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ZARZADZENIE NR s47l15
BURMISTRZA GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

zdnia2E paidziernika 2015 r.

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego cze6ci terenu g6rn iczego,,DQbieiisko 1 "

(zbieranie uwag od 10 wrze5nia 2015 r. do 22 pa2dziernika 2015 r.)

Dzialajqc na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
osamorzqdziegminnym(j.t. Dz.U.22015r. poz. 1515), art.7,art. 17pkt12ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U.
z 2015 r. poz. 199 zp62n. zm.), otaz at'.'. 42 pkt 1, art. 54 ustawy zdnla
3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie,
udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
Srodowisko (.t. Dz.U. 22013 r. poz. 1235 zp62n. zrn.\

zarzqdzam, co nastep uje :

s1
Postanawiam nie uwzglqdni6 uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego czQSci terenu g6rniczego,,Dqbierisko 1"
znajdujqcej sig w tabeli wykazu uwag pod numerem 1.

s2
lntegralnq czgSciq niniejszego zarzqdzenia jest wykaz uwag zlo2onych na podstawie
art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oruz aft.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r.
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa
w ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddziatywania na Srodowisko do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czgSci terenu g6rniczego
,,Dqbiehsko 1".

s3
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.
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Zalqcznik do Zenqdzenia Eurmistrza Gminy i Miasta CzeNionka Leszczyny
Nr 517/15 z dnia 28 pa*lztemika 2015 r.
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WYKAZ UWAG

WNIESIONYCH DO WYLOzONEGO DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCoWEGo PI-ANU ZAGoSPoDARoWANIA PRZESTRZENNEGo
czEscr TERENU GORNTczEGo "DEBIEilrsKo 1'

(wylozenie do publicznego wglqdu od '10 wrzeSnia 2015 r. do 8 pazdziernika 2015 r., zbieranie uwag do 22 pa2dziemika2OlS t.)

L
P.

NR
UWAGI

DATA
WPLYWU

UWAGI

NAZTiVTSKO I tMtE,
NAZWA JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

I ADRES
ZGLASZAJACEGO

UWAGE

TRESC UWAGI

OZNACZENIE
NrERUcHoMoSct,

KT6REJ
DOTYCZY UWAGA

USTALENIA PROJEKTU
PLANU OLA

NTERUCHOMOSCT,
KTOREJ DorYczY

UWAGA

ROZSTRZYGNIECIE
BURMISTRZA GMI}IY I MIASTA
CZERWIONKA. LESZCZYNY
W SPMWIE ROZPATRZENIA

UWAGI

UWAGA

maEoNbxA x|EWGLEDMdA

,l

1 05.10.2015 Osoba fizyczna

Sktadajqca uwage wnosi
o pozostawienie rzQdnej 31 0 m
n.p.m. oraz rekult) /vacji teren6w
w kierunku zieleni niskiej iwysokiej
- jak w dotychczasowym planie.
Stwierdza, 2e podwy2szenie
rzQdnej do 357 m n.p.m. nie ma
jakiegokohrviek uzasadnienia.

plan dotyczqcy
zwalowiska jako

caloSci

A2PR - tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobyivczych

a

Uwaga nie zostata uwzglQdniona, gdy2 podwyzszenie zQdnej planowanej
budowli krajobrazowej na terenie o symbolu A2PR jako obiektu
unieszkodliwiania odpad6w wydob)rwczych wynika z wniosku pzedsiebiorcy
g6rniczego, kt6rego dzialalnoS6 ma by6 prowadzona na terenach objQtych
planem. Przedsiqbiorca wnioskowal miqdzy innymi o podwy2szenie zQdnej
budowli do wysokosci 355 m n.p.m.
W zwigku z zaplanowanym kierunkiem rekulq^^,acji biologicznej planowanej
budowli kraiobrazowej w kierunku zieleni niskie,i lub wysokiej z mo2liwosciE
lokalizacii urzqdzefi sportowo-rekreacyjnych ustalono w $ 19 ust. 2 pkt 4 lit.
c tiret drugie, 2e maksymalna wysokosc zabudowy na lerenie o symbolu
A2PR nie pzekroczy zQdnej 357 m n.p.m. zar6\,vno poprzez ksaaftowanie
budowli ziemnej jak i budowli, obiekt6\, i wzedzei, lokalizowanych na tym
terenie. Taka tres6 tego ustalenia wprowadzona zostala r6wnie2 do projektu
planu na podstawie uzgodnienia Prezesa UrzQdu Lotnictwa C) r/ilnego.
Tre56 tego uzgodnienia znajduje siq w dokumentacji prac planistycznych.

Zahczniki:

- uwaga zamieszczona w wykazie

Wieslaw Janis4ewski




