
ZAMADZENTE NR 586/15
BURMISTMA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

z dnia 09 listopada 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny dla
czgSci terenu g6rniczego "Dqbiefsko 1" w obszarze polo2onym w rejonie ulicy

Furgola, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrqb6w
Czerwionka, Dqbieisko i Belk

(zbieranie uwag od 17 wrzeSnia 2015 r. do 29 paidziernika 2015 r.)

Dzialajqc na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (j.t. Dz.U. 22015 r. poz. 1515), ad.7, aft. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym fi.t. Dz.U. z 2015 r.
poz. '199 z p62n. zm.), oaz aft. 42 pkt 1, art. 54 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r.
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(j.t. Dz.U. 22013 r. poz. 1235 zp62n. zm.)

zatzqdzam, co n astqpuje :

s1
Postanawiam nie uwzglqdnid uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla czg6ci
terenu g6rniczego "Dqbieisko 1" w obszarze polo2onym w rejonie ulicy Furgola,
Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obreb6w Czerwionka,
Dqbiefsko i Belk znajdujqcych siq w tabeli wykazu uwag pod numerami 2,3 i 5.

s2
Postanawiam uwzglgdni6 uwagi wniesione do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny dla czq6ci
terenu g6rniczego "Dqbiefisko 1" w obszarze polozonym w rejonie ulicy Furgola,
Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej w granicach obrgb6w Czerwionka,
Dqbiehsko i Belk znajdujqcych sie w tabeli wykazu uwag pod numerami 1, 4 i 6.

s3
lntegralnq cze6ciq niniejszego zazqdzenia jest wykaz uwag zlo2onych na podstawie
art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
peestrzennym oraz aft.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na srodowisko
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny dla czqSci terenu g6rniczego "Dgbiefisko 1" w obszaze
polo2onym w rejonie ulicy Furgola, Jesionka, autostrady A1 oraz linii kolejowej
w granicach obrqb6w Czerwionka, Dgbiefisko i Belk.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.
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Zahcznlk do Zanqdzonle Bumlstna Gmlny i mes/ia Czerwlonke Leszczny
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(wylo2enie do publicznego wglqdu od 17 wrzesnia 2015 r. do 15 pa2dziernika 2015 r., zbieranie uwag do 29 pa2dziemikaZOjs t.)
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1

1 24.09.2015
Csoba fizyczna )rosi o zezvvolenie na dzialce

Mydzielenia nowych dzlalek
r minimalnej powierzchni 900 m2.

140t26 )3MNZ - tereny ekstensywnej
zabudowy mieszkaniowej

Na terenach MNZ - ekstensynrnej zabudowy mieszkaniowe,
zmieniono minimalnq powiezchnaQ norro wydzielonei dzialki na
900 m2.

2

2 05.10.2015

3soba fizpzna Wnosi, aby na terenach A2MN
A3MN wr6ci6 do ukladu dr6g

zapisan)ch w studium.

1005/143,
1004t143.
22271143.
2228t143,
1655/143,
22251143.
22261143,
10181143,
10171143,
1016/1 43

A2MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

Pozostawiono uklad dr6g wg zlo2onej uwagi przez wlaiciciela
sEsiedniej nieruchomoSci.

3

3 05.10.2015

Osoba fi4azna Wnosi aby na terenach A2MN
iA3MN wr6cid do ukladu drogi
zapisan)rch w studium.

1005/143,
1004t143,
2227t143,
2228t143,
1655/143,
22251143.
2226t143.
10181143,
1017t143,
1016/1 43

A2MN - tereny zabudowy
m ieszkaniowej jednorodzinnej

Pozostawiono uklad dr6g wg zlo2onej uwagi przez wlasciciela
sqsiedniej nieruchomoSci.

4

4 27.10.2015

Osoba fizyczna Wnosze o pzeprowadzenie zmiar
' ozlniezafi kom u n i kacyj nych
.go dnie z zat*znikiem g rafi cznyn
1a nowo twozonych dzialkach.
)oszerzenia dr6g AlKDX i

{2KDX.

3037t143 \3MN - tereny zabudowy
nieszkaniowej jednorodzinnej,
\1 KDW - tereny dr6g
uewnQtrznych,
\'IKDX - tereny ciqg6/v pieszo -
ezdnych, A2KDX tereny cieg6\ ,
)ieszo - jezdn!rch,

Wprowadzono rozwiganie ukladu komunikacyjnego zgodnie z
zatqcznikiem grafi cznym.
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5

5 29.10.2015

)soba fi4pzna A/nosi o zmianQ maksymalnei
)owierzchni zabudowy do 70%,
naksymalnei intens),wnoSci
.abudowy do 0,8, maksymalnej
)owiezchni zabudowy obiektu do
1500 m2. Wnosi, abyteren A2ZR
:mniejszyC o 50%.

2645t279 41U - tereny zabudo\,\ry uslugovvej,
A2ZR - tereny zieleni w1sokiei
zalesie6,

Uwaga czQSciowo uwzglQdniona. Zmieniono wskazniki
maksymalnei powierzchni zabudowy na 70%, maksymalnei
intensyilnoSci zabudowy na 1 i maksymalnei powiezchni
zabudowy obiektu na 1500 m2.

Pozostawiono poivierzchniQ terenu A2ZR, kt6ry zostal
wlznaczony zgodnie z ustaleniami SUil(ZP gminy i miasta
Czenrionka - Leszczyny.

6

6 29.10.2015

)soba fi4/czna A/noszq o dopuszczenie usfug
lgodnie z zapisami
)bowiqzujqcego planu, w tym
nozliwosci realiza cji warsztat6w
;amochodow],ch.

2274t93,
3001/93

A4MU - tereny zabudowy
mieszkaniowo - usfu gowej,
A9MN - tereny zabudowy
nieszkaniowe.i jednorodzinnei

Wnioskowany teren wl@zono do teren6^, MU - zabudowy
mieszkaniowo - usfugowej, w ramach kt6rego mo2liwa jest
realizacja warsztat6w samochodowlch.

Zalaczniki:

- zbi6r uwag zamieszczonph w wykale


