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Działając na podstawie 9 3 ust. 6 i7 uchwały nr XXXV|ll/860/13 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca
2013 r. w sprowie zasod i trybóW przeprowadzenio konsultacji z mieszkańcami midsto Kdtowice
podjąłem decyzję o nieuwzględnieniu wniosku o przeprowadzenie konsu|tacji społecznych w zakresie
Wypracowania sposobu docelowego zagospod a rowan ia terenóW miejskich w obszarze ograniczonym
ul' Bohaterów Monte cassino, u|. Leopolda, u|. Wiertniczą i A|. Roździeńskiego, który wpłynął do Urzędu
M iasta Katowice w dniu 6września20t6r.

odmowa uwzględnienia wniosku została poprzedzona analizą, w toku której ustalono co następuje:

1. Przedmiotowy teren objęty jest obowiązującym miejscowym plonem zagos podarowania
przestrzennego obszaru położonego W rejonie ulic: Bohaterów Monte Cossino, Leopolda iWiertniczej
w Katowicoch (uchwała nr XXX|/681/08 Rady Miasta Katowice z dnia Ż7 października 2008 r.),

a w niewielkiej południowej cząści zmianą miejscowego planu ogólnego zogospodarowonio
przestrzennego miasto Kdtowice, w obszarze dzielnicy Dqbrówka Mała w rejonie osiedlo Kukuczki oraz
ulic Leopolda iWiertniczej (uchwala nr XXI/297 /2000 Rady Miejskiej Katowic z dnia 26 kwietnia 2000 r.).

2. lstniejący plan zagospod a rowa n ia przestrzennego szczegółowo określa przeznaczenie terenU oraz
zasady jego zagospoda rowa n ia. Wskazany teren przeznaczony jest przede wszystkim pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną oraz zabudowę usługową użyteczności publicznej.

3. W treści wniosku wskazano, że pożądanym kierunkiem zagospod a rowa nia przedmiotowego terenu
było zachowanie i wzmocnienie jego walorów rekreacyjnych i przyrodniczych, w szczególności
w sąsiedztwie istniejącego staWu. W ramach obowiązujących planów zagospod a rowan ia przestrzennego
te postulaty mogłyby zostać zrealizowane W stopniu umożliwiającym wypoczynek i rekreację W tym
rejonie' Należy zaznaczyć, że w ramach przeznaczenia uzupełniającego W planie zagospoda rowa n ia

przestrzennego dopuszcza się m.in' budowę ścieżek pieszych irowerowych, boisk sportowych iplaców
zabaW obiektów małej architektury oraz zasadzenie zie len i towa rzyszącej '

4. W pierwszym półroczu 2015 r. zostały przeprowadzone Warsztaty projektowe, w których
uczestniczyly trzy profesjonalne pracoWnie architektoniczne. Celem WarsztatóW było uzyskanie
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programowo - przestrzennej koncepcji urbanistyczno _ architektonicznej, uwzględniającej planowaną
na tym terenie realizację budownictwa mieszkaniowego. Należy zaznaczyć, że w przygotowanych przez

architektóW koncepcjach zostały również ZaWarte propozyCje adaptacji części przestrzeni na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe, które służyłyby społeczności lokalnej.

5. Ponadto zgodnie z budżetem Miasta Katowice na rok 2016 (uchwała nrXlX/350/L5 Rady Miasta
Katowice zdnia I7 grudnia 2015 r. z póżn. zm.) oraz z Wieloletniq Prognozq Finansowq nd ldtd 2016 _
2035 (uchwała nrXlX/359/15 Rady Miasta Katowice z dnia 17 grudnia 2015 r. z późn. zm.) aktualnie
Miasto nie planuje przeprowadzenia inwestycji miejskich na wnioskowanym obszarze.

Mając na względzie Wszystkie powyższe argumenty stwierdza się brak podstaw do przeprowadzenia
konsultacji społecznych.

Jednoczenie informuję, że zgodnie z 53 ust. 10 uchwały w sprowie zasad i trybów przeprowadzenia
konsultacji z mieszkańcomi miasta Katowice w terminie 14 dni od otrzymania niniejszej informacii,
Radzie Jednostki Pomocniczej nr 14 Dąbrówka Mała prŻysługuje prawo odwołania się do Rady Miasta
Katowice.

Z poważaniem

Prowadzący sprawę: Anna szary/Wydzial Komunikacji Społecznej
tel. 32 2593-654/e-mail: anna.szary@katowice.eu
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