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UCHWAŁA 
Nr ............................ 

RADY MIASTA KATOWICE 
z dnia .............................. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych 

Murcki I i Giszowiec I - KWK „Murcki – Staszic” 
– część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 
1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005r. Nr 228 poz. 1947 z późn. zm.) oraz 
art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr X/151/11 
Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta 
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych  Murcki I i Giszowiec I – KWK 
„Murcki - Staszic”, 

 Rada Miasta Katowice 

stwierdza, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowych 
dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I 
- KWK „Murcki – Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii 
Krajowej, nie narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Katowice” – II edycja przyjętego uchwałą nr XXI/483/12 Rady Miasta 
Katowice z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

i uchwala 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, 
w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - 
Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej. 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1  

Na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego południowych dzielnic miasta 
Katowice, w obszarze fragmentów terenów górniczych Murcki I i Giszowiec I – KWK 
„Murcki - Staszic” – część obejmująca obszar w rejonie ulic Sołtysiej i Armii Krajowej,  
zwany dalej „planem”, składają się ustalenia zawarte w treści niniejszej uchwały wraz 
z następującymi załącznikami: 

1) załącznik nr 1 – Rysunek planu, stanowiący część graficzną ustaleń planu 
wykonany na mapie zasadniczej, w skali 1:1000; 

2) załącznik nr 2 – Rozstrzygnięcie  Rady  Miasta  Katowice  o  sposobie  
rozpatrzenia  nieuwzględnionych uwag do projektu planu; 
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3) załącznik nr 3 – Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych. 

§ 2  

1. Plan obejmuje obszar w granicach określonych na rysunku planu i stanowi realizację 
części obszaru objętego uchwałą Nr X/151/11 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 
2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego południowych dzielnic miasta Katowice, w obszarze fragmentów terenów 
górniczych  Murcki I i Giszowiec I – KWK „Murcki - Staszic”. 

2. Treść niniejszej uchwały zawarta jest w następujących rozdziałach: 
1) Przepisy ogólne; 
2) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem; 
3) Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
4) Przepisy końcowe. 

3. W planie nie określa się:  
1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów 

kulturowych, oraz dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak zabytków, dóbr 
kultury współczesnej oraz krajobrazów kulturowych w obszarze objętym planem; 

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – ze względu na 
brak takich terenów i obiektów w obszarze objętym planem; 

3) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy – ze względu na brak potrzeby takich 
regulacji; 

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów; 

5) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie jako krajobrazy priorytetowe określonych w audycie krajobrazowym 
oraz w planie zagospodarowania przestrzennego województwa. 

§ 3  

1. Rysunek planu zawiera następujące oznaczenia graficzne będące ustaleniami planu: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania; 
3) symbole literowe dotyczące przeznaczenia terenu:  

a) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) KDZ – teren drogi publicznej klasy „zbiorcza”, 
c) KDL – teren drogi publicznej klasy „lokalna”, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Rysunek planu zawiera oznaczenia graficzne wynikające z przepisów odrębnych, 
obejmujące cały obszar planu: 

1) złoże węgla kamiennego „Murcki”, 
2) złoże metanu pokładów węgla „Murcki (głębokie)”. 
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§ 4  

1. Ilekroć w dalszych ustaleniach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) działce budowlanej - należy przez to rozumieć działkę budowlaną, o której mowa 

w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym; 

2) elementach wyposażenia miejskiego – należy przez to rozumieć elementy 
zagospodarowania przestrzeni publicznych, takie jak: siedziska, ławki, zegary 
uliczne, wiaty, latarnie, lampy oświetleniowe, stojaki rowerowe, pergole, barierki 
uliczne, słupki i ograniczniki parkowania na chodnikach, donice oraz elementy 
systemu informacji miejskiej rozumiane w szczególności jako: tablice  
i urządzenia wraz z konstrukcją nośną podające: lokalizację na planie miasta - 
budynków, obiektów, ulic i osiedli; podające informacje o wartościach 
i znaczeniu kulturowym budynków, obiektów, miejsc i ich patronów; obiekty 
małej architektury (np. słupy informacyjno-ogłoszeniowe) wykorzystywane przez 
władze miasta do promocji miasta i informowania mieszkańców o ważnych dla 
miasta wydarzeniach; przy czym zapis ten nie dotyczy znaków i sygnałów 
drogowych; 

3) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć sieci (podziemne, 
naziemne lub nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty służące w 
szczególności do obsługi obszaru objętego planem w zakresie komunikacji, 
zaopatrzenia w wodę, ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, odprowadzania 
ścieków, usuwania odpadów, telekomunikacji, radiokomunikacji i radiolokacji, a 
także inne przewody i urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb bytowych 
użytkowników nieruchomości; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć wyznaczoną na 
rysunku planu linię ograniczającą część terenu, w obrębie, którego możliwe jest 
wznoszenie nadziemnych części budynków, przy czym linia ta nie dotyczy części 
obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, 
balkonów, wykuszy, loggii, o wysięgu nie przekraczającym 1,5 m,  gzymsów, 
okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, 
elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni dla 
niepełnosprawnych i innych podobnych elementów budynków; 

5) kanale zbiorczym – należy przez to rozumieć kanał technologiczny wraz z 
budowlami i urządzeniami eksploatacyjnymi, realizowany jako niezależny obiekt 
budowlany, służący umieszczeniu podziemnych urządzeń infrastruktury 
technicznej; 

6) obszarze planu – należy przez to rozmieć obszar objęty planem; 
7) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię 

terenu, o którym mowa w § 3 pkt 22 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

8) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć ustalony w planie przeważający sposób 
zagospodarowania terenów w obrębie obszaru wyznaczonego liniami 
rozgraniczającymi, przy czym dla terenów przeznaczonych do zabudowy 
przeważający sposób zagospodarowania i zabudowy powierzchni działki 
budowlanej; 

9) reklamie, tablicy reklamowej, urządzeniu reklamowym, szyldzie – należy 
przez to rozumieć reklamę, tablicę reklamową, urządzenie reklamowe, szyld, o 
których mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym; 
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10) wskaźniku intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć wskaźnik 
powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do powierzchni działki 
budowlanej, o którym mowa w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym;   

11) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć sumę powierzchni 
terenu zajętą przez budynki w stanie wykończonym, wyznaczoną przez rzut 
pionowy zewnętrznych krawędzi budynków do powierzchni terenu działki 
budowlanej, wyrażoną w %; 

12) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość w podziale na: 
a) wysokość budynku – wysokość, o której mowa w § 6 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

b) wysokość obiektów budowlanych – wysokość obiektów, o których mowa w 
art. 3 pkt 1 lit. b i c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, w zakresie 
budowli i obiektów małej architektury, z wyjątkiem budynków, mierzona od 
średniego poziomu terenu na styku z obiektem budowlanym do najwyżej 
położonej części stanowiącej element tego obiektu. 

13) zagospodarowaniu towarzyszącym – należy przez to rozumieć, iż w granicach 
danego terenu dopuszcza się odpowiednio do przeznaczenia podstawowego  
następujące elementy zagospodarowania terenu tj.: 
a) garaże, 
b) parkingi naziemne, 
c) ogrody przydomowe, 
d) miejsca postojowe,    
e) dojazdy, dojścia, 
f) kładka piesza/pieszo-rowerowa, 
g) ścieżka/ droga rowerowa, 
h) chodniki, 
i) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, 
j) obiekty typu wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami, 
k) kanały zbiorcze,  
l) zieleń przydrożna, 
m) infrastruktura techniczna, 
n) budowle inżynierskie związane z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu, 
o) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego, 

14) zieleni przydrożnej – należy przez to rozumieć roślinność umieszczoną w pasie 
drogowym, o której mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych. 

2. Pozostałe określenia użyte w uchwale należy rozumieć zgodnie z definicjami określonymi 
przepisami odrębnymi. 

Rozdział 2 
Ustalenia  dla całego obszaru objętego planem 

§ 5  

W obszarze planu ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 

1) zakaz lokalizowania urządzeń i tablic reklamowych w obrębie obszarów przestrzeni 
publicznych, o których mowa w §7, z zastrzeżeniem pkt.3; 
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2) nakaz zachowania następujących wysokości:  
a) obiektów małej architektury - nie więcej niż 3,5 m,  
b) elementów wyposażenia miejskiego - nie więcej niż 5,0 m; 

3) dopuszcza się umieszczanie elementów systemu informacji miejskiej, 
4) zakaz sytuowania ogrodzeń pełnych oraz wykonanych z prefabrykowanych przęseł 

betonowych lub blachy. 

§ 6  

W obszarze planu ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu: 

1) nakaz uwzględnienia ustaleń planu w zakresie: 
a) zasad dotyczących infrastruktury technicznej w zakresie: odprowadzania 

ścieków, odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych, zaopatrzenia 
w ciepło oraz gospodarki odpadami, o których mowa w §10, 

b) minimalnych powierzchni biologicznie czynnych, o których mowa w 
Rozdziale 3, 

2) w zakresie ochrony przed hałasem ustala się, że poziom hałasu przenikający do 
środowiska nie może przekraczać dopuszczalnych wartości określonych na 
podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, przy 
czym wskazuje się teren, oznaczony na rysunku planu symbolem MN, dla którego 
obowiązuje dopuszczalny poziom hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

3) zakaz realizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko w rozumieniu ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, za wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego z zakresu infrastruktury technicznej i drogowej, łączności 
publicznej, wydobywania kopalin ze złoża metodą podziemną, o parametrach 
określonych w przepisach wykonawczych w sprawie przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko. 

§ 7  

Ustala się wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ, KDL: 

1) zakaz: 
a) tworzenia trwałych przegród uniemożliwiających dostęp do przestrzeni 

publicznych, 
b) lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg, wolnostojących urządzeń 

infrastruktury technicznej zwłaszcza stacji transformatorowych, urządzeń 
pomiarowych, stacji redukcyjnych gazu, przepompowni ścieków itp., jeżeli 
istnieje techniczna możliwość realizacji tych urządzeń jako podziemnych; 

2) nakaz: 
a) wyposażenia terenu dróg publicznych, w obiekty i urządzenia ułatwiające 

poruszanie się osobom niepełnosprawnym, 
b) zapewnienia miejsc do siedzenia takich jak ławki, siedziska indywidualne, 

itp.,  
c) oświetlenia przestrzeni z wykorzystaniem latarni oświetlających chodniki 

i jezdnie, 
d) wprowadzenia oraz utrzymania ujednoliconych pod względem formy 

elementów wyposażenia miejskiego z wykorzystaniem materiałów 
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naturalnych, bez elementów refleksyjnych, odblaskowych o jaskrawej 
barwie; 

3) dopuszczenie: 
a) miejsc do parkowania rowerów, 
b) lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg obiektów i urządzeń obsługi 

uczestników ruchu zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w 
szczególności: wiaty przystankowe, wyjścia, wjazdy i wyjazdy z parkingów, 
automaty telefoniczne i elementy systemu informacji miejskiej, przy 
zachowaniu pozostałych wymagań określonych w planie. 

§ 8  

W obszarze planu ustala się granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów: 

1) wskazuje się na rysunku planu granice udokumentowanych złóż kopalin, 
obejmujące w obszarze planu:  

a) złoże węgla kamiennego „Murcki”, 
b) złoże metanu pokładów węgla „Murcki (głębokie)”. 

§ 9  

Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
1) parametry oraz klasyfikacja dróg określone są w przepisach Rozdziału 3; 
2) w obszarze planu dopuszcza się lokalizację niewyznaczonych na rysunku planu 

dojść, dojazdów, ścieżki/drogi rowerowej, przy uwzględnieniu ustaleń 
szczegółowych; 

3) dla obszaru objętego planem następujące minimalne wskaźniki miejsc 
postojowych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: minimum 2 miejsca 
postojowe na 1 mieszkanie, w tym miejsce w garażu, 

b) min. 1 miejsce na każde 20 m2 powierzchni użytkowej lokalu usługowego, 
lecz nie mniej niż 1 miejsce, 

4) minimalna ilość miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową zgodnie z ustawą o drogach publicznych, 

5) sposób realizacji miejsc postojowych o których mowa w pkt 3: 
a) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN dopuszcza się 

realizację: 
− parkingów naziemnych, 
− garaży wolnostojących towarzyszących zabudowie mieszkaniowej lub 

stanowiących część kondygnacji budynku mieszkalnego. 

§ 10  

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1) przebieg sieci infrastruktury technicznej należy realizować w liniach 
rozgraniczających ulic, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej inaczej niż określono 
w pkt 1, jeśli jest to technicznie uzasadnione i nie spowoduje ograniczenia 
realizacji przeznaczenia terenu; 

3) dopuszcza się utrzymanie istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
z możliwością rozbudowy, przebudowy, wymiany oraz zmiany ich przebiegu; 
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4) ustala się nakaz realizacji nowo budowanych sieci infrastruktury technicznej 
wyłącznie jako podziemnych; 

5) dopuszcza się realizację kanałów zbiorczych w celu prowadzenia przewodów 
rozdzielczych infrastruktury technicznej na terenach przeznaczonych pod drogi 
publiczne i komunikację pieszą. 

2. Ustala się następujące zasady dotyczące infrastruktury zaopatrzenia w wodę: zapewnienie 
zaopatrzenia w wodę dla pokrycia potrzeb bytowych, użytkowych i przeciwpożarowych z 
miejskiej sieci wodociągowej. 

3. Ustala się następujące zasady dotyczące infrastruktury zaopatrzenia w ciepło:  
1) stosowanie systemów grzewczych opartych o miejską zdalaczynną sieć 

ciepłowniczą; 
2) dopuszcza się: 

a) w przypadku braku możliwości technicznych zastosowania sieci 
zdalaczynnej stosowanie indywidualnych i lokalnych źródeł ciepła, z 
zastosowaniem urządzeń o efektywności energetycznej co najmniej 90%, 

b) lokalizację instalacji odnawialnych źródeł energii z wyjątkiem energii 
wiatru i biogazu. 

4. Ustala się zaopatrzenie w gaz z istniejącej i rozbudowanej sieci gazowej. 
5. Ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą i rozbudowywaną 

sieć elektroenergetyczną. 
6. Ustala się odprowadzanie ścieków, wód opadowych i roztopowych poprzez istniejącą 

i rozbudowywaną kanalizację miejską. 
7. Ustala się postępowanie z odpadami zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, ustawy 

prawo ochrony środowiska oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 11  

Ustala się stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości: 

1)  5%, słownie: pięć procent, dla terenów oznaczonych symbolami: KDZ, KDL; 
2) 10%, słownie: dziesięć procent, dla terenów oznaczonych symbolami MN. 

 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu  

lub różnych zasadach zagospodarowania 

§ 12  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem MN ustala się: 
1) przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – wolnostojąca, bliźniacza, 
2) zagospodarowanie towarzyszące: 

a) garaże, 
b) parkingi naziemne, 
c) ogrody przydomowe, 
d) dojścia, dojazdy, 
e) kładka piesza/pieszo-rowerowa, 
f) infrastruktura techniczna, 
g) kanały zbiorcze,  
h) budowle inżynierskie związane z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu, 
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i) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 
2. Ustala się zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu, o którym mowa w ust. 1: 
1) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 40%; 
2) wskaźnik intensywności zabudowy:  

a) minimalny: 0,1, 
b) maksymalny: 0,6; 

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do 
powierzchni działki budowlanej: 45%; 

4) wysokość zabudowy: 
a) maksymalna wysokość budynków: 2 kondygnacje nadziemne, ale nie więcej 

niż 10 m,  
b) maksymalna wysokość garaży: 5 m, 

5) dachy płaskie lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci do 45º, 
6) ustala się minimalną powierzchnię nowo wydzielonych działek budowlanych: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej – bliźniaczej: 400 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej – wolnostojącej: 600 m2; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się obsługę komunikacyjną z dróg publicznych 
w obszarze planu. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości, w tym parametry działek uzyskiwanych w wyniku 
scalania i podziału nieruchomości: 

1) minimalna szerokość frontów działek: 12 m; 
2) minimalna powierzchnia działek: 400 m2; 
3) kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego – prostopadły, 

z dopuszczeniem odstępstwa do 20o. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zakazuje się realizacji tymczasowych obiektów 
i urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem terenu. 

§ 13  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami KDZ ustala się: 
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy „zbiorcza”; 
2) zagospodarowanie towarzyszące: 

a) miejsca postojowe,  
b) ścieżka/ droga rowerowa, 
c) kładka piesza/pieszo-rowerowa, 
d) chodniki, 
e) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, 
f) obiekty typu wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami, 
g) budowle inżynierskie związane z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu, 
h) kanały zbiorcze,  
i) infrastruktura techniczna, 
j) zieleń przydrożna, 
k) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 20,0 m zgodnie 
z rysunkiem planu; 

4) przekrój drogi jednojezdniowy, 
5) dwa pasy ruchu o szerokości wynikającej z przepisów z zakresu dróg publicznych. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zakazuje się realizacji tymczasowych obiektów 
i urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem terenu. 

§ 14  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDL ustala się: 
1) przeznaczenie: droga publiczna klasy „lokalna”; 
2) zagospodarowanie towarzyszące: 

a) miejsca postojowe,  
b) ścieżka/ droga rowerowa, 
c) kładka piesza/pieszo-rowerowa, 
d) chodniki, 
e) zatoki i przystanki komunikacji zbiorowej, 
f) obiekty typu wiaty przystankowe, kioski zintegrowane z wiatami, 
g) budowle inżynierskie związane z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu, 
h) kanały zbiorcze,  
i) infrastruktura techniczna, 
j) zieleń przydrożna, 
k) obiekty małej architektury i elementy wyposażenia miejskiego. 

3) minimalna szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 12,0 m zgodnie 
z rysunkiem planu; 

4) przekrój drogi jednojezdniowy, 
5) dwa pasy ruchu o szerokości wynikającej z przepisów z zakresu dróg publicznych. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 zakazuje się realizacji tymczasowych obiektów 
i urządzeń niezwiązanych z przeznaczeniem terenu. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 15  

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

§ 16  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały  
Nr ............................ 
Rady Miasta Katowice 
z dnia .............. 2016 r. 
 

Rysunek Planu 
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Załącznik Nr 2 do Uchwały  
Nr ............................ 
Rady Miasta Katowice 
z dnia .............. 2016 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych  
uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
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Załącznik Nr 3 do Uchwały  
Nr ............................ 
Rady Miasta Katowice 
z dnia .............. 2016 r. 
 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miasta Katowice o sposobie realizacji, zapisanych w planie,  
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
 
Rada Miasta Katowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz.199 z późn. zm.),  
ustala: 
1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków zewnętrznych z uwzględnieniem 
środków pomocowych i z założeniem możliwości finansowania przez inne podmioty 
gospodarcze na podstawie przepisów odrębnych, w tym wynikających z ustawy 
o partnerstwie publiczno - prywatnym. 

2. Prognozowany okres realizacji inwestycji przyjmuje się sukcesywnie w miarę 
pozyskiwania środków finansowych. 


