
BURMISTRU
GMIhY i MIASTA

Czerwronka-Leszczyny
Zarzqdzenie nr 39.?t. t'tt

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia2l lipca 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego czq6ci 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. 22016 r. poz. 446 z p62n. zm.), art. 7 i 17 pkt 12 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1073), oruz atl.42 pkl 1, art. 54 ustawy zdnia 3pa2dziernika 2008 r. o
udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa
w ochronie irodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (.t. Dz.U.
z 2016 r. poz. 353 z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastepuje :

s1

lntegralnq czq5ciq niniejszego zarzqdzenia jest wykaz uwag zlo2onych na podstawie
art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oaz arl.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czQ6ci terenu g6rniczego ,,Dgbiehsko 1 - elap2".

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

Postanawiam rozpatrzyb uwagi
zagospodarowania przestrzennego
zgodnie z wykazem uwag.

RADCA PRIAWNY

mgr Zbignietl Plav/ecw

wniesione do projektu miejscowego planu
czqSci terenu g6rniczego ,,Dqbiefisko 1 - elap 2"
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1

1 30.05.20'17
Piszczek Zenon
Piszczek Stefania

Wniesiono nastQpujqce uwagi:
- zachowad tereny zalesione
- okresli6 maksymalne nachylenie skarp

zwalowiska od pad6w wydobywczych
- okreSlic podmiot odpowiedzialny za kontrolQ

rodzaiu skladowanych odpad6w oraz
przesteegania realizacji planu

- okresli6 w planie, ze transport nie moze by6
prowadzony ciQzkim transportem
samochodowym

- dziatalnos6 na terenach PR powinna by6
wykonpvana z zachowaniem ciszy nocnei

- okre6li6 w planie wp+y,\, na stan przyleglych
nieruchomoSci

- stwierdza sie, 2e wystqpowaly bqdQ szkody
g6rnicze co obnizy wartosC nieruchomosci

- wy,asnienie pojQcia,nie ustala sie sposob6r/
- i termin6w tymczasowego zagospodarowania,
- utzadzania i uzytkowania teren6w"
- wyja6nieniezapiso/v prognozyoddzial),wania
- na Srodowisko
- o wpis do prognozy oddzialywania na
- Srodowisko o zagrozeniu powstania zakl6ceri
- odbioru sygnatu telewizyjnego popzez
- podniesienie wysokosci terenu A1PR.

W podsumowaniu wnioskuje sie o:
- powr6t do uchwaly Rady Miejskiej Nr

txt78t2002
- zrekul!^/vowanie terenu A1PR ptzez

konkretne firmy
- wywozenie odpad6\,v wydobyvvczych na inne

skladowisko

Teren A1 PR

Teren Al PR -
tereny
zagospodarowani
a odpad6w
wydoby^rczych

a

Uwaga zostata uwzgledniona w projekcie planu tylko czesciowo poprzez:

- zachowanie teren6\,v zadrzewionych po zachodniei i polnocne, stronie
terenu planowanej budowli krajobrazowej,

- okreslenie maksymalnego nachylenia skarp zwalowiska odpad6w
wydobywczych i ustalenie innych parametr6w tej budowli jako
wytpznych do projektu budowlanego.

Pozostale uwagi nie zostaly uwzglednione gdyz nie dotyczq

problematyki miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego lub

nie se uwzglQdnione w obowiezujqcym studium uwarunkowan
i kierunk6w zagospodarowania przeslrzennego gminy.

PrognozQ oddziab/wania na Srodowisko zaopiniowanq przez

Regionalna Dyrekcjq Ochrony Srodowiska w Katowicach (RDOS)

sporzqdzono zgodnie z zakresem uzgodnionym z RDOS i sfuzbami

sanitarno epidemiologicznyni.
Powr6t do Uchwaly Rady Miejskiej W Xn8l2oo2 blby spzeczny

z celem podjecia uchwaly Rady Mieiskiej Nr xLV/621/14 w sprawie

przystqpienia do spozEdzenia zmiany tego planu.

Odnoszac siQ do niekt6rych punkto,t/ uwagi stwierdza sie:

Ad 8) Projekt mpzp nie ustala mozliwosci eksploatacji wegla
kamiennego, ta zosta+a ju2 bowiem ustalona w koncesji wydanei przez

Ministra Srodowiska w 2OO8 r.

Ad 10) Koksownia ,,DQbiefisko'jest ogromnym ir6dlem zanieczyszczei,
pt4 c4m znajduie siQ ona poza terenem objqtym planem, projekt nie
przewiduje jej rozbudowy lub przebudowy, z tego te2 powodu nie
analizowano jej oddzialywania na Srodowisko. lnformacje o
zanieczyszczeniach powietza powodowanych pzez koksownig dodano
w rozdziale 4 prognozy.

Utrzymanie oddziaty4/vai w grani€ch terenu do kt6rego podmiot
posiada h ul prawny wynika wprost z przepis6w prawa ochrony
6rodowiska. Jezeli wystqpujq przekroczenia to nie sE one zgodne z
obowiezujqcymi pzepisami i podmiot dokonu.iAcy zaniee.zyszczert
winien przystEpi6 do pzeprowadzenia dzialah minimalizuiEcych i

zapobiegaiqcych.

Ad I 1) Analiza odbioru sygnalu telewizyjnego wykracza poza
szczeg6lowo66 zakresu prognory oddziawania na Srodowisko.
Szczeg6lowe analizy tego zagadnienia winny zostad dokonane na etapie
raportu oddzialywania na Srodowisko.
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2 30.05.2017
Slupik Janusz
Slupik Barbara

Wniesiono nastQpujEce uwagi.
- zachowa6 tereny zalesione
- okresli6 maksymalne nachylenie skarp

a^/alowiska odpado,v wydobywczych
- okresli6 podmiot odpowiedzialny za kontrolQ

rodzaju sktadowanych odpad6\,v oraz
przestrzegania realizacii planu

- okre6lic w planie, Ze transport nie moze by6
prowadzony ciQZkim transportem
samochodowym

- dzialalnoS6 na terenach PR powinna byo
wykonywana z zachowaniem ciszy nocnei

- okresli6 w planie wpllM na stan przyleglych
nieruchomoSci

- stwierdza sie, 2e wystQpowaly bede szkody
g6rnicze co obnizy wartos6 nieruchomosci

Teren A1PR

Teren AlPR -
tereny

a

Uwaga zostala uwzgledniona w projekcie planu tylko czQsciowo poprzez:

- zachowanie tereno,v zadrzewionych po zachodniej i polnocnej stronie
terenu planowanej budowli krajobrazowej,

- okreslenie maksymalnego nachylenia skarp zwalowiska odpad6\iv
wydobywczych i ustalenie innych parametr6w te.i budowlijako
wytycznych do projektu budowlanego.

Pozostale uwagi nie zostav uwzglQdnione gdyz nie dotyczE
problematy*i miejscowego plan u zagospodarowania pzestrzennego lub

nie sA uwzglednione w obowiqzujqcym studium uwarunkowai
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy.

Prognozq oddzialywania na Srodowisko zaopiniowanq przez

Regionalne DyrekcjQ Ochrony Srodowiska w Katowicach (RDOS)

sporzEdzono zgodnie z zakresem uzgodnionym z RDOS i sfu2bami

sanitarno epidemiologicznymi.

Powr6t do Uchwaly Rady Mie,skiej W Xn8l2o02 bylby spzeczny

z celem podiecia uchwaly Rady Miejskiej Nr XLV/621/14 w sprawie

przystepienia do spotzEdzenia zmiany tego planu.

Odnoszqc sie do niekt6rych punktoil uwagi stwierdza siQ:

Ad 8) Pro,iekt mpzp nie ustala mo2liwosci eksploatacji wQgla

kamiennego, ta zostala.iu2 bowiem ustalona w koncesii wydanej pzez
Ministra Srodowiska w 2oo8 r.
Ad 10) Koksownia ,,DQbieisko" jest ogromnym ilodlem zaniec.zyszczeh,
ptzy czym znajduie siQ ona poza terenem objQtym planem, projekt nie
przewiduje jej rozbudowy lub przebudowy, z tego te2 powodu nie
analizowano jej oddziabNania na Srodowisko. lnformac.ie o
zanieczyszczeniach powietza powodowanych pzez koksowniQ dodano
w rozdziale 4 prognozy.

Utrzymanie oddzialywah w granicach terenu do ktorego podmiot
posiada tlnul prawny wynika wprost z przepisovv prawa ochrony
Srodowiska. Jezeli wystQpujq przekroczenia to nie sq one zgodne z
obowiazujEcymi pzepisami i podmiot dokonujacy zaniec.ttszc.zefi
winien przystqpie do pzeprowadzenia dziat'a,f minimalizujEcych i

zapobiegaiEcych.
Ad 1 1) Analiza odbioru sygnalu telewizyjnego wyktac.za poza
szczeg6lowoSC zakresu prognozy oddziatywania na Srodowisko.
Szczeg6lowe analizy tego zagadnienia winny zostao dokonane na etapie
raportu oddzialywania na Srodowisko.

- i termin6w tymczasowego zagospodarowania,
- urzEdzania i u2ytkowania teren6u/"
- wyjasnienie zapisoiv prognozy oddziatywania
- na Srodowisko
- o wpis do prognozy oddzialywania na
- Srodowisko o zagro2eniu powstania zakl6ceh
- odbioru sygnalu telewizy,inego poprzez
- podniesienie wysokosci terenu A'lPR.

W podsumowaniu wnioskuje sie o:
- powr6t do uchwaly Rady Miejskiej Nr

1xt7812002
- zrekult) 

^/owanie 
terenu Al PR przez

konkretne firmy
- wyrvo2enie odpadoiv wydobywczych na inne

skladowisko

a odpad6w
wydobywczych
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3 4.06.2017
Bombik Jan

Uwaga dotw4 zalesionych obszar6w skarp
nasyp6w w rejonie ulic Markwioka i Chodniki
oznaczon)rch w projekcie planu iako tereny
zagospodarowania odpad6w wydobyrvczych - PR
W tresci uwagi zawarto prosbg aby teren PR
zachowad w nienaruszonym stanie, okre6li6 jego
wielkoS6 i nada6 mu status taki sam.lak dla
istniejEcych ,stozko /' to znaczy obia6 ten teren
strefq,,K' - ochrony krajobrazu kulturowego

a

Uwaga uwzgledniona zostala tylko czQsciowo.
Pozostawienie tereno,v PR w dotychczasowym stanie i objQcie ich
strefQ ochrony krajobrazu kulturowego byloby niezgodne z kierunkiem
zagospodarowania tego obszaru uchwalonym w studium uwarunkowaf
i kierunk6w zagospodarowania przestzennego gminy Czerwionka -
Leszczyny. Natomiast pozostawienie,,zalesionych obszaro /' w tym
rejonie zostalo uwzglednione w projekcie planu poprzez wlEczenie tych
teren6w po zachodniej i polnocnej stronie terenu A1 PR do tereno^,
zieleni izolacyjnej. To ustalenie wymagalo bqdzie uwzglQdnienia
w poekcie budowlanym planowanej budowli krajobrazowe.i na terenie
A1PR.
Odnoszqc siQ do uwag zlozonych do prognozy oddziatywania na
Srodowisko stwierdza sie:
- drzewa na terenie haldy (chodzi o dzialajAce skladowisko, a nie

o stozki 1, 2 i 5) rosnq u.iei podstawy, w g6rnei czQ6ci, gdzie ciEgte
tMajq r62ne pta@ zri+zane ze skladowaniem przewaznie brak jest
ro6linno6ci. Dzialajqce skladowisko nie posiada takich walor6w jak
objete strefe ochrony krajobrazu stozki 1, 2 i 5,

- jesli chodzi o wartosciowe siedliska, to autor prognozy mial na mysli
siedliska przyrodnicze, kt6re mozna obe.imowa6 ochronE prawnq np.
torfowiska, oczka i stawy wodne z szuwarami, naturalne fragmenty
las6\ / i lQk itp. Na lerenie objqtym planem brak jest tego typu
teren6w,

- je6li chodzi o zmianQ krajobrazu to nalezy zaznaczye,,2e na tym
terenie wystepuje juz Wajobr.az pzeksztalcony, a hatdy istniejE od
czas6w powstania KWK DQbieisko, czyli od ponad stu lat.
Generalny kra.iobraz terenoil skladowania odpad6w pozostanie wigc
bez zmian, funkcja skladowania odpado/v stanowi tu kontynuacjQ
istniejEcej dzialalnoSci, a nie zupelnie nowy obiekt,

- skladowisko po stronie p6lnocno-wschodniej dziala i prowadzone sq
na nim r62norodne prace zwiEzane zjego zagospodarowaniem.

4

4 22.06.2017
Karbonia S-A

Wniesiono nastepujqce uwagi:
- wprowadzi6 zapis o zasilaniu z sieci

wysokiego i Sredniego napiecia a nie tylko z
niskiego

- wprowadzic zapis, 2e aktualna zedna
wysokosci budowli krajobrazowej planowanej
na terenie PR nie iest wysoko6ciq ostateczna

a

Wprowadzono korektq dotyczEcE zasad zasilania z sieci
elektroenerget]rczne.i.

Wprowadzenie zapisu o mozliwo6ci podwyzszenia wysokosci budowli
w poro ,naniu z wysokosciQ ustalonA w projekcie planu byloby
niezgodne z prawem.
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5

5 26.06.2017
Rada Dzielnicy
DQbiefsko

Wniesiono nastepujEce uwagi:
- rozszerrye strefQ ochronnqAlZl na

zadrzewione skarpy (polnocne i zachodnie)
osadnika

- wprowadzid mo2liwos6 skladowania odpado,v
do wylEcznie odpad6\,t/ wydobyl,vczych

- wprowadziC zapisy dotyczece zasad realizacii
budo\,vli ziemnej (nachy4enie skarp i ich
wysoko56, szerokoSc polek taras6\,v,

technologia ksztaltowania i rekultywacii
- zobowiezae u2ytkownik6\,v terenu do

wykonania pasa zieleni wokol skfadowiska
- wprowadzic termin tymczasowego

zagospodarowania terenu A1 PR
- wprowadzi6 zapis o koniecznoSci budowy

ekran6w akustycznych
- zachowaCdotychczasowqpowierzchnie

a\raltcwiska
Do prognozy oddziaty/vania na Srodowisko
zgloszono uwagi dotyczece:
- okreslenia lokalizac.li terenu objQtego planem

w ukladzie dzielnic
- wysokosci zwalowiska
- wpisudotyczEcegoponadnormat),wnych

oddziatyr/ah ograniczonego do terenu, do
kt6rego inwestor ma tytul prawny

- brak6\, w prognozie oddzialywania
wyszczeg6lnionych w siedmiu punktach

a

Uwaga uwzglQdniona tylko czgScrowo poprzez

- cozszerzenie strefy zieleni izolacy.inej na terenie AlZl na zalesione
skarpy po zachodniej i p6lnocnej stronie terenu A1 PR,

- wprowadzenie zapis6\, dotyczacych zasad rcalizaqi budowli ziemnej
(nachylenie skarp i ich wysokoSo, szerokos6 p6tek taras6\rv).

NieuwzglQdniono uwag dotyczecych:

- terminu tymczasowego zagospodarowania terenu A1PR,

- wprowadzenia nakazu budowy ekran6w akustycznych,

NieuwzglQdnienie powyzszych zagadnieh wynika z zasad zapisu prawa

miejscowego jakim iest mieiscowy plan zagospodarowania
przestrzennego oraz konieczno6c nie naruszania ustale6
obowiqzujqcego stud ium pzez rcz]/viazania planu m ieiscowego.

Odnoszqc siQ do uwag wniesionych do prognozy oddziavwania na

Srodowisko przedstawia sie ustosunkowanie do tresci uwagi:

Ad ll 1) Zmieniono zapisy w prognozie odnoszqce siQ do ulicy
J. Markwioka ipolo2enia w obrebie dzielnic Debiensko iCzeMionka.
Ad ll 2) Zmieniono zapisy dotyczQce wysokosci hald. W tekscie
prognozy, kt6ry pzekazano do wylo2enia do publicznego wgladu
wysokosci zostaly odczytane z rnap topograficznych w skali 1:10000.
Jak siQ wydaje oznaczenia te byly blQdne lub tez po uplywie 25 lat
wysokoSci zmienily siQ. Obecnie wprowadzono wysokosci na podstawie

danych programu Google Earth i sE one nizsze.

Ad ll 3) Utzymanie oddziatywan w granicach terenu do kt6rego podmiot
posiada Mul prawny wynika wprost z pzepis6\rv prawa ochrony
Srodowiska. Jezeli wystQpujA pzekroczenia to nie sq one zgodne
z obowiazujecymi przepisami i podmiot dokonujacy zanieczYszczeh
winien pzystqpic do przeprowadzenia dzialai minimalizuiEcych
izapobiegajecych. Jako przykladowe dzialania mo2na wymienic:
zraszanie terenu, pokrywanie substanciami bitumicznymi, prowadzenie
prac w okresach bezwietrznych itp. Szczegolowe roz.ni?E-ania nie le2e
w gestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
prognozy oddzialywania na Srodowisko lecz powinny znale26 sig
w decyzjach zatwierdzajqcych mo2liwos6 pracy skladowiska.

Ad ll 4) Wskazane w punkcie 4 zagadnienia sE bardzo szczegolowe
i wykraczaiE poza zakres prognozy oddziatywania na Srodowisko.
Prognoza mo2e odnosi6 siQ tylko do zagadniei, kt6re zostaly ustalone
w projekcie mpzp, za, wiele istotnych szczegolo,v, na podstawie kt6rych
mozliwe jest szacowanie konkretnych oddzialywah na Srodowisko
mozna okreslic dopiero po przedstawieniu technologii na etapie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach. Jak to ju2 opisano powy2ei

nadrzednym przepisem ochrony Srodowiska jest nie wykraczanie ze
znaczacymi negatywnymi oddzialywaniami poza teren do kt6rego
inwestor posiada tytul prawny. PrzedsiQwziQcie nie moze zostac
dopuszczone do dzialania, jezeli nie miesci siQ w ramach biezecych
regulacji prawnych.
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OZNACZENIE

NIERTJCHOMOSCI.

KTOREJ DOTYCZY

r.rwActA

USTALENIA PROJEKTU

PLANU OLA

NIERUCHOMOSCI,

KTOREJ DOTYCZY

UWAGA

ROZSTRZYGNIECIE
BURi,llISTRZA GMINY

I MIASTA CZERWIONKA
. LESZCZYNY
W SPRAWIE

ROZPATRZENIA UWAGI

ti

6 26.06.2017
Rada Dzielnicy
Debieisko

Wniesiono nastepujqce uwagi:
- rczszetzye strefq ochronnqAlzl na

zadzewione skarpy (p6lnocne i zachodnie)
osadnika

- wprowadzie mozliwosc skladowania odpad6,v
do wylqcznie odpado,v wydobywczych

- wprowadzic zapisy dotyczEce zasad realizac,i
budowli ziemnej (nachylenie skarp i ich
wysokoS6, szeroko66 polek taras6irt,
technologia ksztaltowania i rekultywacji

- zobowi?E;ae uzytkownik6\ / terenu do
wykonania pasa zieleni wokol skladowiska

- wprowadzie termin tymczasowego
zagospodarowania terenu A1 PR

- wprowadzi6 zapis o koniecznosci budowy
ekran6w akust!€znych

- zachowacdotychczasowapowierzchnie
zwalowiska

Do prognozy oddzialywania na Srodowisko
zgloszono uwagi dotyczqce:
- okre6lenia lokalizacii terenu obietego planem

w ukladzie dzielnic
- wysokosci avalowiska
- wpisudotyczqcegoponadnormatywnych

oddzialywan ograniczonego do terenu, do
kt6rego inwestor ma q ul prawny

brak6\, w prognozie oddziatywania
w)€zczeg6lnionych w siedmiu punktach

a

Uwaga uwzgledniona tylko czqSciowo popzez
- rozszeeenie strefy zieleni izolacyjnej na terenie Al Zl na zalesione

skarpy po zachodniej i polnocnej stronie terenu A1 PR,

- wprowadzenie zapis6w dotyczEcych zasad realizacji budowli ziemne.j
(nachylenie skarp i ich wysoko56, szerokosi p6lek taras6w).

Nieuwzgledniono uwag dotyczQcych:

- terminu tymczasowego zagospodarowania terenu A1PR,

- wprowadzenia nakazu budowyekran6wakustycznych,
NieuwzglQdnienie powy2szych zagadniei wynika z zasad zapisu prawa
miejscowego.lakim jest mie.iscowy plan zagospodarowania
przestrzennego oraz konieczno66 nie naruszania ustalen
obowiAzu.iEcego studi u m przez t ozwiAzania pla n u m iejscowego.

OdnoszEc sie do uwag wniesionych do prognozy oddzialywania na

Srodowisko przedstawia sie ustosunkowanie do tre6ci uwagi:

Ad ll 1) Zmieniono zapisy w prognozie odnoszEce siQ do ulicy
J. Markwioka i polozenia w obrQbie dzielnic DQbieisko i CzeMionka.

Ad ll 2) Zmieniono zapisy dotyczace wysokosci hald. W tekscie
prognozy, kt6ry pnekazano do wylozenia do publicznego wglEdu
wysokosci zostaly odczytane z map topograficznych w skali 1:10000.
Jak sie wydaje oznaczenia te byly MQdne lub tez po upvwie 25 lat
wysokosci zmienily sie. Obecnie wprowadzono wysokosci na podstawie
danych programu Google Earth i sE one nizsze.

Ad ll 3) Utrzymanie oddziatywari w granicach terenu do kt6rego podmiot
posiada Mul prawny wynika wprost z pzepiso,t/ prawa ochrony
Srodowiska. Je2eli wystQpujq pzekroczenia to nie sa one zgodne
z obowiqzujqcymi przepisami i podmiot dokonujEcy zanieczyszczefr
winien przystqpi6 do przeprowadzenia dzialan minimalizujEcych
izapobiegajEcych. Jako przykladowe dzialania moZna wymieni6:
z?szanie terenu, pokrywan ie substancja mi bitum icznym i, prowadzen ie
prac w okresach bezwietrznych itp. Szczeg6lowe rozwiAzania nie lezq
w gestii miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
prognozy oddziatywania na 6rodowisko lecz powinny znale2i siq
w decyzjach zatwierdzajqcych mozliwo56 pracy skladowiska.

Ad ll 4) Wskazane w punkcie 4 zagadnienia sq bardzo szczeg6lowe
i wykraczajq poza zakres prognozy oddzialywania na Srodowisko.
Prognoza mo2e odnosi6 siQ tylko do zagadnieh, kt6re zostaly ustalone
w projekcie mpzp, zas wiele istotnych szczegol6u/, na podstawie kt6rych
mozliwe jest szacowanie konkretnych oddzialywan na Srodowisko mo2na
okreslio dopiero po pzedstawieniu technologii na etapie decyzji o

Srodowiskowych uwarunkowaniach. Jak to juz opisano powy2e.i

nadrzqdnym przepisem ochrony Srodowiska jest nie wykraczanie ze
znaczacymi negatFvnymi oddzialywaniami poza teren do kt6rego inwestor
posiada Mul prawny. Przedsiqwziqcie nie moze zoslac dopuszczone do
dzialania, je2eli nie miesci sie w ramach biezEcych regulac.ii prawnych.
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UWAGI
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UWAGI

NAZWSKO ilMlE,
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(TOREJ DOTYCZY

UWAGA

ROZSTRZYGNIECIE
BURMISTRZA GMINY

I MIASTA CZERWIONKA
. LESZCZYNY
WSPMWIE

ROZPATRZENIA UWAGI

7

7 28.06.2017
Czenczek Adam

Wniesiono uwage o obszernej tresci dotyczEcej
nastepu,iEcych zagadniei :

- braku zgody na przeznaczenie terenu nr 5 na
teren odpad6w wydobywczych

- braku informacji w prognozie oddzialywania
na Srodowisko dotyczEcych stanu
zagospodarowania teren6\,v,e2eli chodzi o ich
stan zadzewienia

- braku zgody na stwierdzenie,2e na obszarze
objQtym planem nie wystQpujq szczeg6lne
problemy ochrony Srodowiska

- braku zgody na stwierdzenie, ze rcalizaqa
ustalef planu nie bedzie miala wpfywu na
klimat

- braku zgody na stwierdzenie, 2e zmiana
planu nie przyczyni siq do pogorszenia stanu
Srodowiska

Do uwagi dolqczono pismo z 1 995 r skierowane
do autora uwagi dotyczEce o,vczesnych
zamierzeh rekultywacji zwafu plaskiego KWK
,Dqbiensko"

a

Uwaga nie zostala uwzglQdniona w projekcie planu gdyz odstapienie od
realizacji ustalei projektu planu na calym obszaze terenu AIPR byloby

niezgodne z obowiAzujacym studium uwarunkowah i kierunkd,v
zagospodarowania przestrzennego gminy Czen /ionka - Leszczyny.

Odnoszec siQ do uwag do prognozy oddzialywania na Srodowisko
stwierdza siQ:

- drzewa na terenie haldy (chodzi o dzial4Ece skladowisko, a nie
o stozki 1, 2 i 5) rosnE u jej podstawy, w g6rnej cze6ci, gdzie ciEgle
trwajE r6zne prace a,i+ane ze skladowaniem pzewaznie brak jest
ro6linnosci. Dziala,iqce skladowisko nie posiada takich walor6w jak
obiete strefe ochrony krajobrazu sto2ki 1, 2 i 5,

- jesli chodzi o wartosciowe siedliska, to autor prognozy mial na mysli
siedliska pEyrcdnicze, kt6re mo2na obejmowac ochronE prawnE np.
torfowiska, oczka i stawy wodne z szuwarami, naturalne fragmenty
las6w i lqk itp. Na terenie objQtym planem brak jest tego typu
teren6w,

- jesli chodzi o zmianQ krajobrazu to nale2y zaznac,zye,2e na tym
terenie wystQpuje ju2 kraiobraz pzeksaabony, a haldy istniejE od
czas6,v powstania KWK DQbiensko, czyli od ponad stu lal. Kr4obnaz
tereno/v skladowania od pad6\,v pozostanie wiec b ez zmian,

- sktadowisko po stronie polnocno-wschodniej dziala i prowadzone sa
na nim r62norodne prace zwiqzane zjego zagospodarowaniem,

- w rozdziale 4 dodano informacje o zlym stanie powiettz.l zwiqzanym
z istniejqca w pobli2u, poza terenem objetym mpzp Koksowniq,

- odnosnie dalszej czQsci uwagi nalezy zauwarye,2e skladowisko na
tym terenie dziala od lat, a projekt planu z 2017 r. nie wprowadza
nowych przeznacze^ w tym kierunku. W mpzp z 2013 t. to.itnierr.
wska4Mane bylo lo przeznaczenie terenu.

8 30.06.2017
Za%qdOzielnicy
Czenrvionka -
Karolinka

Wniesiono nastepujqce uwagi:
- wprowadzeniezakazudowozuodpad6wz

wyjatkiem odpad6^/ z dziatalnosci wydobycia
wQgla poprzez nowy podmiot na terenie
zlikwidowanej KWK,DQbiensko"

- obni2enie rzQdnei terenu budowli
- wprowadzenie zapisow o maksymalnej

ochronie zieleni niskiej i wysokiej
- wprowadzenie zakazu magazynowania

odpad6w
- wprowadzenie granicy opracowania w

kontekscie cieko/v wodnych i kolektora
sanitarnego

- zmiany naaily ulicy Markwicka na Markwioka
- usuniecie UQdnych zdaniem skladajEcych

uwagQ zapis6w z prognozy oddziatnvania na
Srodowisko

a

UwagQ uwzglQdniono tylko czgSciowo poptzez:

- powiQkszenie tereno,v zieleni izolacyjnej po zachodnie,i i polnocnej
stronie terenu A'lPR,

- korektq nazwy ulicy Markwioka.

UwzglQdnienie pozostalych zagadnieh zawartych w uwadze byloby
niezgodne z obowiEzujEcym studium uwarunkowan i kierunk6\,v
zagospodarowania przestrzennego gminy Czerwionka - Leszczyny oraz
ustawowym upowa2nieniem Rady Miejskiej do wprowadzania ustalef w
planie miejscowym.

Kwestie wniesione do prognozy oddziatywania na Srodowisko
pozostawiono bez zmian, gdyz oddaje one stan faktyczny. Skladowiska
na tym terenie istniejA od ponad 100 lat, krajobraz przemyslowy na tym
terenie r6\dniez jest obecny. W obowiazuiAcym mpzp z 2013 t.
wskazano podobne pzeznaczenia terenu. Potrzeby peedsiQ biorcy
gorniczego zostaly uwzglQdnione, gdy2 dla potrzeb eksploatacji wydana
zostala koncesja na wydobycie w 2008 r.

I
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I 30.06.2017
Dom2ol Gabriela
Domzol Bogdan

Wniesiono nastQpu,Ece uwagi:
- rczszer4e teren zieleni izolacyjnej AlZl
- wyznaczy6termindotychczasowego

zagospodarowania, urzqdzenia i uZytkowania
teren6w Al PR

- dopu6ci6 tylko.iedna warstwq odpad6\^,
g6rniczych o wysokosci 15 m

- wprowadzic zapisy dotyczqce technologii
budowy i rekultywacji budowli ziemnej

- uzupehie prognoze oddzial),wania na
Srodowisko o wyszczeg6lnione w uwadze
zagadnienia

a

Uwagq uwzglQdniono tylko czqSciowo poptzez powiQkszenie teren6,i/
zieleni izolacyjnej po zachodniei i p6lnocnej stronie terenu A1 PR oraz
popzez wprowadzenie zapis6\, dotyczEcych zasad budowy planowanej
budowli krajobrazowej.

OdnoSnie prognozy oddziatywania na Srodowisko wskazane w punkcie
5 zagadnienia sE bardzo szczeg6lowe i wykraczajq poza zakres
prognozy oddzialywania na Srodowisko. Prognoza moze odnosic sie
tylko do zagadniei, kt6re zostav ustalone w projekcie mpzp, zas wiele
istotnych szczeg6lo/v, na podstawie kt6rych mozliwe iest szacowanie
konkretnych oddzial/wa6 na Srodowisko mozna okreslid dopiero po
przedstawieniu technologii na etapie decfzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach. Jak to ju2 opisano powyzej nadzqdnym przepisem
ochrony Srodowiska jest nie wykraczanie ze znaczEcymi negatywnymi
oddzialManiami poza teren do kt6rego inwestor posiada gtul prawny.
PrzedsiewziQcie nie moze zosta6 dopuszczone do dziatania, jezeli nie
miesci sie w ramach biezEcych regulacji prawnych.

Zalaczniki:

- uwagi zamieszczone w wykazie

Ud I" EUTIIIT6TH.AA
ngr erud./tJ Raudner
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