
Uchwała Nr XI/130/11
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 2 września 2011 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego  dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1”

w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów,  Czerwionka oraz Dębieńsko
w Czerwionce-Leszczynach

Na podstawie art.  18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 14 ust. 1,2 i 4  ustawy z dnia 27 marca 
2003  r.  o  planowaniu  i  zagospodarowaniu  przestrzennym  (Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  80,  poz.  717 
z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1. ustawy Prawo geologiczne i górnicze z  dnia 4 lutego 1994 r. (t. j. Dz. 
U.           z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z późn. zm.),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala:

§ 1

Przystępuje  się  do  sporządzenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego 
dla części terenu górniczego „Dębieńsko 1” w obszarze obejmującym fragmenty dzielnic Czuchów, 
Czerwionka oraz Dębieńsko w Czerwionce - Leszczynach. 

§ 2

Granice obszaru objętego  planem miejscowym oznaczono na  załączniku graficznym.  

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

` Przewodniczący Rady Miejskiej 
                    dr inż. Marek Profaska 



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14 ust. 7  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym burmistrz 
jest zobowiązany do sporządzenia miejscowego planu  w przypadku, gdy wymagają tego przepisy 
odrębne. Takim przepisem odrębnym jest art. 53 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego,  z którego 
wynika, że  obowiązkiem gminy jest sporządzenie takiego planu.  

Z  wnioskiem  o  przystąpienie  do  sporządzenia  miejscowego  planu,  dla  części  terenu 
górniczego „Dębieńsko 1” o powierzchni około 585,5 ha, położonego  w obszarach dzielnic Czuchowa, 
Czerwionki  oraz  Dębieńska,  wystąpił  przedsiębiorca  posiadający  koncesję  na  wykonywanie 
działalności regulowanej ustawą Prawo geologiczne i górnicze. Zgodnie z art. 53 ust. 4 tej ustawy 
koszt  sporządzenia  projektu  planu  zagospodarowania  przestrzennego  terenu  górniczego  ponosi 
przedsiębiorca.

Podjęcie  prac  nad  planem ma na  celu  zapewnienie  realizacji  polityki  planistycznej  gminy 
wyrażonej w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny”  (przyjętego  uchwałą  nr  L/590/10  z  dnia  28  maja  2010r.),  określenie 
przeznaczenia  oraz  zasad  zagospodarowania  terenu,  a  także   integracja  wszelkich  działań 
podejmowanych w granicach terenu górniczego w celu:
1) wykonania uprawnień określonych w koncesji  Ministra Środowiska nr 8/2008 z dnia 24.06.2008 
na wydobywanie węgla kamiennego oraz metanu jako kopaliny towarzyszącej ze złoża „Dębieńsko 1”,
2) zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego,
3) ochrony środowiska, w tym obiektów budowlanych.
 Plan, o którym mowa określi  obiekty lub obszary,  dla których wyznacza się filar ochronny, 
w granicach którego, ze względu na ochronę oznaczonych dóbr, wydobywanie kopalin nie może być 
prowadzone albo może być dozwolone tylko  w sposób zapewniający ochronę tych dóbr. 
Przewidywane  w  planie  rozwiązania  są  w  pełni  zgodne  z  ustaleniami  „Studium  uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny”. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską jest uzasadnione.


