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Dane nadawcy

Urząd Miasta Katowice
40-098 Katowice
Młyńska 4

Dane adresata

Kamiński Dawid

Odpowiadając na zapytanie Pana Radnego z dnia 29.10.2019 r. w sprawie przyszłości katowickiego lo tniska
Muchowiec uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami „Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Miasta Katowice - II edycja” ( Uchwała nr XXI/483/12 RM Katowice z dnia
25 kwietnia 2012r.) modernizacja lo tniska Muchowiec należy do przedsięwzięć rozwojowych związanych z
tworzeniem warunków prowadzenia biznesów. Celem modernizacji lo tniska, zlokalizowanego centralnie w
obszarze miasta i bezpośrednim sąsiedztwie centrum, będzie osiągnięcie funkcjonalności lo tniska typu city
airport przystosowanego do obsługi małych samolo tów biznesowych i pasażerskich. Modernizacja wymaga
przebudowy pasa startowego rozbudowy infrastruktury towarzyszącej, w tym budowy terminala
pasażerskiego.
Ponadto , zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
rejonie lo tniska Muchowiec (Uchwała Nr XXX/608/16 Rady Miasta Katowice z dnia 14 września 2016 r.)
funkcje zagospodarowania wnioskowanego terenu oznaczonego w planie KL przeznaczone są na tereny
lo tniska.

Z poważaniem

Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice

Bogumił Sobula

Do wiadomości:

1. Biuro  Rady Miasta,
2. Wydział Organizacji i Zarządzania,

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data
złożenia podpisu: 

2019-11-13T15:29:04.617+01:00

Po dpis e lekt ro niczny

INFORMACJA

T.0003.117.2019.MC (nr pisma T-III.KW-0004 4 6/19) w sprawie planów związanych z
katowickim lotniskiem Muchowiec

"Pismo ogolne (ePUAP).xml"
http://crd.gov.pl/wzor/2017/10/24/4566/
System FINN 8 SQL
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Podpis 1

 Podpis prawidłowy.
Kwalifikowany podpis elektroniczny

Data i czas złożenia podpisu: 2019-11-13 15:29:04

PODPISUJĄCY

Kraj (C) PL

Podmiot (CN) Bogumił Piotr Sobula

Imię (GIVENNAME) Bogumił Piotr

Numer seryjny certyfikatu: 635190917061102537050694776283281829757552549313
Algorytm podpisu: SHA256withRSA
Certyfikat ważny (od - do): 2017-12-12 09:30:00 - 2019-12-12 09:30:00

WYSTAWCA CERTYFIKATU

Kraj (C) PL

Organizacja (O) Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Podmiot (CN) COPE SZAFIR - Kwalifikowany

Lista plików podpisanych elektronicznie powyższym podpisem:
Pismo ogolne (ePUAP).xml

https://ezd.umk.um.katowice.pl/repository/2/1898850/weryfikacja.xml

1 z 1 14.11.2019, 09:11


	Dokument elektroniczny
	Miejsce i data sporządzenia dokumentu
	Dane nadawcy
	Dane adresata
	INFORMACJA
	T.0003.117.2019.MC (nr pisma T-III.KW-000446/19) w sprawie planów związanych z katowickim lotniskiem Muchowiec



