
Załącznik nr 6 
 
Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian, sporządzane w okresie 
od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 
 

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 

w dniu 04.01.2016 r. wpłynęła  
do Urzędu Miasta zawarta  
dn. 02.12.2015 r. ugoda sądowa  
- prace nad projektem planu zostaną 
wznowione i będą kontynuowane  
przez wykonawcę zewnętrznego 
 

  (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 nad planem są wstrzymane  
w związku z odstąpieniem  
od umowy z wykonawcą 
(niedotrzymanie terminów)  
- w toku postępowanie sądowe dotyczące 
realizacji umowy z pozwu Wykonawcy  
z dn. 14.01.2014 r.  
 

  (wykonawca zewnętrzny) 
3.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru w rejonie lotniska Muchowiec  
w Katowicach  
- Uchwała nr XXVI/550/08 Rady Miasta Katowice  
z dnia 27 maja 2008 r. 

ponowne 
opiniowanie  
i uzgadnianie, 
przygotowanie  
do ponownego  
wyłożenia projektu 
planu 

prace nad planem były wstrzymane  
i w styczniu 2014 r. zostały wznowione 
w związku  
z zakończeniem procedury wykreślenia  
z rejestru złoża kopalin znajdującego się 
w obszarze planu 
 

  (wykonawca zewnętrzny) 
4.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  

dla obszaru położonego w rejonie Alei Roździeńskiego  
i ul. Zakopiańskiej w Katowicach  
- Uchwała nr XXVII/576/08  
Rady Miasta Katowice z dnia 27 czerwca 2008 r.  
wykonanie uchwały następuje w częściach: 
 

 prace nad planem były wstrzymane  
i w dniu 27.06.2013 r. zostały 
wznowione (po uchwaleniu Studium) 
 

- część obejmująca obszar planu z wyłączeniem fragmentów 
drogi ekspresowej w rejonie skrzyżowania  
Alei Roździeńskiego i ul. Bohaterów Monte Cassino  
 

ponowne wyłożenie 
projektu planu 

 

- część obejmująca fragment drogi ekspresowej  
w rejonie skrzyżowania Alei Roździeńskiego  
i ul. Bohaterów Monte Cassino 

opiniowanie  
i uzgadnianie, 

 

  (wykonawca zewnętrzny) 
5.  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. 

opiniowanie  
i uzgadnianie 
projektu planu 

w związku z prawomocnym 
zakończeniem postępowania sądowego, 
w dn. 10.12.2015 r. ogłoszono przetarg 
nieograniczony na ponowienie i 
kontynuację prac nad projektem.   
 

  (wykonawca zewnętrzny) 
6.  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. 

aktualizacja  
i ponowienie  
w niezbędnym 
zakresie prac 
wstępnych 

z uwagi na zawartą ugodę sądową, prace 
nad projektem  planu zostały wznowione 
w dn. 20.11.2015 r.  
i są kontynuowane przez wykonawcę 
zewnętrznego 

  (wykonawca zewnętrzny) 
7.  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. 

opracowywanie 
projektu planu 

rozpoczęcie prac nad planem było 
wstrzymane do czasu uchwalenia 
Studium 

  (wykonawca zewnętrzny) 
8.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla ponowne dwukrotne postępowanie odwoławcze  



obszaru w rejonie ulic Gliwickiej, Brackiej i Grundmanna 
w Katowicach  
- Uchwała nr  XLIII/884/09 Rady Miasta Katowice  
z dnia 22 czerwca 2009 r. 

opiniowanie  
i uzgadnianie 
projektu planu 

z zakresu ochrony konserwatorskiej 
wskazane przez Śląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  

  (wykonawca zewnętrzny) 
9.  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, 
wniosek o zgodę na 
zmianę 
przeznaczenia 
gruntów leśnych  

prace nad planem były zawieszone  
w związku z deklaracją opracowania 
ekspertyzy dotyczącej wpływów 
eksploatacji górniczej przez GPW  
i KHW- wznowione w 2014 r. 
 

  (wykonawca zewnętrzny) 
10.  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: 
 

 projekt mpzp opracowywany  
w częściach 
 

- część obejmująca przebieg drogi od ul. Kościuszki  
do ul. Armii Krajowej 
 

wyłożenie projektu 
planu, 

ponowienie procedury po skorygowaniu 
granic 

- część obejmująca przebieg drogi od rejonu ul. Sandacza  
do ul. Rolniczej 
 

ponowne wyłożenie 
projektu planu,  

ponowienie procedury po skorygowaniu 
granic  

- część „Dolina rzeki Mlecznej wraz z jej dopływami”  
 
 

ponowne wyłożenie 
projektu planu, 

ponowienie procedury po skorygowaniu 
granic 

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

opracowywanie 
projektu planu 

 

- pozostałe części opracowywanie 
koncepcji planu 

 

  (Miejska Pracownia Urbanistyczna) 
11.  Uchwała nr XXIII/500/12 Rady Miasta Katowice  

z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czterech terenów zlokalizowanych  
w Katowicach pomiędzy: 
 

 plan opracowywany oddzielnie dla 
każdego z terenów 
 

- ul. Damrota i ul. Graniczną (teren nr 1) ponowne wyłożenie 
projektu planu  
do publicznego 
wglądu 

wznowienie prac 10.12.2014 r.  
po okresie zawieszenia z powodu  
warsztatów studialno-projektowych na 
temat zagospodarowania przestrzennego 
terenów objętych planem   

- ul. Krasińskiego i ul. Równoległą (teren nr 2) 
 
 

plan uchwalony  
i opublikowany  
w 2014 
 

 

- Al. Górnośląską, ul. Francuską i ul. Damrota (teren nr 3) plan uchwalony  
i opublikowany  
w 2014 
 

 

- ul. Kochłowicką i ul. Bocheńskiego (teren nr 4) plan uchwalony  
i opublikowany  
w 2014 

 

   
 
 
 
(teren nr 1 – wykonawca zewnętrzny, 
tereny 2, 3, 4 – Miejska Pracownia 
Urbanistyczna) 

12.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
Subcentrum Południe w Katowicach  

 projekt mpzp opracowywany  
w częściach 
 



- Uchwała nr XXX/693/12 Rady Miasta Katowice  
z dnia 19 grudnia 2012 r.  
wykonanie uchwały następuje w częściach: 
 
- część obejmująca obszar w rejonie skrzyżowania ulic 
Kościuszki i Kolejowej  

plan uchwalony 
29.05.2015 r. i 
opublikowany 
15.06.2015 r. 
 

 

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

przygotowywanie 
projektu planu  
do opiniowania  
i uzgadniania  
 

wznowienie prac po zakończeniu 
procedury przetargowej i wyłonieniu 
wykonawcy  
- umowa z dn. 08.01.2016 r. 

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

przygotowywanie 
projektu planu  
do opiniowania  
i uzgadniania  
 

wznowienie prac po zakończeniu 
procedury przetargowej i wyłonieniu 
wykonawcy 
- umowa z dn. 02.12.2015 r. 

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

przygotowywanie 
projektu planu  
do opiniowania  
i uzgadniania  

wznowienie prac po zakończeniu 
procedury przetargowej i wyłonieniu 
wykonawcy 
- umowa z dn. 02.12.2015 r 
 

  (wykonawca zewnętrzny oraz Miejska 
Pracownia Urbanistyczna) 

13.  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. 

opracowywanie 
projektu planu 

w przygotowaniu przetarg 
nieograniczony na kontynuację prac 
 

  (Miejska Pracownia Urbanistyczna) 

14.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru położonego w rejonie ul. Dudy-Gracza, ul. 1 Maja  
i ul. Bogucickiej w Katowicach  
- Uchwała nr XXXIII/730/13 Rady Miasta Katowice  
z dnia 30 stycznia 2013 r. 

plan uchwalony 
29.10.2015 r.  
i opublikowany 
18.11.2015 r. 

 

  (wykonawca zewnętrzny) 

15.  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. 

opracowywanie 
projektu planu 

w przygotowaniu przetarg 
nieograniczony na kontynuację prac 
 

  (Miejska Pracownia Urbanistyczna) 

16.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic Krakowskiej i Lwowskiej  
w Katowicach  
- Uchwała nr XXXIX/931/13 Rady Miasta Katowice  
z dnia 11 września  2013 r. 

prace planistyczne 
zakończone - 
projekt planu 
przygotowany  
do uchwalenia 

dostosowanie zakończonego  
projektu do wymogów zmienionej  
w listopadzie 2015 r. ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym  

  (wykonawca zewnętrzny) 

17.  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”) 

18.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic: 
Murckowska-Porcelanowa w Katowicach, przyjętego  
Uchwałą nr LII/1065/05 Rady Miasta Katowice z dnia  
19 grudnia 2005 r.  
- Uchwała nr LVI/1320/14 Rady Miasta Katowice  
z dnia 29 października 2014 r. 

prace wstępne 
analiza 
uwarunkowań 

prace wstrzymane  
do czasu decyzji o dalszym 
procedowaniu uchwały. 
 

  (Miejska Pracownia Urbanistyczna) 

19.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru Katowickiego Parku Leśnego 

wyłożenie projektu 
zmiany planu do 

zakończenie procedury wyłożenia do 
publicznego wglądu 



położonego po północnej stronie Alei Górnośląskiej  
- rejon „Doliny Trzech Stawów” w Katowicach, przyjętego - 
Uchwałą nr VII/95/07 Rady Miasta Katowice z dnia 
26 lutego 2007 r.  
- Uchwała nr IV/23/14 Rady Miasta Katowice  
z dnia 17 grudnia 2014 r. 

publicznego 
wglądu 

  (Miejska Pracownia Urbanistyczna) 

20.  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. 

opracowywanie 
projektu planu 

 

  (wykonawca zewnętrzny) 

21.  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. 

opracowywanie 
projektu planu 

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) 

22.  Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic:  
Asnyka, Śląskiej i Kościuszki w Katowicach 
- Uchwała nr VI/103/15 Rady Miasta Katowice  
z dnia 4 marca 2015 r. 

zmiana planu 
uchwalona 
30.07.2015 r. 
i opublikowana  
11.08.2015 r. 

 

  (Miejska Pracownia Urbanistyczna) 

23.  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. 

opracowywanie 
projektu planu 

 

  (wykonawca zewnętrzny) 

24.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w rejonie ulic: Murckowskiej i Bagiennej  
w Katowicach  
- Uchwała nr XIII/242/15 Rady Miasta Katowice  
z dnia 30 lipca 2015 r. 

opracowywanie 
projektu planu 

 

  (wykonawca zewnętrzny) 

25.  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. 

 w toku przetarg nieograniczony  
na wyłonienie wykonawcy. 

   

26.  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. 

 w toku przetarg nieograniczony  
na wyłonienie wykonawcy 

   

27.  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. 

prace wstępne  

  (Miejska Pracownia Urbanistyczna) 

 


