
Czerwionka-Leszczyny: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze 
położonym w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach 
obrębów Czerwionka, Dębieńsko i Bełk (Zadanie Nr 1) oraz sporządzenie zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego Dębieńsko 1 (Zadanie Nr 2)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 
ogłoszenia w BZP: 340682 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 
nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 
44-230 Czerwionka-Leszczyny, woj. śląskie, tel. 032 4295911, 4318105, faks 032 4311760, 
4318105.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze położonym w rejonie ulicy 
Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko 
i Bełk (Zadanie Nr 1) oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego części terenu górniczego Dębieńsko 1 (Zadanie Nr 2).

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest: 

1) Zadanie Nr 1 - sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze położonym 
w rejonie ulicy Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów 
Czerwionka, Dębieńsko i Bełk o powierzchni około 238 ha gruntów, w tym około 76 ha stanowią 
grunty leśne w zarządzie PGL, zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/459/13 Rady Miejskiej 
w Czerwionce- Leszczynach z dnia 25 października 2013r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny dla części terenu górniczego Dębieńsko 1 w obszarze położonym w rejonie ulicy 
Furgoła, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrębów Czerwionka, Dębieńsko 
i Bełk

oraz 

2) Zadanie Nr 2 - sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
części terenu górniczego Dębieńsko 1 zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/621/14 Rady Miejskiej 
w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu górniczego 
Dębieńsko 1. 



Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego 
Dębieńsko 1 obejmuje obszary w rejonie ulic: Olchowej Słonecznej, Chodniki, Młyńskiej, 
Cmentarnej, Szyb Zachodni oraz tereny produkcyjne i tereny zwałowisk odpadów wydobywczych 
w granicach miasta Czerwionka-Leszczyny zgodnie z załącznikami graficznymi do uchwały, o 
której mowa powyżej. 

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

2.1. dla Zadania Nr 1: 

1) sporządzenie tekstu i rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa w pkt 1, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) w zakresie 
określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587), oraz zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką 
planowania przestrzennego, w tym w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 613 z późn. zm.), 

2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko spełniającej wymagania określone 
w ustawie 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 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) wraz z pisemną informacją, w jaki sposób i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione w projekcie planu ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na 
środowisko, 

3) sporządzenie problemowego opracowania ekofizjograficznego zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych 
(Dz. U. Nr 155, poz. 1298), 

4) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia planu, uwzględniającej wymagania 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587), 

5) przygotowanie wymaganych przepisami zawiadomień, pism, ogłoszeń, obwieszczeń, wykazów, 
zestawień, wystąpień, uchwał niezbędnych do wykonania czynności określonych w art. 17 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

6) wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej wraz z niezbędną dokumentacją fotograficzną w wersji 
papierowej i elektronicznej - prace terenowe (wizja terenowa zainwestowania i uzbrojenia terenu 
oraz elementów przyrodniczych), 

7) opracowanie koncepcji projektu planu w skali 1:2000, uwzględniającej wyniki z dokonanej 
analizy, a także ustalenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa i przedstawienie 
jej Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, 

8) skoordynowanie ustaleń projektu planu w rejonie granic jego opracowania z zapisami 
obowiązujących planów sąsiednich, 

9) udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz 
w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej, 

10) udział w posiedzeniu komisji branżowej przed sesją oraz na sesji, na której planowane będzie 
uchwalenie projektu planu, 

11) opracowanie rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji 
elektronicznej (odrębnie dla każdego zadania) w formacie .DAT, .MAP .TAB, .ID lub .WOR lub 
SHP lub równoważnych, na nośnikach cyfrowych oraz doprowadzenie do jego poprawnego 
działania na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego. Prace projektowe 
powinny być zarejestrowane w układzie geodezyjnym 2000 w odwzorowaniu dla Polski, 



12) opracowanie rysunku projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wersji 
papierowej w skali 1:2000 w formie broszury A3, 

13) wprowadzenie projektu planu do Edytora Aktów Prawnych umożliwiającego publikację 
w Dzienniku Urzędowym, 

14) kompletowanie dokumentacji formalno - prawnej w ciągu całego okresu sporządzania projektu 
planu. 

2.2. dla Zadania Nr 2: 

1) sporządzenie tekstu i rysunku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, o którym mowa w pkt 1, zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) 
w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587), oraz zgodnie z przepisami innych ustaw związanych z problematyką 
planowania przestrzennego, w tym w szczególności ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo 
geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 613 z późn. zm.), 

2) opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko spełniającej wymagania określone 
w ustawie 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 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) wraz z pisemną informacją, w jaki sposób i w jakim 
zakresie zostały uwzględnione w projekcie zmiany planu ustalenia zawarte w prognozie 
oddziaływania na środowisko, 

3) sporządzenie prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany planu, uwzględniającej 
wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz.U. Nr 164, poz. 1587), 

4) przygotowanie wymaganych przepisami zawiadomień, pism, ogłoszeń, obwieszczeń, wykazów, 
zestawień, wystąpień, uchwał niezbędnych do wykonania czynności określonych w art. 17 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

5) opracowanie koncepcji projektu zmiany planu w skali 1:2000, uwzględniającej wyniki 
z dokonanej analizy, a także ustalenie planu zagospodarowania przestrzennego województwa 
i przedstawienie jej Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny, 

6) skoordynowanie ustaleń projektu zmiany planu w rejonie granic jego opracowania z zapisami 
obowiązujących planów sąsiednich, 

7) udział w dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz 
w posiedzeniu gminnej komisji urbanistyczno - architektonicznej, 

8) udział w posiedzeniu komisji branżowej przed sesją oraz na sesji, na której planowane będzie 
uchwalenie projektu planu, 

9) opracowanie rysunku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w wersji elektronicznej w formacie .DAT, .MAP .TAB, .ID lub .WOR lub SHP lub równoważnych, 
na nośnikach cyfrowych oraz doprowadzenie do jego poprawnego działania na sprzęcie 
i oprogramowaniu będącym w posiadaniu Zamawiającego. Prace projektowe powinny być 
zarejestrowane w układzie geodezyjnym 2000 w odwzorowaniu dla Polski, 

10) opracowanie rysunku projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
w wersji papierowej w skali 1:2000, 

11) wprowadzenie projektu zmiany planu do Edytora Aktów Prawnych umożliwiającego publikację 
w Dzienniku Urzędowym, 



12) kompletowanie dokumentacji formalno - prawnej w ciągu całego okresu sporządzania projektu 
zmiany planu. 

3. W obszarach, o których mowa powyżej w pkt 1 występują grunty nie wymagające złożenia 
wniosku o zgodę na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. 

4. Przedmiot zamówienia wykonany zostanie etapami, stanowiącymi przedmiot odrębnych 
odbiorów, zgodnie z terminami ich realizacji określonymi w Harmonogramie rzeczowo - 
finansowym dla Zadania Nr 1 oraz w Harmonogramie rzeczowo - finansowym dla Zadania Nr 2. 

5. Wykonawca odpowiedzialny będzie za pozytywne uzgodnienie projektów opracowań, o których 
mowa w pkt 1, przez właściwe organy, w zakresie wynikającym z rzetelności realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wymaga się również, aby Wykonawca wprowadzał wymagane zmiany do projektów 
tych opracowań, brał udział w dyskusjach publicznych oraz analizował uwagi. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowość procedury i wymaganych uzgodnień, 
a także za kompletność uwzględnienia w ww. opracowaniach wymogów, wymagań, walorów 
i potrzeb określonych w art.1 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest również do uwzględnienia w projekcie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego uwarunkowań górniczych. 

W związku z powyższym w ww. opracowaniach należy określić: 

1) wymagania dotyczące w szczególności zabezpieczenia obiektów budowlanych przed 
przewidywanymi wpływami eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu oraz skutkami 
historycznej eksploatacji górniczej, w tym w razie potrzeby - ograniczenia w zakresie gabarytów 
budynków, jakie mogą być wznoszone w danym obszarze, 

2) ustalenia dotyczące uwarunkowań górniczych związanych z planowaną eksploatacją górniczą 
powinny być dokonywane na podstawie aktualnych prognoz skutków tej eksploatacji, 
udokumentowanych w prognozie oddziaływania na środowisko i w problemowym opracowaniu 
ekofizjograficznym, 

3) ustalenia dotyczące uwarunkowań górniczych związanych z historyczną eksploatacją górniczą 
powinny być dokonywane na podstawie analiz zawartych w problemowym opracowaniu 
ekofizjograficznym, 

4) możliwość zabudowy terenu na obszarach zagrożonych wpływami historycznej eksploatacji 
górniczej, które zaliczają się do obszarów o skomplikowanych warunkach gruntowych, 
z zaleceniem wykonania ekspertyzy ustalającej warunki geotechniczne posadowienia obiektów 
budowlanych, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz 463), 

5) obiekty lub obszary objęte filarem ochronnym, w granicach którego ruch zakładu górniczego 
może być zabroniony, bądź dozwolony tylko w przypadku zapewnienia należytej ochrony tych 
obiektów lub obszarów, 

6) integrację wszelkich działań podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu: 

a) wykonania uprawnień określonych w koncesji Ministra Środowiska nr 8/2008 z dnia 24.06.2008 
r. na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża 
Dębieńsko 1, 

b) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 

c) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.41.00.00-5.



SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.11.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

• Pracownia Urbanistyczna w Rybniku Sp. z o.o., ul. Wodzisławska 30, 44-200 Rybnik, 
kraj/woj. śląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75397,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ 
I NAJWYŻSZĄ CENĄ

• Cena wybranej oferty: 38130,00 
• Oferta z najniższą ceną: 38130,00 / Oferta z najwyższą ceną: 87453,00 
• Waluta: PLN. 

Niniejsze ogłoszenie o udzieleniu  zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 14.11.2014 r.                


