Słonecznej z torami kolejki piaskowej, następnie
południową stroną ul. Słonecznej, przecina Al. Korfantego i osią ul. Jesionowej i południową stroną cmentarza
prowadzi do ul. Cedrowej. Dalej granica biegnie wzdłuż północnej strony ul. Cedrowej.
Granica wschodnia – biegnie od wschodniej krawędzi ul. Cedrowej, wzdłuż zachodniej strony Ogródków
Działkowych o nazwie „Dolina Zgody" i "Słoneczne Wzgórze" do ul. Osikowej i osią ul. Osikowej do
skrzyżowania z ul. Brzozową i dalej środkiem ul. Brzozowej. Następnie przecina ulicę Katowicką i przechodzi
między posesjami nr 35 i 37, obiega teren Szkoły Podstawowej nr 62 i przecina ulicę bez nazwy biegnąca
między budynkami ul. Katowickiej nr 39 i 41. Dalej granica biegnie wzdłuż parkanu sklepu ogrodniczego na
zapleczu Poczty, prostopadle do ul. Olimpijskiej. Następnie biegnie osią ul. Olimpijskiej, obiega parking i zdąża
na południe do Al. Roździeńskiego.
Granica południowa – z ul. Olimpijskiej granica skręca w Al. Roździeńskiego i okrążając od południa
Rondo biegnie osią ul. Chorzowskiej do granicy z JP nr 10 - Dąb, na wysokości torów kolejki piaskowej.
Granica zachodnia - załamuje się w kierunku północnym i wzdłuż torów PKP dochodzi do rozjazdu
z torami kolei piaskowej w Rowie Wełnowieckim. Dalej biegnie tymi torami na północ, do punktu przecięcia
ul. Słonecznej.
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Katowice
Jerzy Forajter
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