
BURMISTRZ
GMINY i MIASTA

Czerwlonka-LeszczYnY Zarzqdzenie Nr 755/17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 19 grudnia 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czq5ci terenu g6rniczego ,,Dqbiefsko 1

- etap 2"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22017 r. poz. 1875 z p62n. zm.), arl.7 i 17 pkt 12 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1073), oraz arl. 42 pkl 1, art. 54 ustawy zdnia 3pa2dziernika 2008 r.

o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefstwa
w ochronie Srodowiska otaz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(t.j. Dz.U. 22017 r. poz. 1405 z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastgpuje :

s1

Postanawiam rozpalrzyi uwagi
zagospodarowania pzestrzennego
zgodnie z wykazem uwag.

wniesione do projektu miejscowego planu
czgSci terenu g6rniczego ,,Dgbiefisko 1 - elap 2"

s2

lntegralnq czqirciq niniejszego zarzqdzenia jest wykaz uwag zlozonych na podstawie
art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym o@z ad.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czq5ci terenu g6rniczego ,,Dqbief sko 1 - etap 2" .

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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WYKAZ I'WAG
wNIEsIoNYcH Do wYTozoNEGo Do PUBLIGZNEGo urelApu PRoJEKIU MIEJscowE@ PLAI{I, zAGosFooARowANA PRZESTRZENNEGO CZESCI TERE U GoRTICZE@,DCBIEIST@ 1'.T.P2,

(wyto\enie do publicznego wglEdu od 5 pardziernika 2017 r. do 14 listopada 2017 r., zbieranie uwag do 28 listopada 2017 r.)

LP.
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PROJEKTU PLANU
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NIERUCHOMOSCI,
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UWAGA

ROZSTRZYGNTECTE
BURMISTRZA GMINY

I MIASTA CZERWIONKA -
LESZCZYNY
W SPMWIE

ROZPATRZENIA UWAGI

MAGA
UMGLEDTPTA [IEMGIED{Iil'

1 1t1 23.11.20',17 Karbonia S.A.
ul.3go Maja 44
44-230 Czenrionka -
Leszczyny

Skladaj*y uwage wnioskuje o:
- uzupelnienie zapisu w rozdziale 2, par.14, ust?p 7 w pK.1 do
uzyskania nastepujqcei tre6ci: ustala sie zasilanie z sieci
elektroenergetycznei wysokiego, aredniego i niskiego napi?cia
popeez stacje transformatorowe, oraz na terenach pzemyslowych
mozliwos6 pozyskiwania energii elektrycznej z wlasnych ir&el

Teren A1 PR Teren A1PR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwage uwzgledniono popzez zmiane par.14. ust.7 pkt.1
prorektu planu zgodnie z tresciq uwagi

2 112 23.11.2017 Karbonia S.A.
ul.3€o Maia 44
44-230 CzeNvionka -
Leszczyny

Skladajqcy uwagq wnioskuje o:
- w rozdziale 3, pat.17 , usiep 2 w pkt.3 ppkt.c uzupelnienie iresci o
informacje o nastepujqcym brzmieniu: rzqdna 310 m n.p.m. nie jest
wysokoSciq oslatecznq . Dysponuracy terenem z zachowaniem
procedur prawnych bedzie m6gl wnioskowai o podwy2szenie
przedmiotowej zednej wysoko6ciowei do wartosci 355 m n.p.m.

Teren AlPR Teren AlPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwaga nie zostala uwzgledniona w pro.lekcie planu, gdyz
wprowadzenie je.j tre6ci byloby niezgodne z prawem

J 2t1 28.11.2017 lrena Woznica Wnioskujqca sklada nasiQpujace uwagi:
1. Do projehu uchwaly:
- w par.7.1.1 wykreslid pkt.b
- w par.7.1 wykreslie pkt.2
- w par.7.3 wykre6li6 w pkt.3 wyrazy,odpadoil obojQtnych"
- wykresli6 par.9
- w par.14.4 wykreSlic pkt.1
- w par. l4.4 w pkt.3 wykreSlid wyraz,magazynowanie"
- w par. l4.4 w pkt.s wykresli6 wyraz 

"i 
obojetnymi'

- wykre6lic tresd par.15 - w tej chwili trwa na terenie ok.l30 ha
ksaaftowanie terenu zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym
a iakZe jego rekultywacja przez Fi(me ,,Zowe(

Teren AlPR Teren AlPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Pozostawiono zapisy projektu planu w poszczeg6lnych
paragrafach wymienionych w uwadze. Zapisy te sq istotne
i nieibedne dia umoiliwienia zagospodarowania teren6w
zgodnie z celem, dla kt6rego Rada Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny podjela uchwalQ dotyczqcq planu zagospodarowania
przestrzennego

4 212 28.11.?O',t7 lrena Woznica - w par.17 .2.3 proszq o zmodyfikowanie zapisu pkt.c np. wprowadzajqc
nast?puiqcq treS6,maksymalna wysokosd zabudowy budowli ziemnei,
o kt6rei mowa w par.2 ust.'l pkt. l - 3 10 m n.p.m, na obszarze objetym
projektem budowlanym realizowanym peez Firm?,Zowe/, na
pozostalym obszaze do wysokoSci ohilalor/ania zadEewionego
zwalowiska od slrony poludniowo- wschodniej na pozostalym obszarze
zgodnie z zapisem pkt.d

Teren AlPR Teren Al PR -
lereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwagi nie uwzglqdniono, gdy2 zgodnie z zasadami techniki
prawodawczej w projekcie planu miejscowego nie mozna siQ
odnosic do rozwiqzarl niedookreSlonych oraz nie powinno sie
zamieszczad tekstoil i nformacyinych

5 2t3 28.11.2017 lrena Woznica 2. Do tresci uzasadnienia:
- skresli6 w akapicie 3 ostatnie zdanie: "W trakcie drugiego

wytozenia proiektu planu do publicznego wglqdu nie zlo2ono
2adnych uwag'

- brak pzedstawienia zalqcznika Nr 3 dot. Wplywu realizacji planu
na finanse publiczne

Teren AlPR Teren Al PR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobyivczych

a Stwierdzenie, 2e w trakcie drugiego wyfioienia proiektu planu do
publicznego wglqdu nie zlo2ono zadnych uwag jest zgodne
zprawdq. Talqcznik Nr 3 iest integralnq czQsciq dokumentacji
projektu planu



6 214 28.11.20't7 lrena Wo2nica 3. Do prognozy oddzialywania na Srodowisko:
3a - na str.7 prosze o uszczegolowienie zapisu dot. wniosk6w

wlascicieli terenu
3b - z€pis na str.7 dot. projektu budowy kopalni nie jest adekwatny

do treSci wystqpiei przedstawiciela,Karbonii" oraz
Pelnomocnika Burmistza na publicznej prezentacii, kt6ra
odbyla siq w dniu 23.10 bt. Przy tych deklaracjach dot.
lokowania na tym terenie wylqcznie odpadorv g6rniczych z
planowanego uruchomienia kopalni w miejscelamknietei KWK
"DQbiefi sko' oraz czasokresu lrwania opracorrrania zmian do
planu brak w chwili obecne.i uzasadnienia do procedowania w/w
uchwaly

3c - proszq o ponowne skorygowanie na str.7, I nazwy ulicy skreSlid
zapis "ul. Markwicka" a zapisa6 prawidlowa nazwe "ul.Markwioka"

3d - koniecznoS6 zmiany opisu na slr.7 terenu o symbolu S skresli6
zapis w nawiasie gdy2 jest nieprawdziwy. Jak wspomnialam
wyzej ponad 'l 30 ha tego terenu jesl ksaalowane wg
zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z obowiazkiem
rekultywac,i (ziele6 niska iwysoka) pzez Firme "Zowe/'3e - zmodyfikowa6 tresc ostatniego akapilu na str.8 zgodnie z
uwagami wnoszonymi wyzei w tresci pisma odnosnie prac
rekultywacyjnych prowadzonych na znacznej czgSci obszaru
objQtego zmianami w planie

3f - zmodyfikowa6tre66 pkt.2.1 koicowyfragmentzgodniez
uwagamijak w pkt.s

39 - wykresli6 ostatnie zdanie w pkt.2.2
3h - .zmodyfikowad zapisy w pk1.2.6.1 zgodnie z zeczywistymi

faktami a mianowicie:
- zwaicwisko pogornicze istnieje na tym terenie nie od stu lat a od

lat 60{ych poprzedniego wieku i zostalo zrobione na
terenach rolnych w arliqzku z nakazem skladowania
odpad6w pog6miczych nie w formie hald sto2kowych
a zwalowiska plaskiego wylqcznie dla potrzeb KWK
"Debieisko"- jesi ksaaftowane zgodnie z projektem, zapis dot. ksaaflu
neguje realizowany projekt

- blqdnie podana wysokosd, prawidficwa 3'l 0m n.p.m. zosiala juz
osiqgniela

- zmodyfi kowa6 wysokosc zwaltcwiska na str.1 2 w pkt.2.8 jak
wzel

3i - wykreSli6zapis na str.12wpkt. 2.9 dot. korytarzy ekologicznych
gdyz z obseMacji mieszkaicor wynika, Ze od strony -
zwalowiska pzez ul.Furgola w rejonie firmy "Rocai' w stronQ
lasu przemieszczajq sie dziki, sarny i inne drobne ssaki

3j - zmodyfikowad zapis w pkt.4 na str.13, w pkt.5.4.1 i 5.6 na str.15
zgodnie z wniesionymi wy2ej uwagami i stanem faKycznym

3k - zmodyfikowaC zapisy dot. pkt.5.10.2 akapit 2 wprowadzii
- zastrzezenia dol. nie pogarszania jako6ci klimatu akustycznego
3l - proszg o wyja6nienie zapisu na str.18 dot. zaopalfteniawwodQ

z sieci wodociqgowej dla cel6^, spo2ywczych (w chwili obecnej'
brak na tym terenie miejskiei sieci wodociqgowej)

3l - wykreslic na str.'1 9 w temacie gromadzenia i usuwania odpad6\,
nastepujqce zapisy:,ze szczegdnym uwzglednieniem odpadail

, niebezpiecznych' ohzWtazy,magazynor/ania'i"obojQtnymi"
3m - wykreSlii zapisy dot. wniosk6rry wlascicieli teren6\il

zabudowanych domami mieszkalnymi, gdy2 pzedmio(owy plan
nie obejmuje tych teren6w

3n - na str.23 podad prawidlowo wysokos6 zwaicwiska i skorygowa6
zapisy zgodnie ze stanem faklycznym a w szczegolnoSci
wykresli6 w oslatniei linii zapis iZ roslinnosC ma charakter
"ruderalny", [podobnie skorygorvad podpis pod zdjeciem 3 - nie

"ksi?2ycowy krajobraz" a krajobraz kszlaltowany zgodnie z
projektem budowlanym. Prosze o zalqczenie zdjgC ze stanem
aktualnym w tym terenem zrekultywowanym

Teren AlPR Teren AlPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwagi do prognozy oddzialywania uwzglgdniono tylko
czesciowo. Wi?kszosci zasltzeaei dotyczAcych tego dokumentu
nie uwzgledniono.
Odnoszqc siQ do uwag wymienionych w poz. 3a - 3n treSci
uwagi m 214 stwierdza sie:
Ad. 3a - dodano informacj? dotyczqcq wniosk&v wlaicicieli

teren6w
Ad. 3b - w chwili obecnej plany budowy nowej kopatni

napotkaly trudnosci, stQd te2, w prognozie w rozdziale 1.4
opisano obecny stan

Ad. 3c - w prognozie uZylo prawidlowej nazwy ul. Markwioka
Ad. 3d - zdaniem autora prognozy teren obj?ty opracowaniem

stanowi skladorvisko odpad6vrr pog6rniczych, na kt6rym od
lat prowadzona jest dziatalnoSC gospodarcza. Opisy
prognozy oddajq realny stan zagospodarowania
analizowanego terenu

Ad. 3e - iak powy2ej
Ad. 3f - dodano w ostatnim zdaniu pieMszego akapitu rozdzialu

2.1 informacjq o prolvadzonej tu rekultywacji
Ad. 39 - pozostawiono ostatnie zdanie w rozdziale 2-2, gdy2

zeczywiScie na analizowanym lerenie wystgpujq
wielometrowe warstwy odpad6w pog6miczych

Ad. 3h - w rozdziale 2.6.1 doprecyzowano informacje dotyczqce
dat powslania poszczeg6lnych skladowisk, prowadzenia
prerc zgodnie z projektem. Skorygowano informacje
dotyczqce wysokoSci skladowisk w rozdzialach 2.6.1 i 2.8

Ad. 3i - w rozdziale 2.9 opisywano wystQpowanie koMarzy
ekologicznych o znaczeniu krajowym i regionalnym, kt6re
wyznaczane byly w opracowaniach Parusel. J[red],
Korytarze ekologiczne w wojew6dztwie S/qskm. CPDGS,
Katowice 2007 oraz J?dnejewski W., Nowak S., Sfachura
K., Skierczyrtski M., Myslajek R. W., Niedzialkowski K.,
JQdnejewska 8.. W'jcik J. M., Zalewska H., Pilot M.,
GOmy M.. Kurek R.7., Slusarczyk R. Prcjekt korytarzy
ekologicznych lqczqcych Europejskq SieC Natura 2000
w Polsce. Zaklad Badania Ssakdw PAN. Bialowieia 2011
r., gdy| przyimqe sig, 2e sa lo koMarze istotne dla
zachowania bio162norodnosci w Polsce

Ad. 3i - pozostawiono zapisy z rozdzialu 4, gdyz sq one zgodne
ze stanem faktycznym. Rozdzial 5.4.1 uzupelniono
o informac,ie dotyczqce prowadzonej tu obecnie
rekultywacii. Rozdzial 5.6 nie zostal zmieniony, gdyz
dotyczy on wplywu na potencjalnie wartosciowe siedliska.
Na analizowanym terenie takie siedliska nie wyslepujq, jesi
on od lat pzeksAabony.

Ad. 3k - tozdzial 5.10.2 zawiera informacje doiyczace
aktualnych unormowan prawnych dotyczqcych
oddzialywad akustycznych. Zgodnie z pzepisami prawa
ochrony Srodowiska jakakolwiek dzialalnosd nie moze
powodowad peekroczenia norm na terenie do jakiego
prowadzqcy instalacjQ posiada tytul prawny.

Ad. 3l - w pzyszlosci na czgsci analizowanego terenu mogq
powstad obieKy, kt6re beda wymagaly zaopatzenia w
wode.

Ad. 3l - pozostawiono zapisy dotyczqce odpad&v projekcie
planu i prognozie.

Ad. 3m - uwaga nie zostala uwzgl?dniona, gdyz zapisy
dotyczace wniosk6\w mieszkafico / dotycza szerszego
kontekstu przeprowadzania procedury mpzp, w tym jej
pierwszego etapu.

Ad. 3n - skorygowano zapisy dotyczqce wysokoSci oraz podpis
pod zdjeciem dotyczqcy krajobrazu. Pozostawiono opis
roSlinnosci ruderalnej, gdyl na du2ej czQtci obszaru
wlasnie iaki ma ona charakter. Pozostawiono r6\ilnie2
zdjecia w dotychczasowej formie, gdy2 dokumentujq one
okres prowadzenia inwentarfzacii terenowei. Nie mniei w
2017 r. t6wniea przeprowadzono wizig obszaru. Uwaga nie
uwzglqdniona, gdy2 zmieniono tylko czes6 zapis6w.

I

I



7 3l'l 28.11.20',17 ZazqdDzielnicy
Czemionka -
Karolinka w gminie i

miescie Czem/ionka -
Leszczyny

Uwaga dolyczy nast?pujecych zagadniei:
- wprowadzenia zakazu dowozu odpad6\, z wyjqtkiem odpad6\il

pog6rniczych w pzypadku reaktwacji dzialalnosci w zakresie
wydobycia wegla pzez no\iry podmiot po zlikwido,anej KWK
,Debieisko" r6^,nie2 w kontekScie obecnej uci+liwo6ci dot.
obciqzenia i zanieczyszczenia d169 (ul.Furgola i Jesionka) przy
transporcie odpad6w spoza Gminy i Miasta Czenvionka -
Leszczyny

Teren AlPR Teren A'l PR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwaga nie zostala uwzglqdniona, gdyz ustalenie zakazu
dowozu odpad6w nie jest elementem problematyki miejscowego
planu zagospodarowania pzestzennego

8 312 28j1.2017 Zatzad Dzielnicy
Czerwionka -
Karolinka w gminie i

miescie CzeMionka -
Leszczyny

wprowadzenia zapisu ograniczajacego mo2liwos6 lransportu
odpad6\il pog6rniczych tylko drogami wewnetznymi

obnizenia zednei terenu dla obszaru nie obiStego projekiem
budowlanym realizowanym przez,,Zonef Sp. z o.o., np.
kaskadowe zagospodarowanie lerenu i dc)l ri+anie siQ do Ww
projektu

Teren AIPR Teren AlPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwaga nie zostala uwzgledniona, gdy2 pozostawiono zapisy
proiei<tu planu dotyczqce maksymalnej wysokosci planowane.i
budowli, a wprowadzenie zapiso\r dotyczAcych organizacji
transporlu odpadoil pog6rniczych wykracza poza problematyke
planu miejscowego

I 3/3 28.11.2017 Zarzad Ozielnicy
Czerwionka -
Karolinka w gminie i
mieScie Czerwionka -
Leszczyny

wprowadzenia do treSci planu zapiso\il z realizowanego projektu
pzez sp6tkg ,,Zower'', uszczeg6lowienie zapiso\,v w pasie o
kt6rym mowa w punkcie 2 ptzy maksymalnej ochronie istnieiqcei
tam zieleni niskiej i wysokie.i, nie jest ona w calosci ,,ruderalna"

Teren AlPR Teren AIPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobyvczych

a Celem sporzqdzenia projektu planu iest ustalenie pzepis6^t
innego zagospodarowania teren6w ni2 okreilonych w projekcie
realiiowanym pzez spolkQ "Zowe( - stqd uwaga nie zostala
uwzglgdniona

10 314 28.1'1.2017 Zaeqd Dzielnicy
Czemionka -
Karolinka w gminie i

miescie CzeMionka -
Leszczyny

wprowadzenie zakazu magazynowania odpad6w Teren Al PR Teren AIPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwaga nie zostala uwzglQdniona, gdyz zapis dopuszcza.iqcy
magazynowanie odpad6w iest istotnym dopuszczeniem
w projekcie planu

11 3/5 28.1'1.2017 ZatzadOzielnicy
CzeMionka -
Karolinka w gminie i

mieScie Czerwionka -
Leszczyny

dokladnego zaznaczenia granicy opracowania w kontekscie
pzebiegu ciek6w wodnych i ewentualnego poprowadzenia
kolektora sanitarnego (najnizej polozony teren dla zlewni ulicy
Furgola i bocznych - rezemacja terenu) a takie spraw
pzeciwpowodziowych (zalewanie ul.Jagie+ly i Zagloby)

Teren AlPR Teren AIPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Granice opracowania planu ustalila Rada Miasta i Gminy
i nie mogq one zo$ae zmienione w proceduze sporzqdzenia
projektu planu

12 3/6 28.11.2017 Zatzqd Dzielnicy
Czeruionka -
Karolinka w gminie i

mieicie Czerwionka -
Leszczyny

Usuniecia z tre6ci planu (dot. prognozy) ewidentnych i formalnych
bled6\, dot-:

- ponad 100 letniego skladowania odpad6w pog6miczych, gdy2
z momentem zamkniecia KWK "DQbieisko" 

tj. l7 prawie lat
odpady pog6rnicze nie sq sktadoflane na zwalowisku, leren
zoslal peeznaczony pod zielen wysoka a potzeby spolki
Karbonia spowodowaly zmianq w planie z 2013 r. "zapis' S -
teren poprzemyslowy zwalowisko skaly pl,onnej. Potzeby sq w
chwili obecnej nieaktualne

Teren A1PR Teren AIPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwaga zostala uwzgledniona.
W tozdziale 2.6.'lprognozy doprecfzowano informacie
dotyczace dat powstania poszczegdnych skladowisk,
prowadzenia prac zgodnie z proiektem. Skorygowano informacje
dotyczqce wysoko6ci skladowisk w rozdzialach 2.6.1 i 2.8.

'13 317 28.11.2017 ZatzAd Dzielnicy
Czerwionka -
Karolinka w gminie i

mieScie CzeMionka -
Leszczyny

Usuniecia z tresci planu (dot. prognozy) ewidentnych i formalnych
blgd6lrr dot.:

- z lerenu zwalowiska prowadzi koMaz ekologiczny dla
zwierz+ kopytnych (dziki, sarny, jelenie) obok firmy,,Rokaf'
pzez ul.Furgola do pobliskiego lasu

Teren A'lPR Teren AlPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwaga zostala uwzglgdniona
W rozdziale 2.9 opiswano wystepowanie korytazy
ekologicznych o znaczeniu krajowym i regionalnym, kt6re
wyznaczane byly w opracowaniach Parusel. .J[red], Korytarze
ekologiczne w wojew6dztwie Slqskim. CPDGS, Katowice 2007
oraz Jedaejewski w.. Nowak S., Slachura K.. Skierczyhski M..
Myslajek R. W., Niedzialkowski K.. JQdzeiewska 8.. WOjcik J.
M., Zalewska H., Pilot M., GOmy M.. Kurek R.T., Slusarczyk R.

Projekt korytany ekologicznych lqczqcych Europeiskq SieC
Natura 2000 w Polsce. Zaklad Badania Ssakdw PAN,
Bialowiera 2011 r., gdyz przyjmuje siQ, 2e sa to koMaze istotne
dla zachowania bior62norodno6ci w Polsce

14 3t8 28.11.2017 ZaeadDzielnicy
Czerwionka -
Karolinka w gminie i
mie6cie Czerwionka -
Leszczyny

UsuniQcia z tre6ci planu (dot. prognozy) ewidentnych i formalnych
blQd6r, dot.:

- sto2ki nietwoza krajobrazu pzemyslowego (pkt.2.10 str.12)

Teren A1 PR Teren AlPR -
tereny
zagospodarcwania
odpad6w
wydob\ruczych

a Uwaga nie zostala uwzgledniona.
Pozostawiono zapis o kra.iobrazie pzemysltcwym, gdyz zgodnie
z wiedza autora prognozy, taki wlasnie krajobraz tu wystepuje



15 4t1 28.11.2017 Zarzqd Dzielnicy
Ogbierisko w gminie i

mie!cie Czerwionka -
Leszczyny

Skladajqcy uwage wnioskuje o:- ograniczenie mo2liwosci skladowania odpad6lv wylqcznie do
odpado/v z tyt. (planowanego) zakladu g6rniczego. Zwiqzane to
jest z koniecznosciq wykreSlenia w rczdziale Zw pat.14 pkl.4
ppkt.4 (oraz w innych paragrafach okre6lajqcych rodzaj
skladowanych odpado/v) postanowiei umo2liwiajqcych
skladowanie i przetwarzanie poza odpadami wydobywczymi
r6lrrnie2 innych odpadovv oboietnych

Teren AlPR Teren AIPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Dopuszczona lokalizacia odpadofl oboietnych - zgodnie
z definicjq ustawy o odpadach (t.i. Dz. U 2016 poz 1987)pnez
odpady obojetne rozumie sig odpady, kt6re nie ulegajq istotnym
pzemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; sq
nierozpuszczalne, nie wchodzq w reakcje fizyczne ani
chemiczne, nie po,voduja zanieczysze.zenia Srodowiska lub
zagroaenia dla zyoa lub zdrowia ludzi, nie ulegajA biodegradacji
i nie wplywajq niekorzystnie na materiQ, z kt6rq siq koniaktuja;
ogolna zawarlos' zaniec.zyszczeh w tych odpadach oraz
zdolnos6 do ich wymywania, a tak2e negatywne oddzialywanie
na Srodowisko odcieku sq nieznaczne, a w szczeg6lnosci nie
stanowiq zagrczenia dla jakosci w6d powierzchniowych, w6d
podziemnych, gleby i ziemi - na terenie AlRP jest Swiadomym
i potrzebnym ustaleniem planu.
Narzucanie w planie mieiscowym skladowania odpad6w tylko

iednego podmiotu stano riloby naruszenie pzepis6!v prawa.

16 4t2 28.11.2017 Zarzad Dzielnicy
Dgbieisko w gminie i
mieicie Czerwionka -
Leszczyny

- uzupelnienie oraz uszczeg6lowienie zapis6,v w rozdziale 3 w par.17
pkl.2 ppkt.3 poprzez zmiane litery d) - maksymalne nachylenie skarp
taraso\,v 1:3 oraz uzupelnienia pzez dopisanie kolejnych iiter:
e) po zakoriczeniu sypania ka2dej kolejnej warstwy w ukladzie

larasowym nale2y wykonad pelnq rekultywacjg usypanych
skarp przy u2yciu podglebia o gr. warstwy 0,3m w celu
umozliwienia zalesienia lub zatrawienia rekuliywowanej
powierzchni

f) po usypaniu ka2dej warstwy pzeprowadzid pelnq
rekultywacje skarpy popzez dokonanie nasad dzew
i kzew6w

g) twoeona budowle ziemnq opasa6 rowami drena2owymi dla
skutecznego odprowadzania w6d powierzchniowych
naplywajacych z jej obszaru

- dodatkowe zobowiqzanie u2ytkownika terenu do wykonania co
najmniej 10m pasa zieleni wok6l sklado^riska na odcinku gdzie go
obecnie brakuje

- wykre6lenie lub zmianq zapisu par.15 w rozdziale 2 projektu planu,
konieczne jest bowiem ustalenie terminu tymczasowego
zagospodarou/ania, urzqdzania i uzytkowania teren6il objelych
planem dla obszaru A1 PR, ograniczajqc go do czasu usypania 1

warstwy odpad6\,v wydobywczych na wysokos6 nie wiekszA niz
10m (wysoko66 ustalona w projekcie zmian), Termin taki nrle2y
uznawad za zakoiczony w6rrvczas, gdy uiytkownik pzystapi d6
sypania kolejnej warstwy pzed dosypaniem pierwszej na calym
obszatze skladowiska

- wprowadzenie do proiektu planu zapisu o koniecznosci zabudowy
ekran6\rv d2wigkochltcnnych w razie pzekroczenia norm
r6^rnowa2nego poziomu dzwigku emitowanego z terenu
skladowiska (miejsc, w kt6rych dochodzid moze do emisji hatasu)
podczas prowadzenia prac zwiqzanych z twozeniem i eksploatacja
budowli ziemnej

- zacholvanie dotychczasoivej powieechni skladowiska wg granic
aktualnie istniejqcych, co ra^,nie2 powinno znale2'
odaierciedlenie w projekcie planu

Teren A1 PR Teren AlPR -
lereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobylrczych

a Zapisy projektu planu dotyczqce parametro,v i wska2nik6r
ksztaltowania zabudowy na lerenie AIPR sA wystarczajAce,
jako wytyczne do proiektu budowlanego planowanej budowli
kraiobrazowej.
W obecnej sytuacji - nie ma podstaw do ustalania terminu
tymczasowego zagospodarowani (termin taki, zgodnie
z prawem musi zostad okreslony popzez podanie konkretnej
daty), urzqdzania i uzytkowania tereno/v. Wykreslenie S 15
projektu planu byloby nie spelnieniem obligatoryjnych zapis6lv
planu mieiscowego zgodnie z uslawQ o planowaniu i

zagospodarowaniu pzestzennym.

17 4t3 28.11.2017 ZatzadDzielnicy
Dqbierisko w gminie i
mieScie Czerwionka -
Leszczyny

Do prognozy oddzialywania na 6rodowisko wnioskujqcy zglasza
nastepujace uwagi:
- kwestionowane jest postugiwanie siq i dokladno6d szacunkowych

danych z programu Google Earth dotyczAcymi wysokosci
zwalowiska plaskiego i slo2k6\, hald (prawdopodobnie bez zgody
firmy, kt6rej wlasnosciq jest oprogramowanie) w punkcie 2.6.1
opracowania.

Teren AlPR Teren A1 PR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobylflczych

a Uwaga zostala uwzglqdniona.
W rozdziale 2.6.1 doprecyzowano informacje dotyczqce dat
powstania poszczeg6lnych skladowisk, prowadzenia prac
zgodnie z projektem. Skorygowano informacje dotyczqce
wysokosci skladowisk w rozdzialach 2.6.1 i 2.8.



18 414 28.11.2017 ZatzdDzielnicy
Debie6sko w gminie i
miescie CzeMionka -
Leszczyny

Do prognozy oddzialywania na Srodowisko wnioskujqcy zglasza
nastepuiqce uwagi:
- wskazuje, Ze je2eli podana w opracowaniu obecna wysokosc nie

jest bledna nalezy ustali6 podmiot odpolviedzialny za dopuszczenie
do usypania zwalu do wysokoSci przekJaczajac€i nawd o 20
metr6\, wysokose ustalonq w MPZP, kt6ry zeailala na twozenie
skladowiska o maksymalnej e?dnei 310 m n.p.m. oraz ponownie
zwraca sie o udzielenie informacji na temat osoby lub wydzialu tut.
Uzqdu wzglQdnie innej jednostka organizacyjnej, kl6ra ze strony
Uzedu w zakresie swoich obowiAzk6rv kontroluje prowadzone
roboty

- wskazuje, 2e z posiadanych informacji o ustaleniach z firmq

"Zowe/ wynikalt , 2e po zako{c.zeniu eksploatacii leren zostanie
calkowicie zrekultywowany - prace te nie zostaly wykonane a firma
prawie zakoiczyla juZ eksploatacjq, dlatego zvvraca si? ponownie o
udzielenie informacji na lemat podmiotu, kt6ry wyrazil zgodg na
takie dzialania oraz o prowadzonym monitoringu ilosciowym i
jakosciowym pzywozonych odpad6nr

- wniosku,e o udostQpnienie aktualnego projektu wykonywanej
budowli

Teren A l PR Teren Al PR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobyrczych

a Uwagi nie uwzgledniono, gdy2 nie leZy w gestii poekiu planu,
ani prognozy wskazywanie os6b czy podmiotoil sprawuiqcych
nadzor nad prowadzonymi na skladowisku dzialaniami.

19 415 28.11.2017 Zatzed Ozielnicy
Dqbiensko w gminie i
mie6cie Czerwionka -
Leszczyny

Do prognozy oddzialywania na Srodowisko wnioskujqcy zglasza
nastQpujqce uwagi:
- wnioskuje o wyjaSnienie jakie sq mo2liwoSci techniczne utzymania

pylor pzenoszonych przez wiatr w granicach obiektu
zagospodaro/vania odpad6\il w a,viqzku z zapisem w punkcie
5.10.1 o ograniczeniu ponadnormatwnego oddzialywania w
zakresie zanieczyszczen powietza do granic terenu do kt6rego
inweslor ma tytul prawny

Teren AlPR Teren AIPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwagi nie uwzglgdniono, gdy2 utzymanie oddziatywa6
w granicach lerenu do kt6rego podmiot posiada tytul prawny
wynika wprost z przepisorv prawa ochrony Srodowiska. Jezeli
wystepujq przekroczenia to nie sq one zgodne
zobowiqzujqcymi pzepisami i podmiot dokonujacy
zanieczyszczen wi nien pzystqpid do pzeprowadzenia dzialari
minimalizuiacych i zapobiegajqcych. Jako przykladowe
dzialania mozna wymienid zraszanie terenu, pokrywanie
substancjami bitumicznymi, prowadzenie prac w okresach
bezwietrznych itp. Szczegolowe rozwiqzania nie lezq w gestii
miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego lub
prognozy oddziatywania na Srodowisko lecz powinny znale26
sig w decyzjach zatwierdzajqcych mozliwo66 pracy sklado/r'iska

20 4t6 28.1'.1.2017 ZaeqdDzielnicy
Debieisko w gminie i
miescie Czerwionka -
Leszczyny

Oo prognozy oddzialywania na Srodowisko wnioskujQcy zglasza
nastQpujqce uwagi:
- wskazuje na brak w prognozie nast?pujqcych zagadniei:

- wplywu zanieczyszczenia potoku Jordanek w wyniku
wyplukiwania mineral6\r/ i osad6\,v ze skladowanych
odpad6w

- wptywu negatywnego oddzial]rwania emisji pyldrt ze
skladowania na okoliczne nieruchomosci oraz zdrowie
os6b zamieszkujqcych w sAsiedawie skladowiska

- wplywu negatywnego oddziatywania emisji halasu
z pzenosnikaf,, samochod6\il i spychaczy podczas
prowadzenia prac na skladowisku

- wplywu ograniczonego pzewietzania teren6w zabudowy
jednorodzinnej w bezposrednim sqsiedztwie tak wysokiego
skladowiska

- wptywu na powstanie deformacji terenu wokol skladowiska
a co za tym idzie powstajace szkody w budynkach

- wplywu na podniesienie lustra w& gruntowych
- wplywu na ograniczenie dostQpu do Swiatla dziennego oraz

dostQp do medi6^,, w tym sygnalu RTV oraz sygnalu radio.
telefonicznego

Teren AlPR Teren AIPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwagi nie uwzgledniono, gdyZ wskazane zagadnienia zostanA
zapewne om6wione w raporcie oddzialywanaa na irodowisko.
Dla prognozy oddziatywania na 3rodowisko najistotnieisze jest,
2e skladowanie odpad6w g6rniczych prowadzone tu iest od lat,
w zwiqzku z czym ewentualne nor/e skladowanie nie
doprowadzi do powslania no,vych oddzialywai.

21 511 28.11.2017 Cezary Rajca Sktadajqcy uwag? wspierajqc postulaty Rady Dzielnicy Czerwionka
Karolinka p,zylec.za si? do uwag Rady wobec proieKu planu.

Teren A'lPR Teren A'lPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobyr,vczych

a Uwage do planu i prognozy uwzgledniono tylko czQSciowo
zgodnie z rozstzygnieciem uwag nr 3/1 -3/8 (Lp. 7-14)

22 512 ?8.11.2017 Cezary Rajca Sktadajqcy uwage, jako osoba zamieszkujqca ta dzielnicQ prosi o
wsfuchanie sie w uzasadniony gltcs mieszkaica^r.

Teren A1 PR Teren AIPR -
tereny
zagospodarowania
odpad6w
wydobywczych

a Uwaga zostala uwzgledniona popzez 4-krotne wylozenie
projektu planu do publicznego wglqdu i 4-krotne zorganizowanie
dyskusji publicznej dotyczqcei rozwiqzai projektu planu

Zahczniki:

- uwagi zamieszczone w wykazie

nistrz
Gmin

Czenrio Migsta
-Leszczyny

Wies, iszewski

tt{


