
PREZYDENT MIASTA KATOWICE 

OGŁOSZENIE 

o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 

25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz.U. Nr 130, poz. 871) oraz art. 39 i art. 54 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 (Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) 

zawiadamiam 

o podjęciu przez Radę  Miasta Katowice uchwały nr XXVIII/583/16 z dnia 27 lipca 2016 r. 

zmieniającej uchwałę  Nr XLI/842/09 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru Śródmieścia Katowic, zmienionej uchwałą  nr XLI/959/13 Rady 

Miasta Katowice z dnia 30 października 2013 r. 

Podjęta uchwała dotyczy zmiany granic obszaru objętego przystąpieniem do sporządzenia 

ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z obszaru opracowania została 

wył czona cześć  kwartału zabudowy o powierzchni ok. 0,5 ha, położona w rejonie ulic 

Mariackiej i Warszawskiej. Zmienione granice planu okreś lone zostały w załączniku graficznym 

do uchwały nr XXVIII/583/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 lipca 2016 r. 

Zainteresowani mogą  zapoznać  się  z dokumentami sprawy w siedzibie Wydziału Budownictwa 

i Planowania Przestrzennego, Urząd Miasta Katowice, Rynek 13, 40-003 Katowice. 
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