Uchwała nr LXI/1402/06
Rady Miasta Katowice
z dnia 26 czerwca 2006r.
w sprawie utworzenia Jednostki Pomocniczej miasta Katowice nr 19
Piotrowice – Ochojec
Na podstawie art. 5 ust. 1, 40 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 37 ust. 1, 2 i 3
Statutu miasta Katowice, uwzględniając inicjatywę mieszkańców
Rada Miasta Katowice
uchwala:
§1.

Utworzyć Jednostkę Pomocniczą miasta Katowice – nr 19 Piotrowice – Ochojec.

§2.

Jednostka Pomocnicza obejmuje obszar miasta Katowice w następujących granicach:
Granica północna – biegnie od granicy miasta z Mikołowem w rejonie Stargańca –
na wschód, dalej szlakami turystycznymi i wzdłuż południowej krawędzi ul. Śląskiej.
Następnie dochodzi do południowej granicy Ośrodka Rekreacyjno – Sportowego
„Zadole” i kieruje się na północ w stronę rzeki Ślepotki. Dalej granica biegnie
środkiem koryta rzeki Ślepotki na południowy – wschód, do przecięcia torów
kolejowych i tymi torami na północny – wschód do ul. Sarmackiej. Dalej granica
prowadzi wzdłuż ulic Sarmackiej i Stalowej (obejmując parzystą i nieparzystą
numerację
posesji
przy
tych
ulicach),
następnie
północną
stroną
ul. Kolejowej, zachodnią stroną ul. Kościuszki do wiaduktu przy tej ulicy. Następnie
torami kolejowymi rel. Ruda Śląska – Muchowiec do węzła kolejowego Muchowiec i
dalej wzdłuż jego zachodniej strony do ul. 73 Pułku Piechoty. Dalej granica biegnie
południową
stroną
ul. 73 Pułku Piechoty do duktu leśnego skręcającego w kierunku Murcek.
Granica wschodnia – na wysokości wiaduktu kolejowego biegnie na zachód do duktu
leśnego wychodzącego z ul. Macierzanki, skręca na południowy – wschód i biegnie
duktem leśnym, aż do przecięcia rzeki Ślepotki.
Granica południowa – z tego miejsca biegnie w kierunku zachodnim wzdłuż
północnej krawędzi ul. Bażantów, przecina ul. A. Krajowej i wychodzi w ul.
Tunelową. Następnie granica prowadzi północną stroną ul. Tunelowej do wiaduktu
kolejowego, skąd biegnie wzdłuż cieku wodnego do ul. Kościuszki i dalej tą ulicą do
granicy miasta z Mikołowem.
Granica zachodnia – pokrywa się z granicą miasta z Mikołowem na odcinku od
ul. Kościuszki do przecięcia ze szlakami turystycznymi Stargańca.

§3.

Wykonanie uchwały powierzyć
i Prezydentowi Miasta Katowice.

§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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