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DECYZJA Nr 1812008/CP
o ustaleniulokalizacji inweśĘejicelu pub|icznego

i, l,

Na podstawic
art.5Dust.l,
art.5lrrst.1pkt2 iart.54ustawy
z,hia 27 {rcn2003r.
o planowaniui zagospodarowauiu
pvestrzcnm'm(Dz. U. Nr 80 z 2003r.,poz. 717 zpóźńe1szymi zmignami)'axt. 6 ustawy z dnla .21 sicrpnia l997r. o gospodłrce
nieruohomościami
@z. U. Ń 4ó z 2000t,' poz. 543. z późniejszynizmianami),oraz
art.104 Kodeiau postępowania
administracyjnego
@z. U. Nr 98 z 2000 r, poz.1071_
zpóŹniejsz1miznliantmi)'po rofpatffeniuwnios]<u:
Akadomii Szfuk Pię|rnychw Krrtowicnchi Akademii Ekonomicznej w Kltowicłch
ztofoncgow wydzialeBudownictwa
UrzęduMiastaKalowicew duiu17.0l.2008rustalam
warunkii zasadyzngospodarowania
terenuorazjegozabudowy
dla:obiektu dydaktycznokulturalnegowrez z zegospodnrowaniem
terenówzielonychna
.ulicąmi
otwarfy park form przestrzennychmlędzy
Rdclborską l'Koszłrową
w Kłtowicach jak pokazano w załącanikrtgaficalyn stanowiąc1rpintegralnącz.ęść
niniejs2sjdsgFii.
I. Podstawowodanccharlrkteryzuiłceinlyesrygie
- ok.9 715m'
1, Powiezchniaterenu
- ok.2 500m2
2. Powietzchniazabudowy
_ ok' 20 000mż,
3. Pow.ierzchniacałkowita
podziemna
w 'tym10000mŹczęść
_
4. Dfugość
i szorokość
obiękn'l
ok,75,5x 80,5m
5. Wysokość
obiektui ilośó'
kondygnacji- ok. l5,0 m, 4 kondygnacjenadzienrne,
podziemne
kondygnacje
2
6. Zpkres rzeczow inweĘcji: budowa obiektu dydakryczno.I...ulfuralnegorvr.az
z dwupoziomowymparkingicmpodziemn1.nna ok' 330 miejsopostojowycĄukładdrog
wewnętznychz parkingiemna ok. 60 miejscpostdowyoh'inńastrukhrrateohrriczna
7' Stan fa}..tyczryi prałny terenu(własność
tefenu):własność
Skarbu Płństwą własnośó
sl(af,bu FafuhĄ/awe władaniuMinistelśtwaSpraw Wevnętrznych,własnośó
Miasta
Katowicc we władaniuMiejskiego Zełz$u l.IJ'ici Mośów w KatowicacĄ (działlci
tlrf4/6, 24/7,f6/|, 26/2,'27/1,29, 38n, 39, 40, 43, 44, kartamapy nr 35, obęb
- Załęże)
Sródmieście
ochtonvi ksztaltowanla
ładupęęsf!?*pn.ot
[. Jł*{ullri-Lwymaga4iew.za}re.qie
1. InweŚtycjń winna posiadać odpowiedniewalory architektonicznei estetyczneoraf
11669nizoy,lać

z isbiejącym
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III' Warunkiw znkrericoc\ronyśr.odomską
i.4drqwin

1- Wszelkie'ewenfualnę
inwestycjiz, isaiejącą zielenią średnią
koliŻje pro.jeLtowanei
i uysoką naleĘ uzgodnić z Wydńalen KształtowaniaSrodowiska Urzędu Miasta
ctec1zję
Prezyde.rrta
MiastaKatowice,
, Ifutowicei najejusuięcie uzyskaóstosor,rmą
- srt. 46, rea|izacja
2' Zlodne z ustawąz dlaa f7 '04'2001r.'
PrawoochronyśrodowiŚka
iowcstycji'ze względuua ilośćmiojscparkinlowych,jest dopusfczalnawył4czniepo
uz7skaniu decyzji o środowiskowychuwarunkowaniarh zgody na realizację
Lrwarunkowar,riach''.
przedsięuzięciąewanejdalej,,decyzjąo środorviskowych
F7'.IV3rynlri w zalłresiedziedzictwa.kutturowegoi zbbvtkóY-oraz dóbJ: !<ultunl
ei
wsr;ó|czg'rn
1' Natef spełnićwa:rrnkispreryaowaneplzez Biuro Konserwatorazabytków w piśmie
t BIU',ĘDG.7331/14/08
z dńa 08'02.2008r.z uwagi na usyhrowanieinwestycji
w rejoniestanowiącymdziedzictwokulturowemias.ta
zamierzenieprzy zachowarju
Miejska służba
akceptujeprzedmiotowe
konserwatorska
nastpującychwaruŃów konserwatoBkich:
- bryłęwysokości
brył,podcienie,vykusze'
4 korrdygnacji
naJeĘtozbić(zestawienia
rrzalify) - dvąc do z€stawianja kubatur charakterystycznychdla zabudowy
sąsiedetrva,elewacje pÓłnocnąi wschodniąksztahowaćrównologle do ulic
Raciborslcieji Koszar.orrcj(dopuszczasię wyco&niew głąbdziałkiod isttriejąceilinii
i
zabudowyulicyRaoibot'skiej),
- formęarchitektonicznąpĄektowłnej inwestycjinależyńarmonizow&ćz otacującą
(pfostebryłyo rózn1th,wysoktlściach,
ryzality,
alohitekturąokresumiędzywojerulego
plaskie dachy,lvydatneolrapy,tarasy,duzeprzeszkleniao prostychpodziałachitp.);
formąi wystrojemelewacji,
rozbiciekubatrrrywzmoonióuksaahowa:riem,
* ProjÓk1należyuzgodnió ze słrrżbą
z uwagi na są5iedfwo budy*ów
konserwatorską
wpisa.uych
do rejosbuzab3tkówprzy ul. Racibo'sklej37',481za]ecasię konsultacje
formyobiektów).
w faeieprojektowania
L . Warunkl obslugiw zakresieiĘ{rastruklgrv'fechnicznpi
i. Zapewrrienie
dostawywodyz wodociągu{ 300mmw ul' Raciborskieji odprou'adzenia
śoiekówsanitarnychdo kamlizaoji ogólnospłbwnej
{ 500 rnmw ul. Racitorskiej zgodnie
RejonowegoPrzedsiębiorstwa
z pismemnr TS/SP/ó7/84/3
793/07z dnia 12.04.2007r.
Wodoci4gówi Kalalizacji w KatowicachS,A.
2, Odprowadzenie wÓd deszczowyclr do kanalizacji ogÓlnospłalmej { 400 mm
w rrl'R*ciborskiej bocznej lub do kanalizacji ogólnospławnei{ 500 ]nm {
w piśmie
nr TS'IKW84/814,1/20a7
w ul' Raciborslaejzgodrriez warunkamiołreślouyrqi
z dnia 08'08.2007r.Rejonowego P*edsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji
rvKatowicacbS.A.
:., Zapewnienie dostawy onergii ciepilrej z sieci oieplnej Z.gÓdnie z pismem
EnergetylriĆieplnejKatowice
nr D/SC1493/04/07
z dnia23 '04'2007tPrzrdsiębiorstwa

s.A.

4. Zapet*nieuedostau'yenergiielek{ycatejzgodniez pismemVatlenfallnr07-12-05/810
z drta12.12.200'ft.
\T. W4runki E"zakresieqŁsłueikoPunikłÓvinei
w zakresieobsĘi konrunikacyjrcjspĘoyzowajieprzrz Miejski'
l. NależyspełrrićwarunJ<l
Z,azs tJlic i MostÓw w Katowicaohw piśmient DW/IW/5544/827/07408.357|IJM
z dnia14.A2.2008r.
ts.:
_ projektowanyobiel1 skomuniltowaÓz l . Raciborskąp<lprzezwykonanie zjazdu
podziemlego'
w miejscuwjazdudo garażu
na drogęwewnęrrzną
bramowego
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- wykonaÓ qady z ul, Raciborskiej na teren dziatki, na podstawie decyzji uzyskarrej
w Miejskim ZarządzieUlic i MostÓw w Katowicach.pfzez llwesto]:ą
=
,
. ''zapewlió na terenieinwesĘcji 390 m,iojscpatkingowyoh,
- pojekŁ zagospodarowćniatcrenu ufgÓdnić z Miejskim Załzasem TJ1ici Mostów
wKatowicach.
VII.Wvmaganił dotvczaceochronv intercaów.o.sóbtrzecich
1. InwesĘcja win:ra być projektowana w sposób zapewniający ocfuonę rrzasadnionych
interesówosób trzęcich,a w szczegtilności:
- zapewniaódostp do-drogipublicznej,
- nie pozbawiaó osoby Ezcciej mofliwości,korzystaniuz wody, kanalizacji, energl'i
elektryczneji cieplnej oraz środkówłączrrości,
- nie pozbawiać doptywu światładzięnncgo do pomieszozeń pnezlaczonych la pobyt
ludzi,
- zapownić ochronę przed uciązliwościamipowodowanymi przez hałas, wibracje,
zakłóoeniaelekryczne' promier owanie'
- zapewnićochronęprż-ed
powietrza,wody lub gleby.
zuieazysz'.ozeniami
ł'r

qórniczvch
VIII' Warunki w zalrresicgcbtonv obiekt(llv budow|anvchna ttJ:ęn.rrch
I, fgodtlle
Górniczego
f . postanowieniem D1rektora OĘgowego
Urzędu

p drrie !2,0f'2008r.ng lrzedĘ]iotowm1ereniepołożonym
L,dz,5140|19/08/Gł

w gtanicach tolenu górniozego ,,Katowice.BoguciceZałęze''
Katoilrickiego Holdirigu
Węglowego
S,A' w Katowicach:
- brakjestobecniewptyr,r'ów
gómiczą
wywołanych
eksploatacją
dokonarrą
- nie plarruje
gómiczej,
prowadeenia
eksploatacji
się
- strefawychodniuskoku,,Brynowskiego
jak na
II' o zrzucieh=5-1lm(wgoznaczenia
załączniku
mapow1al)
Rozpoznanic s1.irncjigómiczo - geologicz.nejwykazałoł
że wpłply dókonanejpzez
głtniczejw pr'edmiotowyĘfejode
KHw s.A. KWK ,,Katowice-Kleofas',
eksploątacji
wygasły'W związkuz likwidacjązakładugórniczegoKWI( ,,Krtowice.K1eofas''daisza
eksploatacjźnic jest planowanL, Prfez przedmiotowyteren przechodzi wychodnia
uskoku,,Brynowskiogo
II',.Uskok tenjesi nieaktywny
aby
i jest małoprawdopodobne,
wysĘliĘ ruchypowiorchni, gdyzwptply eksploatacjizaniĘ'
L!r, .lnnewanrnki
jest do zrealizowaniaw pełnymzakresiewarunków i za.leooń
1, Inwestor z.obowiązany
rawartychw opiniachi uzgodnieniachzainteresowanych.jednostek,

I,ZASADNIEryT DECVZII
zalcresujest zgodnaz przepisamiodrębnymi
Plarrowanainwestycjow całości
wnioskowanego
ocluony
2001r'
śtodowiska
Prawo
tj.z ustawąz dnia2,1klietrlla
@z. U. Nr 62 z200lt., poz.
i zagospodmowaniu
621z póhliejszyai nnianami),co w nryślart.56 ustawyo.planowaniu
pżest'zfirnym(Dz.IJ. Nr 80 z 2003 r., paz' ?I7 - z późniejszymi
zmianami)obliguje
Z uulagina
orgando wydaniadecy{i o lokalizacjiinwestycjicelu publiczrrego.
rv]aściwy
jak
powyższaotzx,czono w sentcncjideeyz1|

PoUśa!NrE

'ń/niosęko pozwoleniena budowęwinien zawieraćmateriĄ wyszczegóI.nione
w mtawie
z dnia 7 lipca 1994r. Ptawobudowlane(Dz. IJ. Nr 156z200'6t,'poz. 1l 18,z późniejszymi

zmiormmi).
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od.niniejszej decyzji sŁl4 stronieodwołanedo Samorządowego
Kolegium odwoławczego
w Katowioach..
ea.pośrednictwem
lłezydetrtaMiasta Katowice,w terminieczternastu.dhiód
dłt'vdoręczena.
Zgodńez ań, 53 ust,6 ustawyo planowaniui zagospodarowarriu
przestrzemyąodwołanie
powi,nn9złąleraćzatzuĘodnosząłe
sięciodeoyzji,określać
istotę1zahes żądania
będącego
przodmiotemodwołania
otazwskazytvaćdowodyuzasadiriające
to żądonie.
odrvołarrie
składa
sięw dwóchegzemplanach.
Projeh decytji sporządzila,, mgr Inz,
Architeldów rtl.,il . 11l 3

_ czlonek Śląs/riejobęgowej lzby

Z,ł|ąunllt.:
plan syh.racyiny

otrzymuje wraz z zalącz-rrikiem:
i.
fAkademiaS.ztu.l_Piglorfch
ul. 1 Maja 50,40-287Karowioe
Do windomościl
(Akta spIawywraz z załączłtiloem
graficz.nymdo niniejszojdeoyzjiznajdująsię do wglądu
tv lV;'dzialeBudownictwrUrzęd.uMiasta Katowice.Rynek 13, IV piętro,pok. 4I2, we
ł'torkii czwałtkiwgodz' 730'+
153).

0łryłlłnln|łigro
3. MinistersfwoSprawWewnętrarych
iou!oslłrełr.iE.
ul, Batorego5,02-591Warszawa
l{alawjco,,ln;tr
_0ś&.!&t ł
4. Miejsta Z:arząd
Ulio i Mostów
ul. Kantorówny2ą Katowice
5, UrządMarsza.lkowski
Województwa
śĘskiego
WydziałP1anowania
stlategicznego
i Przestrzennego
ul. Ligonia46,40-037Katowice
ltnaqćktoiŹ' oróĄ.Anłq.srrcJ
ó' WydziałGeodezjii GospodarkiMieniem
w miejscd
7. WydziałPlanowaniaPrzestzennego
w miejscu
Zgodnie z art. 53 ustawyz drua 27 matca 2003r. o plaaowaniui zagoęodarowaniu
przesl'zennym(Dz' U. Nr 8Qz 2003L, pÓz, 717)pozostałęsfuonypowiadamiasię popreez
lablicę og.loszeńw Unędńe Miasta Katowice, ul. \{łynska4 oraz na stonio intemetowei
http://bip.um.katowice,pl

\.

