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Dot.: uchwały nr XVII/294/15 Rady Miasta Katowice z dnia 29 października  2015  r. w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po łożonego  w  rejonie  ul.  Dudy-Gracza,  ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej 
w Katowicach. 

W odpowiedzi na pismo nr BRM.0005.38.2015  z  dnia 27  listopada 2015  r.,  w  sprawie postępowania 

nadzorczego Wojewody Ś ląskiego,  dotyczącego uchwały nr XVII/294/15 Rady Miasta Katowice z dnia 

29 października 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po łożonego 

w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja i ul. Bogucickiej w Katowicach  (pismo Wojewody Ś ląskiego 

nr 'F111.4131.1.88.2015 r.  z  dnia  24  listopada 2015 r.) niniejszym przedstawiam poni ższe wyja śnienia. 

Zgodnie ze wskazanym przez Wojewod ę  Ś ląskiego  przedmiotem podejmowanych  czynno ści nadzorczych 

jest zakres ustale ń  ww. uchwa ły  dotyczący  zasad  ochrony  i  kszta łtowania  ładu  przestrzennego - zasad 

przekszta łce ń  związanych  ze  zmianą  sposobu u żytkowania budynków lub  ich  części, okre ś lony  w  § 4  ust.  3 pkt 1, 

w brzmieniu: 

„3. Ustala się  następujące zasady przekształceń  związanych ze zmianą  sposobu użytkowania budynków lub ich 
części na terenach oznaczonych symbolami od lUMW do 2UMW oraz 1MWU do 4MWU: 
1) dopuszcza się : 

a) lokale użytkowe w budynkach mieszkalnych, w których realizowane b ędą  usługi z zakresu jak dla 
zabudowy us ługowej, o której mowa w §3 ust.1 pkt 17". 

Z tre ści przywo łanej jednostki redakcyjnej  uchwa ły  wynika,  że zastosowane w  pkt.1 lit.  a) odwo łanie 

winno nawiązywa ć  do definicji  pojęcia  zabudowa usługowa, okre ś lonego w §3 ust. 1 pkt  23.  Cytowana tre ść  

ustalenia zawiera natomiast w pkt.1 lit. a) odwo łanie  do  zdefiniowanego  w §3  ust.  1  pkt 17 pojęcia  teren. 

Zastosowanie w przywo łanej wyżej  treści uchwa ły  odwo łanie  stanowi omy łkę  pisarską . 
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Ewentualne stwierdzenie przez Wojewod ę  Ś l ąskiego niewa ż no ści cz ęści uchwa ły, w zakresie w/w 

fragmentu, nie wp łynie na ustalone zasady przekszta łce ń  zwi ązanych ze zmian ą  sposobu u żytkowania budynków 

lub ich cz ęści i nie b ędzie skutkowa ło konieczno ści ą  innych zmian w tre ści uchwa ły. 
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