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Załącznik nr 6 
 
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, sporządzane w okresie 
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r., pozostających nadal w opracowaniu. 
 

Lp.  Tytuł projektu mpzp wraz z numerem uchwały o 
przystąpieniu do sporządzenia mpzp 

Stan 
zaawansowania 

prac 

Uwagi 

1.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: W. Korfantego i Grabowej  
w Katowicach  
- Uchwała nr LXVII/1608/06 Rady Miasta Katowice  
z dnia 26 października 2006 r. 

opiniowanie  
i uzgadnianie 
projektu planu 

prace częściowo ponawiane – 
wznowione po okresie wstrzymania 
w związku z zakończonym ugodą 
postępowaniem sądowym dotyczącym 
realizacji umowy przez wykonawcę 
projektu  

  (wykonawca zewnętrzny) 
2.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

w obszarze fragmentu terenu górniczego Giszowiec I Katowickiego 
Holdingu Węglowego S.A. KWK „Staszic” obejmującego obszar 
położony w rejonie ulic Pszczyńskiej  
i Górniczego Stanu w Katowicach  
- Uchwała nr XXIV/482/08 Rady Miasta Katowice  
z dnia 31 marca 2008 r. 

opiniowanie  
i uzgadnianie 
projektu planu 

prace częściowo ponawiane – obecnie  
wznawiane po okresie wstrzymania 
w związku z zakończonym ugodą (5 
grudnia 2016 r.) postępowaniem 
sądowym dotyczącym realizacji umowy 
przez wykonawcę projektu 

  (wykonawca zewnętrzny) 
3.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

w obszarze fragmentu terenów górniczych Katowickiego Holdingu 
Węglowego S.A. KWK „Wujek” i KWK "Katowice-Kleofas" 
obejmującego obszar położony  
w rejonie autostrady A4 i ulicy Upadowej w Katowicach  
- Uchwała nr XXXI/675/08 Rady Miasta Katowice  
z dnia27 października 2008 r. 

opracowywanie 
projektu planu 

prace częściowo ponawiane –  
wznowione po okresie wstrzymania 
w związku z postępowaniem sądowym 
dotyczącym realizacji umowy przez 
poprzedniego wykonawcę projektu 

  (wykonawca zewnętrzny) 
4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 

obejmującego fragmenty terenów górniczych Katowickiego 
Holdingu Węglowego KWK „Wujek” i KWK „Halemba Wirek”, 
położonego w rejonie ul. Panewnickiej  
w Katowicach  
– Uchwała nr XXXVI/754/09  
Rady Miasta Katowice z dnia 26 stycznia 2009 r. 
 

 wykonanie uchwały następuje w 
częściach, 
prace częściowo ponawiane – 
wznowione po okresie wstrzymania 
w związku z zakończonym ugodą 
postępowaniem sądowym dotyczącym 
realizacji umowy przez wykonawcę 
projektu 
 

- część obejmująca dolinę rzeki Ślepiotki, 
 

opracowywanie 
projektu planu 

 
(Referat Planowania Przestrzennego) 

- część obejmująca teren w rejonie ulic: Kijowskiej, Hadyny, 
Ostrawskiej i Książęcej, 

opiniowanie i 
uzgadnianie 
projektu planu 

 
 
(wykonawca zewnętrzny) 

- pozostała część; opiniowanie i 
uzgadnianie 
projektu planu 
(opiniowanie 
wniosku o zgodę na 
zmianę 
przeznaczenia 
gruntów leśnych) 

 
 
 
 
 
 
 
(wykonawca zewnętrzny) 

5.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
Śródmieścia Katowic  
- Uchwała nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice  
z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniona uchwałą Nr XLI/959/13 Rady 
Miasta Katowice z dnia 30 października 2013 r. 
 

 wykonanie uchwały następuje w 
częściach, 
prace kontynuowane po okresie 
wstrzymania w związku z 
przeprowadzanymi warsztatami 
studialno - projektowymi dla części 
terenów objętych projektem planu 

- część w rejonie ul. P. Skargi i F. Wincklera; opracowywanie 
projektu planu 

 

- pozostała część; opracowywanie 
projektu planu 
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(wykonawca zewnętrzny) 

6.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  
w obszarze fragmentu terenu górniczego Wesoła II KWK 
„Mysłowice-Wesoła” i fragmentu terenu górniczego  
Murcki i KWK „Murcki – Staszic” obszaru położonego  
w rejonie ul. Bielskiej obejmującego „Wzgórze Wandy”  
i rezerwat „Las Murckowski” w Katowicach  
- Uchwała nr VI/54/11 Rady Miasta Katowice  
z dnia 28 lutego 2011 r. 

ponowne 
opiniowanie  
i uzgadnianie 
projektu planu, 
(opiniowanie 
wniosku o zgodę na 
zmianę 
przeznaczenia 
gruntów leśnych) 

prace kontynuowane po okresie 
wstrzymania  w związku z opracowaniem 
ekspertyzy dotyczącej wpływów 
eksploatacji górniczej przez GPW  
 
 

  (wykonawca zewnętrzny) 
7.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych 

dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 
górniczych Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic”  
- Uchwała nr  X/151/11 Rady Miasta Katowice  
z dnia 30 maja 2011 r. zmieniona Uchwałą nr XV/270/11 Rady 
Miasta Katowice z 26 października 2011 r.  
 

 wykonanie uchwały następuje w 
częściach: 
 
 

- część obejmująca tereny dzielnicy Podlesie oraz zachodnie tereny 
dzielnicy Kostuchna, 

prace wstępne w opracowaniu przetarg nieograniczony 
(wykonawca zewnętrzny) 

- część obejmująca tereny dzielnicy Zarzecze, prace wstępne w opracowaniu przetarg nieograniczony 
(wykonawca zewnętrzny) 

- część obejmująca teren w rejonie ulicy Uniczowskiej 
 

opracowywanie 
projektu planu 

 

- część obejmująca teren w rejonie ul. Sołtysiej i ul. Armii Krajowej, 
 

opracowywanie 
projektu planu 

 
(Referat Planowania Przestrzennego) 

- część obejmująca tereny leśne, prace wstępne (Referat Planowania Przestrzennego) 
- pozostałe części:  
 
 

opracowywanie 
koncepcji planu 

 
 
(Referat Planowania Przestrzennego) 

8.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Subcentrum Południe w Katowicach  
- Uchwała nr XXX/693/12 Rady Miasta Katowice  
z dnia 19 grudnia 2012 r.  
 

 wykonanie uchwały następuje w 
częściach: 
 

- część obejmująca obszar w rejonie  
ul. Rolnej i ul. Kłodnickiej, 

opiniowanie i 
uzgadnianie 
projektu planu; 

wznowienie prac nad opracowanym 
projektem po wyłonieniu wykonawcy 
zewnętrznego 
 

- część obejmująca obszar w rejonie  
ul. Kolejowej i Kościuszki, 

wyłożenie  projektu 
planu do 
publicznego 
wglądu 
(wprowadzanie 
zmian 
wynikających z 
rozpatrzenia 
uwag); 

wznowienie prac nad opracowanym 
projektem po wyłonieniu wykonawcy 
zewnętrznego  
 

- część obejmująca obszar w rejonie  
ul. Kościuszki i ul. Gen. Z.W. Jankego, 

ponowne 
opiniowanie i 
uzgadnianie 
projektu planu 

wznowienie prac nad opracowanym 
projektem po wyłonieniu wykonawcy 
zewnętrznego 
 
 

  (wykonawca zewnętrzny oraz Referat 
Planowania Przestrzennego) 

9.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
„Katowice Północ Eko-Miasto” położonego w rejonie Alei W. 
Korfantego i ul. Konduktorskiej w Katowicach  
- Uchwała nr XXX/694/12 Rady Miasta Katowice  
z dnia 19 grudnia 2012 r. 

opiniowanie i 
uzgadnianie 
projektu planu 

oczekiwane przekazanie dokumentacji 
dotyczącej uwarunkowań  geologicznych 
terenu  
 

  (wykonawca zewnętrzny oraz Referat 
Planowania Przestrzennego) 
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10.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
zlokalizowanego w rejonie ulic Wróblewskiego i Podhalańskiej w 
Katowicach  
- Uchwała nr XXXVII/845/13 Rady Miasta Katowice z dnia 29 maja 
2013 r. 

opiniowanie i 
uzgadnianie 
projektu planu 

prace wznowione nad opracowanym 
projektem po wyłonieniu wykonawcy 
zewnętrznego 
 

  (wykonawca zewnętrzny) 
11.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

położonego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki, Astrów  
i Wita Stwosza w Katowicach  
- Uchwała nr XLVI/1079/14 Rady Miasta Katowice  
z dnia 26 lutego 2014 r. 

 dwukrotnie nierozstrzygnięty przetarg  
na wykonawcę zewnętrznego, w 
przygotowaniu ponowny przetarg 
nieograniczony na wykonanie projektu 
planu 
(oczekiwanie na weryfikację zakresu 
analiz transportowych w oparciu  
o sporządzany „Wieloletni plan rozwoju 
zintegrowanego systemu 
transportowego miasta Katowice”) 

12.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obszaru położonego w rejonie ulic: Ossowskiego-Bocheńskiego w 
Katowicach  
- Uchwała nr VI/97/15Rady Miasta Katowice  
z dnia 4 marca 2015 r. 

ponowne 
opiniowanie i 
uzgodnienia 

 

  (wykonawca zewnętrzny) 
13.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru dzielnicy Wełnowiec-Józefowiec  
w Katowicach  
- Uchwała nr VI/104/15 Rady Miasta Katowice  
z dnia 4 marca 2015 r. 

Wyłożenie projektu 
planu do 
publicznego 
wglądu 

projekt zmiany planu prowadzony jest 
pilotażowo w zakresie poszerzenia 
partycypacji społecznej (konsultacji 
społecznych) na etapie sporządzania 
koncepcji i projektu planu, z udziałem 
organizacji pozarządowych 
 

  (wykonawca zewnętrzny) 
14.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic: Raciborskiej, Strzeleckiej  
i Mikołowskiej w Katowicach  
- Uchwała nr XII/227/15 Rady Miasta Katowice  
z dnia 25 czerwca 2015 r. 

ponowne 
wyłożenie projektu 
planu do 
publicznego 
wglądu 

dokonanie zmian w projekcie planu 
i ponowienie procedury w niezbędnym 
zakresie w związku ze zmianą sposobu 
rozpatrzenia uwag 

  (wykonawca zewnętrzny) 
15.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w rejonie ulic: Katowickiej i Henryka Mikołaja 
Góreckiego w Katowicach  
- Uchwała nr XVII/295/15 Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 października 2015 r. 

opracowywanie 
projektu planu 

 

  (wykonawca zewnętrzny) 
16.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru Subcentrum Południe  
w Katowicach, część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic 
Kościuszki i Kolejowej  
- Uchwała nr XVII/296/15 Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 października 2015 r. 

wyłożenie projektu 
zmiany planu do 
publicznego 
wglądu 

 

  (wykonawca zewnętrzny) 
17.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego przy ulicy Górniczego Stanu w Katowicach  
- Uchwała nr XVIII/347/15 Rady Miasta Katowice  
z dnia 26 listopada 2015 r. 

opracowywanie 
projektu planu 

prace wstrzymane w związku ze zmianą 
uwarunkowań formalnoprawnych 
dotyczących realizacji projektu planu w 
rejonie ul. Pszczyńskiej i Górniczego 
Stanu 

  (Referat Planowania Przestrzennego) 
18.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego w rejonie ulic: Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w 
Katowicach 
- Uchwała nr XXVII/564/16 Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 czerwca 2016 r. 

prace wstępne  

  (Referat Planowania Przestrzennego) 
 


