
BURMTSTRZ
GMINY I MIASTA

Czerwionka-Leazczyty Zarzqdzenie n, .l.5.3.. t tz
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia25 sierpnia 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmujqcego obszar w obrqbie Leszczyny i Przeggdza

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22016 r. poz.446 zp62n. zm.), art. 7 i 17 pkt 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (.1. Dz.U. z 2017 r.
poz. 1073), oraz arl.42 pkl 1, art.54 ustawy zdnia 3pa2dziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (.1. Dz.U.
z 2016 r. poz. 353 z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Postanawiam tozpatzye uwagi wniesione do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmujqcego obszar w obrQbie Leszczyny i Przegqdza zgodnie z wykazem uwag.

s2

lntegralnq czqSciq niniejszego zazqdzenia jest wykaz uwag zloZonych na podstawie
art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oruz art.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujqcego obszar w obrQbie
Leszczyny i Przeggdza.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/77 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

VYYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYT-OZONEGO W DNIACH OD 19,06.2017R. DO 21,07,2017R,
DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MTEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANTA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu:
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny

obejmujqcego obszar w obrebie Leszczyny i Pzeggdza

Lp. Data wplnrvu Nazwlsko I lmlq, nazwa
jednostki oryanizacyjnej

I adres zglaszaj4cego

uwagl

Tredd uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenle

nieruchomo6ci,

kt6rei dotyczy

uwaga.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomo6ci,

kt6rej dotyczy

uwaSa

Rorstrrygnlecie Burmlstrza

Mlasta w sprawie rozpatnenia

uwag,

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 03.07.2017 Mura Jan Przeznaczenie dzialkijako terenu MNU lub UMN jak wnioskowal w
piSmie w czerwcu ubieglego roku.
ProSba o wydanie uzasadnienia dla odrzucenia wniosku
o pzeksztalcenie dzialki- obecny projekt MPZP nie zmienia
ptzeznaczenia tego terenu.

dz. nr
819/1

Przegqdza
- Szczotki

3R x
w czgsci

x
w czgsci

uzasadnie-

nie w

zalaczeniu

2. 04.07.2017 PoSlednik
Benedykt

Wniosek o pzesuniecie budowy drogiZorskiejod strony ul. Armii
Krajowej w strong dzialki nr 101-4415 usytuowanej po przeciwnej
stronie wzglgdem posesji nr 43891420. Wniosek argumentuje tym, iz
polo2enie budynku kt6ry znajduje siq blisko drogi utrudni znacznie
codzienne funkcjonowanie, natomiast dzialka po przeciwnej stronie
jest polem uprawnym
i niezabudowanym.

dz. nr

43891420

ul. Zorska
2a

22MNU,
5KDL

x

3. 04.07.2017 Zbaniuszek
Sylwia iKamil

Wniosek o pzesuniQcie budowy drogiZorskiej od strony ul. Armii
Krajowej w stronQ dzialki nr 101-4415 usytuowanej po przeciwnej
stronie wzglqdem posesji nr 48981420.
Wniosek argumentuje poloZeniem budynku mieszkalnego, kt6ry
znajduje sig blisko drogi, a przesuniQcie drogijeszcze bardziej
uniemoZliwi codzien ne fun kcjonowanie, natom iast dzialka naprzeciw
jest polem uprawnym i budowa drogi niczego nie zmieni. Kolejny
argument to ryzyko powstania uszkodzeh budynku mieszkalnego w
wyniku eksploatacji drogi polozonej
w zbyt malei odleqlo6ci od budvnku

dz. nr
48981420

ul. Zorska
2c

22MNU,
5KDL

x



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 2077 r.

tp. Data wplyuru Nazwisko i imiq, nazwa
jednostkl organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagl

TreSd uwagi
(opls sprawy)

Oznaczenle

nleruchomoSci,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenia projektu
planu dla

nieruchomoSci,

kt6re! dotyczy

uwaga

Rozstrzygniecie Burm istrza

Mlasta w sprawle rozpatrzenia

uwa8.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 5 7 8 9

4. 04.07.2017 Musiolik
Anna iAndrzej

W zwiqzku z umiejscowieniem teren6w zielonych i spokojnej
zabudowy jednorodzinnej, wnosi o zmiane lokalizacji drogi za obszar
dom6w jednorodzinnych, a co za tym idzie pozostawienie ul. Zorskiej
w obecnym stanie, dodatkowo majqc na wzgledzie objQcie tego
terenu,,Cysterskim Parkiem Krajobrazowym Rud Wielkich".
Modernizacja tej drogi iwywlaszczenie teren6w przylegajqcych do
domostw spowoduje naruszenie budynk6w i zaburzenie spokoju w tej
czescidzielnicy. Nie zgadza sie na uwlaszczenie 6m w glqb dzialki
gdyz droga bqdzie przebiegala 2m od domu, moze to spowodowa6,
przy zwiekszeniu natgzenia ruchu, uszkodzenie domu
w przyszlosci.

dz. nr

47911641

ul. Zorska
8a

22MNU,
sKDL

x
w czgsci

x
w czesci

uzasadnie-

nie w

zal4czeniu

5. 04.07.2017 Musiolik
Anna iAndrzej

W zwiqzku z umiejscowieniem teren6w zielonych i spokojnej
zabudowy jednorodzinnej, wnosi o zmianQ lokalizacji drogi za obszar
dom6w jednorodzinnych, a co za tym idzie pozostawienie ul. Zorskiej
w obecnym stanie, dodatkowo majqc na wzglgdzie objqcie tego
terenu,,Cysterskim Parkiem Krajobrazowym Rud Wielkich".
Modernizacja tej drogi iwywlaszczenie teren6w przylegajqcych do
domostw spowoduje naruszenie budynk6w i zaburzenie spokoju w tej
czqsci dzielnicy. Nie zgadza siq na uwlaszczenie 6m w glqb dzialki
gdyz droga bqdzie przebiegala 2m od domu, mo2e to spowodowac,
przy zwiqkszeniu natq2enia ruchu, uszkodzenie domu
w przyszloSci.

dz. nr

47911641

ul. Zorska
8a

22MNU,
5KDL

x
w czqSci

x
w czesci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

6. 05.07.2017 Gw62d2 Zygmunt Wnioskuje o wytyczenie w innym miejscu drogi 19 KDD, kt6ra wg
obecnego planu biegnie pzezjego dzialki. Obecny plan uniemo2liwia
zabudowq tej czgSci dzialki ze wzglqdu na zbyt wqski pas terenu,
kt6ra pozostaje w dzialce po wyznaczeniu drogi. Poza tym ta czgS6
dzialkijest jedynq, kt6ra nadaje siQ pod zabudowq, gdyz rcszta ze
wzgledu na uksztaltowanie terenu (du2y
i glgboki r6w z ciekiem wodnym, kt6ry obejmuje ok. 2/3 obecnego
terenu dzialki) nie mo2e by|przeznaczony do zabudowy. Dodatkowo
planowana droqa 19KDD stanowidoiazd do dzialek innych wlaScicieli,

dz. nr
2339/100
ul. Zorska

19KDD x

2



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

tp. Data wpln ru Nazwlsko i imiq, nazwa
jed nostki organizacyjnej

I adres zglaszajqcego

uwagi

Tre66 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nieruchomoSci,

kt6rei dotyczy

uwa8a.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomo5ci,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstr.ygnaeci€ Burmlstrza

Mlasta w sprawle rozpatrzenia

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

co odbrya sig kosztem mojej dzialki, zanillqc znaczniejej wartoSc i

uniemozliwiajEc zabudowg. Obecnie do kazdej
z sqsiednich dzialek istniejq juz drogi dojazdowe, bgdqce czQSciq tych
dzialek.

7. 05.07.2017 Wilczek Aniela Nie wyra2a zgody na udostepnienie swojego gruntu na poszerzenie
drogi. Wniosek argumentuje polo2eniem budynku mieszkalnego oraz
gospodarczego, kt6re znajdujq siq blisko drogi a przesuniQcie drogi
jeszcze bardziej uniemo2liwi codzienne funkcjonowanie. Kolejny
argument to ryzyko powstania uszkodzeri budynku mieszkalnego w
wyniku eksploatacii droqi.

dz. nr

32071621

ul. Zorska
10

22MNU,
sKDL

x

8. 05.07.2017 Bartoszek Tomasz Wyznacze n ie tr6j kqta bezpieczehstwa u n iemo2l iwi wjazd do g a razu
na drodze 10KDW.
Poszerzenie istniejqcej drogi spowoduje brak mo2liwo5ciwjazdu na
posesjQ, brak mozliwoSci otwarcia bramy oraz parkowania
samochodu na oosesii.

dz. nr
46311649

ul. Zorska
10b

1 OKDW x

9. 06.07.2017 Piontek Krystyna Nie wyraza zgody na przebieg planowanej nowej drogi, kt6ra jest
zaprojektowana na jej dzialce. W przypadku realizacji tego planu traci
3 atrakcyjne dzialki budowlane.

dz. nr
22531121

ul.

Powstaic6w
29b

1gKDD x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

10. 06.07.2017 Gw62d2
Eugeniusz

Nie zgadza sig na poszerzenie
i rozbudowg ul. Zorskiej. Skutkiem takich dzialafi bgdzie zabranie
czg5ci dzialki pod drogg, oraz zwigkszenie natgzenia ruchu. Z drogi
bgdq kozysta6 samochody ciqzarowe skracajqc sobie drogq.
Ponadto teren, w kt6rym mieszkajq le2y na obszarze Cysterskiego
Parku Krajobrazowego, zal na ulicy Zorskiej wytyczony jest szlak
rowerowy. Drogq do nowych dzialek mo2na i nalezy wybudowac poza
zabudowaniami.

dz. nr
2338/100
ul. Zorska

'10a

22MNU,
5KDL

x

3



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

tp. Data wplnru Nazwisko iimiq, nazwa

jednostkl organhacyinej

I adres zglaszajqcego

uwagl

Tredd uwagi

(opls sprawy)

Oznaczenie

nieruchomo{cl,

kt6rej dotycry
uwaga,

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomodci,

kt6rel dotyczy

uwaga

Rozstrzygnlqcle Burmlstrra

Mlasta w sprawle rozpatrzenla

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11. 06.07.2017 Wojtasiok Andrzej
Wojtasiok
Agnieszka

Nie uwzglqdniono w planie: zachowanie istniejqcej zabudowy (wg
Planu Rozdzial2, $4, pkt 2.1 - Na obszaze objQtym planem, dla
istniejqcej zabudowy ustala sig:
1) zachowanie na dzialkach ...) iprawa wlasnoSci(wg Uzasadnienia
Planu, pkt 1 f. - analiza i uwzglqdnienie stanu istniejqcego
zagospodarowania teren6w, oraz pkt 2 - zachowanie istniejqcej
zabudowy mieszkalnej). Budynek mieszkalny przy ul. Zorskiej 8,
na rysunku planu zostal przeciqty planowanq drogq lokalnq. Prosba o
zmianQ lokalizacji drogitak, by budynek nie zostal naruszony.
Ponadto wnoszE o analizq rodzaju i szerokoSci drogi.

dz. nr

191s/614
ul. Zorska 8

22MNU,
5KDL

x

12. 06.07.2017 Opaszowska
Bo2ena

Nie wyraza zgody na udostgpnienie swojego gruntu na poszezenie
drogi.
Wniosek argumentuje tym, 2e
w planach ma zabudowq dzialki.

dz. nr
28571628

ul.

Powstafic6w
17a

22MNU,
5KDL

x

13. 07.07.2017 KisielJoanna Nie wyra2a zgody na rozbudowq drogi przy ul. Zorskiej kosztem
dzialki oznaczonq nr 21081420.
Pro5ba o przesunigcie Sladu planowanej drogi na posesjq naprzeciw,
kt6ra nie zostala dnia dzisieiszego zabudowana.

dz. nr
21081420
ul. Zorska

22MNU,
sKDL

x

14. 07.07.2017 Kubasa Aniela Nie wyra2a zgody na prowadzenie drogi przez dzialkg, bo mogloby to
w przyszloSci uniemoZliwi6 postawienie domu na tej dzialce. ProSba
o pozostawienie ul. Zorskiej
w stanie jakim jest leruz, a drogq poprowadzi0 za obszarem dom6w
jednorodzinnych, tam jest na to doSC miejsca.

dz. nr
1 1 90/628

ul.

Powstaic6w
17

22MNU,
5KDL

x
w czgSci

x
w czgSci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

15. 10.07.2017 Wyle2ol Krystian Wniosek o pzeksztalcenie calych dzialek na tereny budowlane -
mieszkaniowe.

dz. nr.

7091259,
7'.,01259

ul. Zorska

gUMN,3R x
w czqSci

x
w czQsci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

4



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453117 z dnia 25 sierpnia 2077 r.

Lp. Data wplyuru Nazwisko ilmlg, nazwa
jednostki organlzacyjnej

i adres zglaszaiqcego

uwagl

Tredd uwagi

(opis sprawy)
Oznaczenle

nleruchomo{ci,

kt6rei dotyczy

uwaga,

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomo(ci,

kt6rei dotyczy

uwaga

RozstnygniQcle Burmistrza

Miasta w sprawle rozpatrrenla

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nie

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 5 7 8 9

16. 10.o7.2017 Mieszkahcy ulicy
Zorskiejoraz
wlaSciciele dzialek
przylegajqcych do
niej ( 46 podpis6w)

Zmiana klasy drogi ul. Zorskiej, a co za tym idzie jej poszerzenie w
znacznym stopniu utrudnijej mieszkaficom funkcjonowanie na ich
wlasnych posesjach
iw ich obrqbie. Krawqdz drogi
w wielu przypadkach bgdzie przebiegala w nieznacznej odlegloSci od
Scian juz istniejqcych budynk6w mieszkalnych, co przy zwiekszeniu
klasy drogi, bgdzie powodowa6 m.in. drgania terenu wymuszone
WzezWzelead2ajqce samochody, kt6re bqdq przenoszone na
znajdujqce siq w jej bezpoSrednim sqsiedztwie obiekty, nie
wspominajqc
o d2wiqkach jakie bqdq generowaly przemieszczajqce sig pojazdy, co
w znacznym stopniu utrudni komfort uzytkowania tych obiekt6w.
Nale2y r6wnieZ rozpatrzye kwestiq swobodnego wyjazdu
z posesji. Zmniejszenie wymiar6w parceli bqdzie powodowalo, iz
istniejqce wyjazdy z dzialek bqdq zlikwidowane a brak mozliwoSci
wykonania nowych bqdzie zobowiEzywalo mieszkafic6w do
bezpoSredniego wjazdu lwylazdu z posesji na droge.
Ponadto naleZy rczwaZyc kwestig,,skrotu do autostrady", po
wybudowan i u a utostrady A 1 zaobserwowano 1u2 wzmoiony ruch
samochod6w na ul. Zorskiej, skracajqcych sobie dojazd do wqzla w
Belku, a po wprowadzeniu zmian zaproponowanych w projekcie planu
mo2na przypuszczal, 2e liczba przejeldZalqcych samochod6w
znacznie sig zwigkszy co bQdzie potegowac wymienione wy2ej
uciqzliwoSci.
W zwiqzku z powyzszym proponujq by ul. Zorska pozostala taka jak
jest,
a wybudowac nowq drogg zlokalizowanq na wsch6d od ulicy Zorskiej
(zaznaczona
w zalqczniku). Teren ten na dziefi dzisiejszy jest niezabudowany.
Droga ta stanowilaby lqcznik pomigdzy
ul. Armii Krajoweja ulicq Zorskq
(w iei Srodkowei czeSci),

ul. Zorska 5KDL,
22MNU,
lUMN

x
w czqSci

x
w czqSci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

5



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/L7 z dnia 25 sierpnia 20t7 r.

Lp. Data wplyt ru Nazwisko limlq, nazwa

jednostkl organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagl

TreSd uwagl

(opis sprawy)

Oznaczenie

nieruchomo(ci,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenla projektu

planu dla

nieruchomoScl,

kt6rej dotyczy

uwata

Rozstrzygnlecie Burmistrza

Mlasta w sprawie rozpatnenla

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

a w przyszloSci mo2na by jq rozbudowac dalej w kierunku
ul. Zwyciestwa w Stanowicach tworzqc kolejne tereny inwestycyjne.
Miejsce w kt6rym lokalizujq ,,nowE drogq"
w studium zagospodarowania jest juZ ujqte i nazwane jako korytarze
powiEzan.
Zwracajq r6wniez uwagQ na spos6b wprowadzania zmian
w MPZP. MPZP znacznie zwigksza powierzchnie do zabudowy przy
ul. Zorskiej, biorqc pod uwage atrakcyjno6d tego terenu mozna
ptzypuszczae, i2w niedlugim czasie moze zostac zabudowany, co
pzy istn iejEcej i nfrastruktu ze d rogowej znacznie utrud n i

funkcjonowanie aktualnym jak i potencjalnym mieszkancom tego
rejonu.
W zwiqzku z powy2szym twierdzq, i2 nalezy w pierwszej kolejnoSci
wybudowa6 nowq sie6 drogowq a p6zniej zwiqksza6 tereny do
zabudowy.

17. 10.07.2017 Kluczniok Piotr Zglasza sprzeciw na uwlaszczenie ok. 7m wglqb swojej posesji.
Wnosir6wniez
o wytyczenie przebiegu drogi poza obszarem dom6w lub
o sprawiedliwe uwlaszczenie nieruchomoSci poniewaz
z prawej strony majq by6 tylko odebrane ok. 2m. Uwagg motywuje
tak2e tym 2e poszerzenie tej ulicy spowoduje zwigkszenie natezenia
ruchu
i naruszenie istnieiacei zabudowv.

dz. nr
47921il1
ul. Zorska

22MNU,
5KDL

x
w czgSci

x
w czg6ci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

18. 11.07.2017 Michalska
Jolanta iJaroslaw

Nie wyra2ajq zgody na udostgpnienie swojego gruntu na poszerzenie
drogi, poniewa2 bgdzie powodowal halas komunikacyjny.

dz. nr
26431629
ul. Zorska

13b

1UMN,sKDL x

19. 12.07.2017 KozielCecylia Nie wyra2a zgody na przebieg drogi 19KDD przezdzialkQ 2638/160.
Uwa?a, 2e lepszym rozwiqzaniem byloby utworzen ie lqczn i k6w
miqdzy
ul. Powstahc6w i Zorska.

dz. nr
2638/160

19KDD,
2UMN,
22MNU

x uzasadnie-

nie w

zal4czeniu

6



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

tp. Data wplnrru Nazwisko i imiq, nazwa

iednostkl organizacyjnej

i adres rglaszajqcego

uwagl

Trei6 uwagi

(opis sprawy)

Oznaczenie

nieruchomo(ci,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomoSci,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygnlecie Burmistrza

Mlasta w sprawie rozpafizenia

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 5 7 8 9

20. 14.07.2017 Palarz Malgorzata
i Krystian

ProSba o umieszczenie w planie zagospodarowania przestrzennego w
obrgbie Leszczyn zapisu o mozliwoSci budowy w strefie 11MNU przy
ul. CzereSniowej w granicy dzialek budynkow gospodarczych, garazy,
wiat itp.

dz. nr
44761535

ul.

CzereSniowa
10

11MNU x uzasadnie-

nie w

zalEczeniu

21. 17.07.2017 Potuszyiska
Beata

Modernizacja ul. Zorskiej polegajqca na jej poszezeniu
w obrebie zabudowah doprowadzi do wzmoZonego ruchu pojazd6w,
nasilenia poziomu halasu, stQ2enia pyl6w i spalin, co bQdzie
uciq2liwe, gdy2.zmniejszy sie odlegloS6 mojej nieruchomoSci od
poszerzonej drogi. Obawia siq, 2e drgania powodowane zwiekszonym
ruchem pojazd6w mogq powodowa6 pQkanie Scian budynku, co
narazi na duze koszty ewentualnych remontow.

dz. nr
3310/615
ul. Zorska

7a

lUMN x

22. 17.07.2017 Lustig Danuta Droga ma przebiegac pzez czeS6 dzialki bardzo blisko budynku
mieszkalnego. Konstrukcja budynku (brak fundamentow, brak zbrojeh,
stropy trzcinowe) nie jest dostosowana do wzmolonego ruchu
pojazd6w, w tym ciQ2kiego spzetu wykorzystywanego przy budowie
dr6g. Obawia siq, ze w trakcie realizaqi inwestycji Sciany i strop
budynku mogq ulec popekaniu
izniszczeniu co narazi na du2e koszty remont6w. Przebiegajqca
droga spowoduje nasilenie halasu, wzrost stqzenia pylu
i spalin.

dz. nr

18541615

ul. LorcKa /

1UMN,sKDL x

23. 17.O7.2017 Kaletka Dirita ProSba o przeksztalcenie dzialki na budowlanE, powolujqc sig na
zapisy 096lne stuium, jako wypelnienie luki budowlanej
i ponadto wrysowanie drogi wewnqtrznej, zgodnie
z obowiqzujqcym planem.

dz. nr
2594119

okolice
ul.

Dworcowej
i Pierchaly

4R x

24. 20.07.2017 TokarzKalarzyna
ul. Powstaic6w

Dotyczy:
1) planu budowy drogi oznaczonej nr 19KDD
2) planu budowy drogilqczqcej drogq 19KDd 220 KDD.

ul. Zorska 1gKDD x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

7



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 4531t7 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

tp. Data wplywu Nazwlsko I lmiq, nazwa

jednostkl organlzacylnel

i adres zglaszajqcego

uwagl

Treid uwa8l

(opls sprawy)

Oznaczenle

nleruchomoJcl,

kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenla projektu

planu dla

nleruchomoSci,

k6r4 dotyczy

uwaga

Rozstrzygnlecie Burmlstrra

Mlasta w sprawle rozpatrzenla

uwag.

Uwagl

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdnlona

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Wnosi spzeciw do planu budowy Mw dr6g uznalqcje za zbqdne.
Nieruchomo5ci poloZone w sektoze 22MNU
i2UMN posiadajE dojazd od strony ul. Powstahc6w, jak iod ul.
Zorskiej. Nie ma zatem uzadadnienia dla budowy dodatkowych dr6g,
zwlaszcza kosztem prywatnych n ieruchomoSci.
Dotychczasowa i nfrastru ktu ra d rogowa istn iejqca na op isywa nym
obszarze jest
w Delniwvstarczaiaca.

25. 21.07.2017 Srebrowski
Bo2ena iJaroslaw

Uwairajq, ze domy bylyby zbyt blisko drogi, kt6ra ma powsta6.
Znaczny wzrost halasu
i zwigkszenie ruchu jest niebezpieczne i uniemo2liwia normalne
funkcjonowanie. Stary dom na starych fundamentach na pewno by
odczul wszelkie drgania.
Poprowadzenie drogi za domami gdzie sq pola i brak zabudowan
bvlobv leoszvm rozwiazaniem dla mieszkaric6w ul. Zorskiei.

dz. nr
3980/607

ul. Zorska2

22MNU,
sKDL

x
w czgSci

x
w czqSci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

26. 24.07.2017 Babczyriska Anna Wnosi zastzezenia do planu budowy dr6g:
- oznaczonej nr 19 KDD
- drogi lqczqcel l9 KDD z drogq 20 KDD.
Dodatkowa droga w tym miejscu jest zbqdna i niepotrzebna, do
dzialek jest dojazd od ul. Powstafic6w i Zorskiej, nadto dzialki z
sektor6w 22 MNU
i 2UMN majq ustanowione slu2ebno5ci drogowe - tj. drogi kt6re
zazwyczaj majq 3m szerokoSci.
Pragnie doda6, 2e w ka2dej chwili mo2liwe jest poszerzenie juz
istniejqcych d169 dojazdowych przy wlw nieruchomoSciach, co mogq
uczyni6 wlaSciciele, ustanawiajqc pas dojazdu
w dowolnei szerokoSci.

19 KDD
20 KDD

x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

27. 24.07.2017 Musiolik
Anna iAndrzej

wnosi o zmianq lokalizacji drogi za obszar dom6w jednorodzinnych, a
co za tym idzie pozostawienie ul. Zorskiejw obecnym stanie,
dodatkowo majqc na wzglqdzie objqcie tego terenu ,,Cysterskim
Parkiem Krajobrazowym Rud Wielkich".

dz. nr
47911641

ul. Zorska
8a

22MNU,
5KDL

x
w czqSci

x
w czqSci

uzasadnie-

nie w

zal4czeniu

B



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 20L7 r.

tp. Data wplyrivu Nazwisko i imlq, nazwa
jednostki organlzacyjnel

I adres zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi

(opis sprawy)

Oznaczenie

nieruchomo6ci,

kt6rel dotyczy

uwaga.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomoSci,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygnlecle Burmistrza

Mlasta w sprawle rozpatrzenla

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona
Uwaga nie

uwzglqdnlona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Modernizacja tej drogi iwywlaszczenie przylegajEcych do domostw
spowoduje naruszenie budynk6w izaburzenie spokoju w tej czqSci
dzielnicy. W zwiqzku z jego dzialkqnie zgadza sig na uwlaszczenie
6m w glqb dzialki, gdyZ droga bgdzie przebiegala 2m od domu, moze
to spowodowac pzy zwiQkszeniu natgzenia ruchu uszkodzenie domu
w przyszlosci.

28. 24.07.2017 Sprus Gabriel ProSba o przeksztalcenie dzialki na budowlanA w calosci. Dzialka
znajduje siq miqdzy zabudowaniami.

dz. nr
2568/606
ul. Zorska

lUMN x

29. 24.07.2017 Klosko
Mirella iErwin

Majq zastrze2enia do wytyczenia drogi6KDL, kt6ra poprowadzona
zostala Wzezich dzialkq w bezpoSrednim sqsiedztwie budynku
mieszkalnego. Radykalnie wplywa to na ich sytuacjQ mieszkaniowq:
do bliskiego sqsiedztwa drogi o duzym natezeniu ruchu dodane
zostaloby sqsiedztwo kolejnej drogi, na dodatek planowanej bardzo
blisko budynku mieszkalnego. Droga, je2eli istotnie jest konieczna dla
dobra innych mieszkafic6w gminy, moglaby zosta6 pzesuniqta i

przebiega6 przez teren nieu2ytk6w oraz czgsci naszei dzialki.

dz. nr
1086/286

ul. Ks.

Pojdy 121

26MNU,
6KDL

x

30. 24.07.2017 Babczyriski Marcin
ul. Powstahc6w 37

wnosi uwagiw zakresie planu budowy dr6g nr 19KDD, drogilqczqcej
19KDD z20KDD.lstniejqca na tym obszaze infrastruktura drogowa
umoZliwia dojazd do posesjiobjqtych oznaczeniem 22MNU i2UMN
zar6wno od ul. Zorskiejjak i Powstahc6w. Budowa nowej drogijest
calkowicie zbqdna.

19KDD,
20KDD

x
w czQsci

x
w czQsci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

31. 27.07.2017 Klasik Maria Nie zgadzajE siQ z planem zagospodarowania poniewaz pomniejszy
on naszq dzialkq
o 170m'na Eecz nowo powstalej drogi KDD.

dz. nr 1222
ul.

Leszczyrlska

36MNU,
24KDD

x uzasadnie-

nie w

zalEczeniu
32. 27.07.2017 Rada Dzielnicy

Leszczyny Stare
Rada popiera w pelniwnioski mieszka6c6w ptzy ul. Zorskiej.
Rada wnioskuje takze, aby jako drogi umozliwiajqce komunikacjq
migdzy ul. Powstafic6w, a ul. Zorskq w projekcie wskazad istniejqce
obecn ie drogi dojazdowe:
- jedna wjazd od

x

9



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/L7 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

tp. Data wplyuru Nazwlsko i imiq, nazwa

jednostki organlzacylnej

i adres zglaszaJqcego

uwagl

Tre56 uwagl
(opls sprawy)

Oznaczenie

nieruchomo3ci,

kt6r4 dotyczy

uwa8a.

Ustalenia projektu

planu dla

nleruchomo6cl,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrrygnlecle Burmistrza

Mlasta w sprawle rozpatnenla

uwag.

Uwagl

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ul. Powstahc6w pomigdzy posesjamio numerach 45 i49
- druga wjazd od ul. Powstafic6w pomiqdzy posesjami o numerach 89
i93
trzecia wjazd od ul. A. Pojdy za posesjq fi 147d (przy zlocie
ul. Pojdy z ul. Leszczynskq.
Rada wnioskuje tak2e aby w projekcie planu odstqpi6 od planowanej
drogi publicznej 6KDL oruz od polqczenia ul. Pierchaly z ul. Ks.

Dlucika 17 KDD.

33. 28.07.20',17 Morciniec Jan Na terenie dzialki 554117 i795117 nie przechodziwodociqg. dz. nr
554117,
795117

ul.

Dworcowa

6MN,2KDZ,
5R

x

34. 28.07.2017 Jonderko Rudolf Proponowana droga 23KDD nie spelnia warunk6w bezpieczeistwa,
odlegloSci od zabudowah oraz dodatkowo obciazy ul. Ks. Pojdy i dalej
Leszczy6skq do Mikolowskiej, gdzie dziennie w godzinach szczytu
tworzq siq korki. Proponowana droga 23 KDD nie jest drogq Uzqdu
Gminy, jest drogq prywatnA.
Proponuje dqazdy z ul. Odleglej 13KDW, z ul. Powstahc6w albo ze
starej drogi 24KDD przez droge 16KDW majqc dojazd
z ul. Mikolowskiej iz tq ulicq powinno byC polqczone.
Jako mieszkarlcy ul. Ks. Pojdy nie zgadzlq sig na proponowane
rozwiqzania wedlug miejscowego planu, bo takie rozwiqzanie
dodatkowo obnizy komfort 2ycia mieszkaic6w leZqcych przy niej
dom6w - naruszenie statyki dom6w, halas itp.

dz. nr
2149182
ul. Ks.

Pojdy 180a

23 KDD x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

35. 28.07.2017 Pogorzelska Alina Proponowana droga 23KDD nie spelnia warunk6w bezpieczehstwa,
odlegloSci od zabudowafi otaz dodatkowo obciqZy ul. Ks. Pojdy i dalej
Leszczyiskq do Mikolowskiej, gdzie dziennie w godzinach szczytu
tworzq siq korki. Proponowana droga 23 KDD nie jest drogq Urzqdu
Gminy, iest droga prywatna.

dz. nr
2105182,
2151182
ul. Ks.

23 KDD x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/77 z dnia 25 sierpnia 2077 r.

Lp. Data wplyrru Nazwisko I lmiq, nazwa

Jednostkl orSanizacyjnej

I adres rglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagl

(opls sprawy)
Oznaczenie

nieruchomo{ci,

kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomoici,

kt6rej dotyczy

uwaSa

Rozstrzygnlecie Eurmistrza

Miasta w sprawie rozpatrzenla

uwa8.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona
Uwaga nie

uwzglgdniona

1 2 3 4 5 5 7 8 9

Proponuje dojazdy z ul. Odleglej 13KDW, z ul. Powstahcow albo ze
starej drogi 24KDD przez drogq 16KDW majEc dojazd
z ul. Mikolowskiej i z tq ulicq powinno byd polqczone.
Jako mieszkancy ul. Ks. Pojdy nie zgadzajq sie na proponowane
tozwiEzania wedlug miejscowego planu, bo takie rczwiEzanie
dodatkowo obnizy komfort zycia mieszkahc6w lezqcych przy niej
dom6w - naruszenie statyki dom6w, halas itp.

Pojdy 180b

36. 28.07.2017 Serafin Antoni Proponowana droga 23KDD nie spelnia warunk6w bezpieczeistwa,
odleglo5ci od zabudowafi oruz dodatkowo obciq2y ul. Ks. Pojdy idalej
Leszczyhskq do Mikolowskiej, gdzie dziennie w godzinach szczytu
tworzq siq korki. Proponowana droga 23 KDD nie jest drogq Urzgdu
Gminy, jest drogq prywatnq.
Proponuje dojazdy z ul. Odleglej 13KDW, z ul. Powstaric6w albo ze
starej drogi 24KDD przez drogq 16KDW majEc dqazd
z ul. Mikolowskiej iz tq ulicq powinno byd polqczone.
Jako mieszkahcy ul. Ks. Pojdy nie zgadzajqsig na proponowane
rozwiqzania wedlug miejscowego planu, bo takie rozwiqzanie
dodatkowo obnizy komfort zycia mieszkahc6w le2qcych przy niej
dom6w - naruszenie statyki dom6w, halas itp.

dz. nr
7'.12170

ul. Ks.

Pojdy 176b

23 KDD x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

37. 28.07.2017 Kurnyto Andrzej Proponowana droga 23KDD nie spelnia warunk6w bezpieczefistwa,
odlegloSci od zabudowafi oraz dodatkowo obcia2y ul. Ks. Pojdy i dalej
Leszczyriskq do Mikolowskiej, gdzie dziennie w godzinach szczytu
tworzq siq korki. Proponowana droga 23 KDD nie jest drogq Urzqdu
Gminy, jest drogq prywatnE.
Proponuje dojazdy z ul. Odleglej 13KDW, z ul. Powstahcow albo ze
starej drogi 24KAD przez drogq 16KDW majqc dojazd z ul.
Mikolowskiej i z tq ulicq powinno by6 polqczone.
Jako mieszkahcy ul. Ks. Pojdy nie zgadzlqsiq na proponowane
rozwiqzania wedlug miejscowego planu, bo takie rozwiqzanie
dodatkowo obni2y komfort 2ycia mieszkafic6w lezqcych przy niej
dom6w - naruszenie statyki dom6w, halas itp.

dz. nr
712170

ul. Ks.

Pojdy 176b

23 KDD x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

11



Zalqcznik do
Nr 453/L7 z

Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dnia 25 sierpnia 20\7 r.

Lp. Data wplwru Nazwisko llmlq, nazwa

jednostkl organlzacyjneJ

i adres zglaszajqcego

uwagl

Tre56 uwagl
(opls sprawy)

Oznaczenle

nleruchomoSci,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenla projektu

planu dla

nieruchomo{cl,

kt6rel dotyczy

uwaga

Rozstrzygnlecle Burmlstrza

Mlasta w sprawie rozpatrzenia

uwaS'

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

38. 28.07.2017 Wqsiewscy
Janina i Bogdan

Proponowana droga 23KDD nie spelnia warunk6w bezpieczeistwa,
odlegloSci od zabudowafi oraz dodatkowo obciqzy ul. Ks. Pojdy i dalej
Leszczyhskq do Mikolowskiej, gdzie dziennie w godzinach szczytu
tworzq sig korki. Proponowana droga 23 KDD nie jest drogq Urzgdu
Gminy, jest drogq prywatnE.
Proponuje dojazdy z ul. Odleglej 13KDW, z ul. Powstaic6w albo ze
starej drogi 24KDD przez droge 16KDW majqc dojazd
z ul. Mikolowskiej i z tq ulicq powinno by6 polqczone.
Jako mieszkaicy ul. Ks. Pojdy nie zgadzajq siQ na proponowane
rozwiqzania wedlug miejscowego planu, bo takie rozwiEzanie
dodatkowo obnizy komfort Zycia mieszkahc6w le2qcych przy niej
dom6w - naruszenie statyki dom6w, halas itp.

dz. nr
2108181,
2109181

ul. Ks.

Pojdy 180d

23 KDD x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

39. 28.07.2017 Spiewak lwona Proponowana droga 23KDD nie spelnia warunk6w bezpieczehstwa,
odlegloSci od zabudowan oraz dodatkowo obciqZy ul. Ks. Pojdy i dalej
Leszczyfiskq do Mikolowskiej, gdzie dziennie w godzinach szczytu
tworzq sig korki. Proponowana droga 23 KDD nie jest drogq Urzqdu
Gminy, jest drogq prywatnq.
Proponuje dojazdy z ul. Odleglej 13KDW, z ul. Powstahc6w albo ze
starej drogi 24KDD przez drogg 16KDW majqc dqazd
z ul. Mikolowskiej iz tq ulicq powinno by6 polqczone.
Jako mieszkancy ul. Ks. Pojdy nie zgadzajq siQ na proponowane
rozwiqzania wedlug miejscowego planu, bo takie rozwiqzanie
dodatkowo obniZy komfort 2ycia mieszkaic6w lezqcych przy niej
dom6w - naruszenie statyki dom6w, halas itp.

dz. nr
715181

(2',10718'll

ul. Ks.

Pojdy 180c

33MNU x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

40. 31.07.2017 RuppentalJanina PoSba o przeksztalcenie parceli pod tereny upraw polowych
i ogrodniczych o symbolu planu R1 na tereny do zabudowy
mieszkaniowejjednorodzinnej na symbol M2 i klasy lokalnej
o symbolu planu KL1/2-ll.

dz. nr
14921248

ul. Zorska

3R x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

41. 31.07.2017 Erfurt Eliza
Czerwionka
Leszczyny

Pro5ba o przeksztalcenie parcel pod tereny upraw polowych i

ogrodniczych o symbolu R1 na tereny do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - symbol M2 i klasy lokalnej

dz. nr
'14941248,
14951249

sKDL,
2IKDD,

4UMN,sUMN

x
w czqSci

x
w czgSci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

L2



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

tp. Data wplywu Nazwisko iimig, nazwa
jed nostki organlzacyjnej

i adres rglaszajqcego

uwagl

Tre56 uwagi

(opis sprawy)

Oznaczenie

nleruchomoSci,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenia proieku
planu dla

nieruchomodcl,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygnlecie Eurmistrza

Miasta w sprawle rozpatrzenia

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nle

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

o symbolu planu KL1/2 ll ul.

Powstahc6w
ul .Zorska

42. 31.07.2017 Drapacz
Aleksandra

Nie zgadza sig na przejQcie czgscidzialkipod drogg 19KDD. Droga
zlokalizowana jest na czeSci dzialki co w znacznym stopniu ogranicza
jejwielkoS6.

dz. nr
15331249

ul.

Powstafc6w

19 KDD x uzasadnie-

nie w

zalEczeniu

43. 31.07.2017 Slomka Maria i

Andrzej
Nie wyraZajEzgody, aby Wznaczona droga dzielila dzialkq w taki
spos6b jak jest to w projekcie. Pzy tak wqskiej dzialce - ok. 1 5m
szeroko6ci wraz z drogq - ten podzial powoduje, i2 druga dzialka jest
niesprzedawalna oraz nie do zabudowy. Poza tym droga ta biegnqca
w ten spos6b nie rozwiqzuje problemu dostepu do drogi nastgpnej
dzialce 27361221. Ta dzialka dalej musialaby kozysta6 ze
slu2ebnoSci mojej dzialki - co powoduje, iz musimy odliczy6 nastgpne
3m po dlugoSci na drogg. Ewentualnie mogE sig zgodzie aby droga
biegla na polqczeniu obu dzialek co rozwiqzaloby problem
slu2ebnoSci i bezpoSredniego dostepu do droqi.

dz. nr
27371221

ul.
Powstafc6w

67a

23MNU,
1gKDD,
3UMN

x
w czgSci

x
w czQsci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

44. 31.07.2017 Bober
Teresa i Henryk

Sprzeciw wobec budowy drog24 KDD, 25 KDD, 16 KDW
i 5 KDL oraz postqpujqcej urbanizacji ich otoczenia kosztem
Srodowiska naturalnego - otaczajqcej ich fauny i flory, przy
jed noczesn y m zaburzan i u zr6wn owazonego rozwoj u. Zapisy projektu
miejscowego planu sq w tym miejscu spzeczne z ptognozE
oddzialywania na Srodowisko, wnoszq wigc o ich wykre5lenie.

dz. nr

'103917,

84817,

849t7,
935/5

ul.

Leszczyriska
2i10

24 KDD
25 KDD
16 KDW
5 KDL

x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

45. 31.07.2017 Szymura Emil Sklada protest przeciw planowanej przebudowie ul. Ks. Dlucika, kt6ra
ma byc poszerzona do 10m.
Droga dojazdowa do parceli nr 1619124,1620124,1626119 wydzietne
zostaly z le12e parceli i stanowiq w czqSci wydzielonej sluZebno5c do
dzialek nastepnych.

dz. nr
1619124,

1620124,

1626119

16 KDD x

13



Zalqcznik do ZarzEdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

tp. Data wplyrru Nazwlsko I lmiq, nazwa

jednostkl organhacyjnej

i adres zglaszajacego

uwagl

Tre{d uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nleruchomoScl,

kt6rej dowczy

uwaga.

Ustalenia projektu

planu dla

nleruchomoicl,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrrygnlqcie Burmistrza

Mlasta w sprawle rozpatnenla

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dzialki n 16'19124, 1620124,1626119 sq dzialkami prywatnymi. Pas
wydzielonej drogi sluzebnejwynosi aktualnie 4m i nie moze ulec
zmianie.

UI. KS.

Dlucika

46. 31.07.2017 Szymura Jacek Sklada protest przeciw planowanej przebudowie ul. Ks. Dlucika, kt6ra
ma byc poszerzona do 10m.
Droga dojazdowa do parceli ff 2215124,1618124,1625119 wydzielone
zostaly z tejhe parceli i stanowiq w czQSci wydzielonej slu2ebno5c do
dzialek nastQpnych.
Dzialki N 2215124, 1618124, 1625119 sq dzialkami prywatnymi. Pas
wydzielonej drogi slu2ebnejwynosi aktualnie 4m i nie mo2e ulec
zmianie.

dz. nr

2215124
ul. Ks. Pojdy

150

1618124,

1625119

ul. Ks.

Dlucika

16 KDD x

47. 31.07.2017 Szymura Jacek Sklada protest przeciw planowanej przebudowie ul. Ks. Dlucika, kt6ra
ma bye poszerzona do 10m oraz budowie nowej drogi, lqczqcej siQ z
ul. Pierchaly. Dzialka 1618124 stanowijego wlasnoSd
i nie wyra2a zgody na poprowadzenie Wzez niq nowej drogi.

dz. nr
1618124

ul. Ks.

Dlucika

16KDD,
l7KDD

x

48. 31.07.2017 Pustelnik Mariusz Sklada protest przeciw planowanej przebudowie ul. Ks. Dlucika, kt6ra
ma by6 poszezona do 10m. Droga dojazdowa do parceli nr 1612124
wydzielona zostala z tqire parceli i stanowiq w czQSci wydzielonej
sluzebnoS6 do dzialek nastepnych. Dzialka nr 1612124 jest dzialkq
prywatnq.
Pas wydzielonej drogi sluzebnej wynosi aktualnie 4m i nie moZe ulec
zmianie.

dz. nr

'1612124
ul. Ks.

Dtucika 3

16KDD x

49. 31.07.2017 Hajduczek Janusz Dzialka nr 2314124 (2507124) jest dzialkq prywatnq. Droga dojazdowa
do parceli przy
ul. Pierchaly zostala wydzielona zlejZe parceli. Dalsze pzesuniecie
linii granicznej
w kierunku domu moZe spowodowaC zagro2enie zawalenia budynku
(budynek na fundamentach murowanych
z cegly 80cm). Zawq2enie dzialki spowoduje brak mozliwoSci w
przvszlo5ci budowy domu. Dlateqo niezgadza sie na zmiany qranic

dz. nr

2314124
(2507124)

ul. Ks.

Pojdy 156

18 KDD x
w czqSci

x
w czqSci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

L4



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/L7 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

tp. Data wplywu Nazwisko iimlg, nazwa
jed nostki organlzacylneJ

I adres zglaszajqcego

uwagi

Tre(6 uwagi
(opis sprawyl

Oznaczenie

nieruchomodci,

kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomoSci,

kt6rej dotyczy

uwaSa

Rozstrzytniqcle Burmistrza

Miasta w sprawle rozpatrzenia

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona
Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

dzialki.

50. 31.07.2017 Palus Michal Nie zgadza siQ ze zmianq klasy drogi ul. Zorskiej a co za tym idzie jej
poszerzeniem. Nalezy w pierwszej kolejnoSciwybudowac nowE siec
drogowq zlokalizowanE na wsch6d od
ul. Zorskiej a p6zniei zwigkszy6 tereny do zabudowy.

dz. nr
1452t642
ul. Zorska

sKDL,1UMN x
w czQsci

x
w czQsci

uzasadnie-

nie w

zalEczeniu

51. 31.07.20'.t7 Palus Pawel Nie zgadza siQ ze zmianE klasy drogi ul. Zorskiej a co za tym idzie jej
poszerzeniem. Nalezy w pierwszej kolejnoSciwybudowac nowA sie6
drogowq zlokalizowanq na wschod od
ul. Zorskiei a p62niei zwiekszyd terenv do zabudowv.

dz. nr
3330/620
ul. Zorska

sKDL, lUMN x
w czQsci

x
w czqsci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

52. 31.07.2017 Rada Solecka
Przegqdza

Rada jednogloSnie udziela poparcia mieszkaficom ulic Leszczyiskiej
oraz Mikolowskiej do do wnoszonych przez nich uwag do planu
zagospodarowania.
Mieszkaicy nie zgadzajq siq
z przebiegiem zaprojektowanych w tym rejonie dr6g i uwaZajq,2e
mozna poszuka6 innych rozwiazafi.

24KDD,
25KDD

x
w czQsci

x
w czQsci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

53. 01.08.2017 Szombara J6zef Nie zgadza sie na powstanie drogi kosztem swojej dzialki. Gdy
powstanie droga bqdzie to uciqzliwe, poniewa2 nie bgdzie zadnych
zwierzqtjakie przychodzily do tej pory jak bazanty , zflqce, sarny i

inne ptactwo. Dlatego definitywnie niezgadza siq na powstanie drogi
przez dzialkq.

dz. nr
698/44

ul.

Mikolowska
14

37MNU,
16KDW

x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

54. 01.08.2017 Barteczko -
Kocjan Joanna

Nie wyraZa zgody na przejgcie czeScidzialki na poczet drogi
dojazdowej nr 19 KDD.

dz. nr
15331249

ul.

Powstaic6w

19 KDD x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

55. 01.08.2017 Gorywoda Lidia
Goryrvoda
Stanislaw

Droga dojazdowa do parceli nr 1614124 wydzielona zostala
z tq2e parceli i stanowi sluzebnoS6 do dzialek nastgpnych. Pas
wydzielonej drogi sluZebnej wynosi aktualnie 4m i nie moze ulec
zmianie.

dz. nr
16',14124

ul. Ks.

Dlucika '11

16KDD x
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 4531L7 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

tp. Data wplywu Nazwlsko llmlg, nazwa

jednostkl organlzacyjnej

I adres zglaszajqcego

uwagl

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenle

nleruchomo{cl,

kt6rei dotyczy

uwaga.

Ustalenla projektu

planu dla

nieruchomodcl,

kt6rej dotyczy

uwaSa

Rozstrzygniecle Burmistrra

Mlasta w sprawle rozpatrzenla

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

56. 02.08.2017 Palarz Boguslaw
ul. Jodlowa 40/3
44-213 Rybnik

Wnosi o zmiane kategorii grunt6w z rolnych na mieszkaniowo -
budowlane bqd2 uslugowe lub mieszkaniowo - uslugowe.
W zwiqzku z faktem, i2 przez wigkszoS6 dzialki przebiega gazociEg,
proSba o uwzglgdnienie uwagi chociaZ w czeSci dzialki.

dz- nr

76111,

76211

ul.

Dworcowa

5R x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

57. 02.08.2017 PalarzKazimierz Wnosio zmianQ kategorii grunt6w z rolnych na mieszkaniowo -
budowlane bqd2 uslugowe lub mieszkaniowo - uslugowe.
W zwiqzku z faktem, i2przez wiqkszoSd dzialki przebiega gazociEg,
prosba o uwzglQdnienie uwagi chociaz
w czesci dzialki.

dz. nr
76111,

7621'.1

ul.

Dworcowa

5R x

58. 02.08.2017 Kolarczyk Henryk Droga dojazdowa do parceli nr 1615124 wydzielona zostala ztqze
parceli i stanowi sluzebnoS6 do dzialek nastepnych. Pas wydzielonej
drogi sluzebnejwynosi aktualnie 4m i nie moze ulec zmianie.

dz. nr

'16'15124

ul. Ks.

Dlucika 13

16KDD x

59. 02.08.2017 Brozyhski
Sylwester

nie wyra2a zgody na przeprowadzenie drogioznaczonej symbolem 6
KDL
w sqsiedztwie jego dzialki.

dz. nr

24311279

ul. Ks.

Pojdy 115h

6KDL x

60. 02.08.2017 Niziolek
Beata i Grzegorz

Uwala1q,2e droga 19 KDD miqdzy terenami 23MNU a 4 -2UMN
miqdzy ul. Zorskq
a Powstafic6w nie jest potzebna dlatego, 2e spowoduje wzmo2ony
ruch, co zalym idzie emisjg szkodliwych substancji. DoSc
problematyczny moze byC r6wnie2 halas iwibracje spowodowane
pracq maszyn i uzqdzeh zar6wno na etapie drogi jak i w okresie jej
uzytkowania. Ulica Powstahc6w i Zorska zapewniq dojazd do nowo
wydzielonych dzialek
w zwiazku z czvm nie iest potrzebna dodatkowa droqa.

dz. nr

26521249
ul.

Powstaic6w
97d

19 KDD x uzasadnie-

nie w

zalEczeniu

61 02.08.2017 Jeziorowski Ernest Nie zgadza sig na drogq, kt6ra ma przechodzi6 prawie
w polowie dzialki. Od lat stara sig o przekwalifikowanie gruntu ornego

dz. nr 24KDD, x
w czesci

x
w czeSci

uzasadnie-

16



ZalEcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453117 z dnia 25 sierpnia 2077 r.

tp. Data wplywu Nazwisko i imiq, nazwa
jednostkl organlzacyjnej

I adres zglaszaiqcego

uwagl

TreSd uwagi

(opis sprawy)

Oznaczenie

nleruchomo{ci,

kt6rej doryczy

uwaga.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomoici,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniecle Burmistrza

Miasta w sprawle rozpatrzenla

uwa8.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 6 7 8 9

na dzialke budowlanq. Mole zgodziO sig na tq drogq je6li
przebiegalaby na skraju dzialki i nieruchomoSci pana Smolnika, a
resztg gruntu prosi o przekwalifikowanie na dzialkQ budowlanq.

847t7
ul.

Leszczyriska

33MNU,
36MNU

nie w

zalqczeniu

62. 2.08.2017 Nimcz Dominik Po zapoznaniu sie z wystawionym planem zagospodarowania
przestrzennego, stwierdza,2e nie wyraza zgody na przeprowadzenie
drogi oznaczonej symbolem 6KDL, co uzasadnia pzebiegajqcq w
niewielkiej odlegloSci droga 5KDL, a takZe istniejqcym
uksztaltowaniem terenu, co znacznie podnosi koszty budowy takiego
polqczenia drogowego, atakhe dotychczasowq ochronq w planie
tere n6w orzeznaczonych pod d roqe ( strefa przewietrza n ia )

dz. nr
37621278

37631278

Ul. Ks.

Pojdy

6KDL x

63. 03.08.2017 Walach Barbara
Walach Eugeniusz

Wnosi o odrolnienie 400m2 dzialki, tj. o przesuniqcie granicy terenu
budowlanego w kierunku wschodnim o 30m celem zabudowy domem
jednorodzinnym.

dz. nr
14521642

sKDL. 1UMN,
2R czq56

dzialkipoza
planem

x

64. 03.08.20'r7 Jeziorowski
Krzyszlof iAgata

Sprzeciwiajq siq planom budowy drogi 25 KDD poniewa? uwazajE,2e
jest to niezgodne
z obowiqzujqcymi normamiodleglo5ci drog od budynk6w. Procz tego
obnizylaby znaczniejakoSd i komfort zycia mieszkahc6w lezqcych
przy niej dom6w - halas, pekanie, kzywienie budynk6w, zagrozenie
wypadkami komunikacyjnymi. Natomiast dzialki do kt6rych planowany
jest dojazd drogq 16 KDW majq dolazz ul. Mikolowskiej iz tq ulicq
powinnv by6 skomunikowane.

dz. nr
',15817

ul.

Leszczyflska
4

33MNU
24KOO,
25KDD

x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

65. 03.08.2017 Jeziorowski
Jerzy i Bernadyna

Sprzeciwiajq siq planom budowy drogi 25 KDD poniewa? uwalajq,2e
jest to niezgodne z obowiqzujqcymi normami odlegloSci dr6g od
budynk6w. Pr6cz tego obni2ylaby znaczniejakoS6 i komfort zycia
mieszkaic6w leZqcych przy niej domow - halas, pekanie, krzywienie
budynk6w, zagro2enie wypadkami komunikacyjnymi. Natomiast
dzialki do kt6rych planowany jest dojazd drogq 16 KDW majq dqazz
ul. Mikolowskiej iz ta ulica powinny by6 skomunikowane.

dz. nr

115817

ul.

Leszczyriska
4

33MNU,
24KDD,
25KDD

x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

t7



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/77 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

tp. Data wplywu Nazwisko iimiq, nazwa

jednostkl organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opls sprawy)

Oznaczenie

nleruchomo5ci,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenla projektu

planu dla

nleruchomo{cl,

kt6rel dotyczy

uwaga

Rozstrzytnlecie Burmistrra

Miasta w sprawle rozpatrrenla

uwa8.

Uwagl

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 6 7 8 9

66. 03.08.2017 Fuks Wojciech i

Agnieszka
Jako wlaSciciele nieruchomoSci sq przeciwni poszerzeniu ulicy
Leszczyhskiej w zwiqzku z naruszeniem odlegloSci drogi od
budynk6w mieszkalnych. Obni2ony zostanie komfort 2ycia. NaraZone
zostanie bezpieczeristwo ze wzglQdu na nasilenie ruchu oraz krety
przebieg planowanejdrogi. Rozbudowa drogiwiqze sig rowniez z
du2ymi nakladami fi nansowymi.

dz. nr
115617,

115717

ul.

Leszczyriska
4b

37MNU,
24KDO,
25KDD

x

67. 03.08.2017 Jaworski Mariusz OSwiadcza, i2 droga dojazdowa do parceli N 1616124 zostala
wydzielona z tq2e dzialki
i stanowiw czQSciwydzielonej sluzebno66 do dzialek nastepnych.
SzerokoS6 wydzielonego pasa drogi slu2ebnej wynosi 4m i nie moZe
ulec zmianie.

dz. nr

1616124

ul. Ks.

Dlucika

16KDD x

68. 03.08.2017 Schuschke
Adam i Ewa

Nie zgadzajq sie na zabtanie czQScidzialki pod budowg drogi. ProSba
o rozpatrzenie polqczenia drogi Zorskiej
i Powstahc6w poprzez istniejqce juz drogi.W pzypadku koniecznoSci
zabrania czeSci dzialki pod budowQ drogiwnioskujq o przeliczenie
odszkodowania za zabranE czeS6 gruntu tak jak za dzialke
budowlanq.

dz. nr
1590/129
pomiqdzy

ul.
Powstaic6w

i Zorskq

2UMN,
1gKDD

x

69. 03.08.2017 Wczasek Dariusz
Wczasek Dorota

Poszerzenie ul. Leszczyrlskiej na odcinku od m 2 - 10a
(24 KDD) jest niezgodne
z obowiqzujqcymi normamiodlegloSci dr6g od budynk6w, gdyz
wielokrotnie naruszaloby obowiqzujqce odlegloSci dr6g od budynk6w.
Pr6cz tego obnizyloby znacznie jakoS6
i komfort 2ycia mieszkafic6w le2qcych przy niej dom6w - halas,
pqkan ie, kzywien ie budyn k6w, zagtolenie wypad kam i

komunikacyjnymi. Nie zgadzlqsig na poprowadzenie drogi, gdyz
terenv do kt6rvch prowadzi maia od wiek6w doiazz ul. Ks. Poidv.

dz. nr

97317
ul.

Leszczyiska
6a

24 KDD x
w czgSci

x
w czqSci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

70. 03.08.2017 Jeziorowski
Henryk
Jeziorowska
Anastazja

Poszerzenie ul. Leszczyriskiej na odcinku od m 2 - 10a
(24 KDD) jest niezgodne
z obowiqzujqcymi normamiodleglo6ci drog od budynk6w, gdy2
wielokrotnie naruszaloby obowiqzujqce odlegloSci d169 od budynk6w.

dz. nr
97317

ul.

Leszczyfiska

24KOO x
w czg5ci

x
w czqSci

uzasadnie-

nie w

zal4czeniu

1B



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453177 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

tp. Data wplyl ru Nazwisko i imlq, nazwa
jednostkl organizacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nieruchomoJcl,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenia proiektu

planu dla

nieruchomo3ci,

kt6rej dotyczy

uwaga

RozstrzygniQcle Burmlstrza

Miasta w sprawi€ rozpatrzenia

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nle

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 5 7 8 9

Procz tego obnizyloby znacznie jakoSC
i komfort zycia mieszkaic6w le2qcych przy niej dom6w - halas,
pekanie, krzywienie budynk6w, zagrozenie wypadkami
komunikacyjnymi. Nie zgadzajqsig na poprowadzenie drogi, gdyz
tereny do kt6rych prowadzi maia od wiek6w doiazz ul. Ks. Poidy.

6a

71. 03.08.2017 GajZbigniew Nie sq przeciwni przeksztalcaniu dzialek rolnych na mieszkaniowe,
jednak nie moze sig to odbywa6 kosztem dotychczasowych
mieszkaic6w.
Ulica Leszczyiska na odcinku odff2 do 10a jestwqska ikrgta,
przebiega miQdzy domami mieszkalnymi, szczeg6lnie migdzy 2 a6 i

bez wyburzefl istniejqcej zabudowy nie istnieje mozliwoSc
wybudowania w tym miejscu normalnej drogi przewidzianej w planie
i spelniajqcej standardy bezpieczefl stwa.
Sq przeciwni budowie drogi
25 KDD, poniewaz wszyscy zainteresowaniwlaSciciele uwazajq, ze w
razie plan6w budowy nowych dom6w, dojazd do nich moze sig
odbywaC skrajem ich dzialek, tak jak jest to od wiek6w do tej pory
praktykowane. Wydzielenie z ich posesji drog 24 KDd i 25 KDD
og ran iczy mozliwos6 zabudowy.
Poszerzenie ul. Leszczyhskiej jest niezgodne z obowiqzujEcymi
normamiodlegloSci d169 od budynk6w, gdyz wielokrotnie naruszaloby
obowiqzujqce 6m odlegloSci drogi od budynku . Procz tego obnizyloby
znacznie komfort i iakoS6 2ycia mieszkahcow

dz. nr

934/s
ul'

Leszczyriska
4a

24 KOD x
w czQsci

x
w czgsci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

72. 03.08.2017 Kasperek Michal Dotyczy planowanej drogi 6 KDL kt6ra ma przebiegac pzez tereny
zielone graniczqce z dzialkq 1537/303. Planowana inwestycja zostala
zalo2ona w trudnym terenie budowlanym, wymagajqcym
wybudowania 1 przepustu ijednego mostu o dlugo5ci ok. 20m, co nie
uwzglednia koszt6w inwestycji. Po poludniowej stronie dzialki istnieje
droga dojazdowa do posesjijak i zabudowafi i p6l uprawnych
sEsiad6w o szerokoSci 3,5m, kt6rq mozna rozbudowa6 ponoszEc o
wiele nizsze koszty inwestycii.

dz. nr
1537/303

6 KDL x

19



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 20t7 r.

Lp. Data wplnru Nazwisko i imig, nazwa

jednostkl organlzacyjnej

i adres zglaszaJqcego

uwagl

TreS€ uwagl
(opls sprawy)

0znaczenie

nleruchomo{cl,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenla projektu

planu dla

nieruchomo{cl,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstnygnlqcle Burmlstrza

Miasta w sprawle rozpatrrenla

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

L 2 3 4 5 6 7 8 9

73. 04.o8.2017 Mieszkaicy
ul. Ks. Dlucika
(9 podpis6w)

W zwiqzku z planowanq przebudowq ul. Ks. Dlucika, kt6ra ma byc
poszerzona do wymiaru 10m, informqq,2e nie wyrazajE zgody na
realizacje tego przedsiqwzigcia.
Brak zgody wynika z nastqpujqcych fakt6w:
1. Cala droga Ks. Dlucika jest drogq prywatnq.
2. Nieznane sq przeslankinadania drodze nazwy, skoro stanowiona

wlasnoSC prywatnE.
3. Na wszystkich dzialkach przy granicy zdtogqsluzebnq istniejq

budynki mieszkalne igospodarcze, kt6re nie mogq podlegac
rozbi6rce.

4. Lokalizacja nowejdrogi nie byla uzgadnianaz prywatnymi
wlaScicielami, a wylozenie zalozert miejscowego planu do
konsultacji mieszkaic6w nie stanowi podstawy do projektowania.
W sytuacji, gdy projektowana droga ma przebiegae pzez prywatne
parcele Gmina musi uzyskad pisemnq zgode wszystkich
wlaScicieli.

5. Nie zostala okreSlona funkcja projektowanej drogi oraz jq
zeczywista szerokoS6. Nie wiadomo r6wnie2 ile jezdni ma
posiada6. Czy ma to by6 droga jedno jezdniowa (3,5m) z
poboczami, czy dwu jezdniowa (7m) z poboczami.

Projektowana droga stoi w spzecznoSci ze zrealizowanymijuz
inwestycjami, kt6re powstaly zgodnie z obowiqzujqcym prawem
budowlanvm i uzvskalv decvzie o pozwoleniu na budowe.

ul. Ks.

Dlucika
16KDD x

74. 04.08.2017 Szymura Jacek W zwiqzku z projektowanq pzebudowq ul. Dworcowej informuje, ze
nie wyra2a zgody na przeprowadzenie jej po jego dzialkach.
Zaprojektowane skzyZowanie z projektowanq drogq w kierunku
Przegqdzy nale2y usytuowa6 na istniejqcej ul. Dworcowej (8 KDL).
Na dzie6 dzisiejszy nikt nie konsultowal przebiegu projektowanych
dr6g po jego dzialkach. Jezeli Gmina zamie'za realizowa6 owe drogi,
w6wczas wniosg
o odszkodowanie z tytulu bezprawnego zajqcia wlasnoSci lub
przekazanie dzialk i zam ien nej.

1630117

131117

6MN,5R,
2KDZ

x
w czqSci

x
w czgSci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453177 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Lp. Data wplyru Nazwisko iimlq, nazwa
jednostkl organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagl

Tre36 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nieruchomo{ci,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomo6ci,

kt6rei dotyczy

uwaSa

Rozstrzygniecie Burmistrza

Mlasta w sprawie rozpatnenla

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglgdniona

Uwaga nle

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

75. 04.08.2017 Dyrda Jolanta
i Ryszard

Jako wlaSciciele dzialek
o numerach ewidencyjnych 1999147 i 1959147 o lqcznej powierzchni
0,2953ha, ktore tworzq spojnq funkcjonalnie przestrzen ekonomicznq i

spolecznq w rozumieniu zasad zr6wnowa2onego rozwoju, chronionq
ustawowo co do zasady ochrony istniejqcego stanu
zagospodarowania terenu oraz sE pzeznaczone do uzupelnienia
istniejqcej zabudowy - sprzeciwiajq siq projektowi planu, ktory okre5la
pzeznaczenie dzialki N 1959147 jako rola osymbolu planu 7R
z zakazem zabudowy. Plan taki jest niewykonalny gdyZ dzialka ta
zagospodarowana jest w spos6b trwaly zgodnie z niegdys
obowiqzujqcq funkcjq w planie jako tereny rekreacji i sportu,
a obecnie pzeznaczona jest do zabudowy, poprzez uzupelnienie
istniejqcej zabudowy o dom jednorodzinny dla mlodego pokolenia.
Projekt planu w razie jego uchwalenia zniweczy plany 2yciowe, czemu
sie sprzeciwiajq w kazdy dopuszczony prawem materialnym i

Ntyczalowym spos6b, gdy niniejsze pismo nie odniesie
wnioskowanego w jego treSci skutku.
Wnioskujq, aby zostaly dokonane oglqdziny nieruchomoSci przed
rozpatrzeniem niniejszej uwagi do projektu planu.
Projektowi planu zarzucalE:
1. Naruszenie Art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy popzez to, 2e zmiana

funkcji - z funkcji o symbolu M3 na funkcjg o symbolu R7

- burzy lad przestrzenny i zr6wnowazony rozw6j. lstotnym jest, ze
uzasadnienie tekstu planu nie odnosi sig do Art.1 ust.1 ustawy -
co jest wadq mogqcq mie6 znaczenie u wojewody. Wada ta rzuca
pewne Swiatlo na pobieZnoSd projektu, a mo2e nawet na jego
nierzetelnoS6.

2. Naruszenie Art. 1 ust. 1 pkt 2) ustawy poprzez to, 2e koniecznoSi
uwzglgdnienia wymagai ladu przestrzennego, efektyrunego
gospod a rowa n ia pzestz eniq oraz wa lor6w ekonom icznych
przestrzen i m usi priorytetowo uwzg led n ia6 uzu peln ien ie istn iejqcej
zabudowy - zostala zlamana popzez zmiane przeznaczenia

dz. nr

1999147,

1959147

ul.

GornoSlqsk
a

7R x

2L



ZaNqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453177 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

Lp. Data wplwru Nazwlsko limiq, nazwa

jednostkl organhacyjnej

i adres zglaszalqcego

uwagl

Tredd uwagl

(opls sprawy)

Oznaczenle

nleruchomoScl,

kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenla projektu
planu dla

nieruchomoici,

kt6rei dotyczy

uwaga

Rozstnygnlecie Burmistrza

Mlasta w sprawle rozpatrzenla

uwa8.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglgdnlona

I 2 3 4 5 6 7 8 9

3.

terenu o znaczEcej powiezchni ponad 2000m2 z funkcjio symbolu
planu M3 na funkcjq o symbolu R7, przy czym teren ten objqty jest
jednq nieruchomoSciq o sp6jnym, jednolitym i perspektywicznym
sposobie uzytkowania, a znajduje siQ w obszarze o w pelni
wyksztalconej zwartej strukturze funkcjonalno - przestrzennej w
granicach jednostki osadniczej Osiedle Narutowicza.
Naruszenie Art. 1 ust. 2 pkl7) ustawy po1zez to, 2e prawo
wlasnoSci obejmuje wiEzke praw w przypadku nieruchomoSci, w
tym prawo wynikajqce z Nt. 4 ustawy Prawo budowlane do
zabudowy dzialki nr 1959/49 w aktualnym stanie prawa
m iejscowego. Uchwalen ie skar2o nego projektu pla n u spowod uje
odjgcie od wiqzki praw ksztaftujqcej prawo wlasnoSci do naszej
nieruchomoSci prawa zabudowy dzialki nr 1959/47, kt6ra stanowi
ok. 5/6 naszej przestrzeniekonomicznej. Pr6ba uchwalenia tak
wadliwego plau miejscowego stanowilaby ewidentne dzialanie
Swiadome na tzecz poniesienia przez nas niepowetowanej straty
w wymiarze materialnym, rodzinnym, fizycznym oraz
emocjonalnym. Uwazajq, ze swojq pracq, postawq, osiqgniQciami i

regularnym uiszczaniem danin publicznych na rzecz Gminy wtaz z
kreowaniem jej rozwoju bgdq nadalwspiera6 Gminq, a ewidentna
pr6ba projektanta projektu planu ingerencji w prawo wlasno6cijest
przeoczeniem, kt6re zostanie w ramach autopoprawki
skorygowane.

76. 04.08.2017 Marqdziak
Wojciech
Matysiak Alina

Uwzglqdnienie w $ 16 pkt 1 jako pzeznaczenie dopuszczalne,
uzupelnienie o zaklady rzemieSlnicze w zgodzie z $ 5 tekstu uchwaly.

dz. nr
26041241,
26051241

ul.

Powstaic6w
ul.Zorska

23MNU,
3UMN

x uzasadnie-

nie w

zal4czeniu
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Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 2Ol7 r.

Lp. Data wplyuru Nazwisko i imiq, nazwa
jed nostkl organizacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagl

Tre36 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nieruchomo(ci,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenia projektu

planu dla

nleruchomoSci,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniecie Burmistrza

Miasta w sprawle rozpatnenia

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglgdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 6 7 8 9

77. 04.08.2017 DyrbuS Piotr Stwierdza, 2e uchwalenie planu naruszy jego prawo wlasnoSci
poTzez nieuprawnione wprowadzenie funkcji 7R na obszarze
obecnejfunkcji M3 - naruszenie art. 1 ust. 2 pkt 7) ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

dz. nr
1961147

obrQb

Leszczyny
k.m.2

7R x

78. 04.08.2017 Mazur Agnieszka
iNorbert

Nie zgadzajq sie na przeprowadzenie drogi pzez dzialkQ nr 1536/301 . dz. nr
1536/301

ul. Jasna 7

6KDL,
26MNU

x

79. 04.08.2017 Cyrofi lrena
iKazimierz

Wnoszq sprzeciw planowanemu poszerzeniu ul. Zorskiej oznaczonej
w projekcie symbolem 7 KDL kosztem ich dzialki poloZonej wzdlul
drogi. Jest ona i tak wqska a okrojenie jej spowoduje, 2e stanie sig
calkowicie niezdatna do zabudowy mieszkaniowej. Sugerujq o
poszerzenie jej
w strone dzialki leZqcel po jej przeciwnej stronie, kt6ra pomimo jej
zw e7.enia w ciaZ bedzie n ad awala sie d o za b u dowv.

Dz. Nr.

14721220
ul. Zorska

7 KDL x
w czQsci

x
w czQsci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

80. 04.08.2017 CinalAgnieszka Wnosi uwagi o nastQpujqcejtreSci:
1. Proponowana droga 23 KDD nie spelnia warunk6w

bezpieczefistwa odlegloSci od zabudowafi, wzdlu2 kt6rych jest
projektowana. \N znaczqcy spos6b pogarsza aspekt
oddzialywania na Srodowisko poprzez zwigkszenie halasu, co
stanie siq uciq2liwe dla mieszkahc6w. Dodatkowo obciqzy ul.
Ks.Pojdy i dalej Leszczyriskq w kierunku ul. Mikolowskiej.

2. Proponowana droga 23 KDD nie jest drogq gminnq tylko pzebiega
pEez dzialki prywatne, kt6ra byla wykorzystywana wylqcznie do
dojazdu do dom6w prywatnych znajdujqcych siq w
jejbezpo6rednim otoczeniu - nigdy nie stanowila dojazdu do lqk
czy p6l.

3. BardziejwlaSciwym sposobem dojazdu do p6l, kt6re docelowo
majq zosta6 sprzedane pod zabudowg zorganizowanq jest dojazd
od ul. Odleglej 13 KDW, albo z ul. Powstahc6w, lub ze starej drogi

dz. nr
2111173,

2110173,

2'.112173

23 KDD x uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

23



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 453/L7 z dnia 25 sierpnia 2077 r.

Lp. Data wplywu Nazwlsko I lmlq, nazwa

Jednostkl organlzacyjne!

I adres zglaszajqcego

uwagl

Tre6€ uwagi

(opis sprawy)

Oznaczenie

nleruchomo6ci,

kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomoici,

kt6rej dotyczy

uwaSa

RozstrzygniQcie Burmistrza

Miasta w sprawie rozpatrzenla

uwa8.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nle

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 6 7 8 9

24 KDD pzez drogQ 16 KDW majqc dojazd z ul. Mikolowskiej i z tq
ulicq powinno by6 polqczone. Takie polqczenie odcia?y bardzo
zakorkowany wjazd z ul. Ks. Pojdy na ul. Mikolowskq,
poprawiajqc jednoczesnie bezpieczehstwo.

4. Kolejnq kwestiq jest podzial terenu zielonego wzdluZ rueczki -
dzialki N 2111 173, 21 10173, 2112173, kt6re obecnie stanowiq
caloS6 iw takim celu byly zakupione. Dzialkite stanowiq
jednolitq caloS6 i sq od kilku lat pielqgnowane i doprowadzane
do stanu poprawiajqcego aspekty przyrodnicze w poblizu
zabudowaf . Teren stal siq obecnie siedliskiem i2erowiskiem wielu
zwie'zql, kt6re w przypadku budowy drogi i calej infrastruktury
z niEzwiqzanej mogq zosta6 unicestwione. Dodatkowo gdyby taka
droga zostala wybudowana pojawi siq duZe natg2enie ruchu,
kt6rego wczeSniej nie bylo w og6le, a takze wzroSnie poziom
halasu.

Podsumowujqc powyzsze, nie wyrazajE zgody na poprowadzenie
drogi 23 KDD w jej proponowanym przebiegu i jednoczeSnie jako
wlaSciciele dzialek nr 2111173,2110173,2112173 nie wyrazajq zgody
na ich podzial (w tym wywlaszczenie).

81. 4.08.20',t7 Alodia Urbariczyk
Reprezentowana
przezradcq
prawnego Michala
Kuzniaka

1) Sprzeciw wobec plan6w rozbudowy i wydlu2enia ul.
Leszczyrlskiej (24KDD)

2) Sprzeciw wobec lokalizacji dr6g 25KDD i 16KDW
3) Sprzeciw wobec przebiegu drogi SKDL, a w szczeg6lnoScijej

lokalizacji w sqsiedztwie kzyZa

x
w czqSci

itn

x
w czqSci

uzasadnie-

nie w

zalqczeniu

Burmistrz Gminy i Miasta
Czerwionka -r Leszczyny

24



ZalEcznik do Zanqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka- Leszczyny
Nr 453/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Uzasadnienie do rozpatrzenia uwag :

Ad. 1

Uwaga uwzglqdniona w cze6ci dotyczecej wprowadzenia teren6w zabudowy
Uwaga nieuwzgledniona w zakresie przeznaczenia calej dzialki pod tereny zabudowy
Uzasadnienie
W zachodniej czq6ci dzialki przebiega projektowany w studium ,,korytarc powiqzari", a zatem przeznaczenie calej dzialki pod zabudowQ
byloby niecelowe i uniemo2liwilo zachowanie ciqglo5ci wy2ej wymienionego korytarza. Ilo6i terenu przeznaczonego pod zabudowQ jest
wystarczajAca do swobodnej zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ad. 4, 5, L4, L6, L7, 25, 27, 50, 5t
Uwaga uwzglqdniona w czqSci dotyczqcej wprowadzenia do planu ul.2orskiej zgodnie ze stanem istniejqcym tj. jako droga
wewnetrza
Uwaga nieuwzglqdniona w cze6ci dotyczacej wyznaczenia drogi poza terenem istniejecej zabudowy tj. na wsch6d od
istnieiqcej ul. 2orskiej
Uzasadnienie
Wprowadzenie przedluZenia ul, 2orskiej poza terenem istniejecej zabudowy generuje dodatkowe koszty wykupu nieruchomo6ci pod drogq
oraz narusza zwarte kompleksy rolne. Ponadto tak wyznaczona droga nie obslugiwalaby 2adnej zabudowy, a wiQc projektowanie jej
w planie jest ekonomicznie nieuzasadnione.

Ad. 9, 19, 24, 26, 42, 54, 60
Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
Z uwag zlozonych przez mieszkafic6w wynika, 2e zdecydowana wiqkszo6i dzialek jest skomunikowana w kierunku wsch6d-zach6d poprzez
slu2ebnosci lEczEce ul. Powsta6c6w z ul. 2orskq. Biorqc pod uwage skomplikowany uklad granic dzialek, istniejace waskie slu2ebno6ci sE
niewystarczajAce do obslu2enia tak duzych i rozleglych teren6w zabudowy uslugowo- mieszka n iowej. Projektowany uklad kwartal6w
wynika z zapis6w studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowa n ia przestrzennego gminy tj. Czq56 B - ustalenia studium zasady
ksztaltowania ladu przestrzennego. ,JII.3.ZU ,,Rozw6j zabudowy musi nastQpowai w spos6b zorganizowany inwestycyjnie, w obrqbie
kwartal6w inwestycyjnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania pzestrzennego. Do czasu wyznaczenia kwartal6w
inwestycyjnych tereny te nale2y wylqczyi z mo2liwoici zabudowy", Biorac pod uwage przytoczony zapis bez wyznaczenia kwartal6w
przeznaczenie tych teren6w na cele inne ni2 rolnicze jest niemozliwe, Jednocze5nie kwartalowy uklad drogowy gwarantuje bezpieczeistwo
ludzi i mienia.

Ad. 15
Uwaga uwzgledniona w zakresie przeznaczenia wiqkszej powierzchna dzialek pod tereny budowlano mieszkaniowe
Uwaga nieuwzglqdniona w zakresie przeznaczenia calych dzialek pod zabudowe
Uzasadnienie

25



za+Ecznik do zarzEdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny
Nr 453/77 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Przeksztalcenie calych dzialek na tereny budowlane jest niekorzystne ze wzglqdu na zachowanie ladu przestrzennego, a tym samym
sprzyja rozproszeniu zabudowy. Ponadto. przeznaczenie zachodniej czQ6ci dzialki pod zabudowq naruszy mozliwo5d wytworzenia
zaprojektowanego w Studium,,korytarza powiqzari" ibyloby nieproporcjonalne do pozostalych teren6w.

Ad.20
Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
Wzdlu2 ul. Czere6niowej przebiega n ieprzekracza lna linia zabudowy, kt6ra uniemo2liwia sytuowanie budynk6w i budowli bezpoSrednio
przyleglych do granicy dzialek pasa drogowego. lednocze6nie w odniesieniu do calej dzialki spos6b sytuowania budynk6w zostal okre6lony
w przepisach odrqbnych w zwi4zku z powyZszym brak jest podstaw do uwzglednienia uwagi.

Ad.30
Uwaga uwzgtqdniona w zakresie rezygnacji z planu budowy drogi 2oKDD
Uwaga nieuwzgledniona w zakresie planu budowy drogi 19KDD
Uzasadnienie:
Z uwag z+o2onych ptzez mieszkaric6w wynika, 2e zdecydowana wiqkszo6i dzialek jest skomunikowana w kierunku wsch6d-zach6d poptzez
slu2ebnoSci lqcz4ce ul. Powsta6c6w z ul. 2orskq. Biorec pod uwage skomplikowany uklad granic dzialek, istniejace wqskie slu2ebnogci sE
niewystarczajAce do obslu2enia tak duzych i rozleglych teren6w zabudowy uslugowo mieszkaniowej. Projektowany uklad kwartal6w
wynika z zapis6w studium uwarunkowai ikierunk6w zagospoda rowan ia przestrzennego gminy tj. Czq6i B - ustalenia studium zasady
ksztaltowania ladu przestrzennego. ,, I.3,ZLl ,,Rozw6j zabudowy musi nastepowai w spos6b zorganizowany inwestycyjnie, w obrebie
kwartal6w inwestycyjnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Do czasu wyznaczenia kwartal6w
inwestycyjnych tereny te nale2y wylqczye z mo2liwoici zabudowy", BiorEc pod uwage przytoczony zapis bez wyznaczenia kwartal6w
przeznaczenie tych teren6w na cele inne niz rolnicze jest niemozliwe. Jednoczesnie kwartalowy uklad drogowy gwarantuje bezpieczeistwo
ludzi i mienia.

Ad. 31
Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie
W projekcie planu na terenie objQtym uwaga zachowano uklad drogowy z planu obowiEzujqcego jednocze6nie zawQ2ajEc linie
rozgraniczajace drogi tym samym minimalizujEc ingerencje w przedmiotowa nieruchomo5i. W zwiqzku z powy2szym uwzglQdnienie uwagi
jest bezzasadne gdy2 zakl6ca ciqglofi planistycznfu a tym samym juz toczece siq procedury wywlaszczeniowe.

Ad. 34,35,36, 37, 38, 39, 80
Uwaga nieuwzglqdniona w zakresie rezygnacji z proiektowanej drogi
Uzasadnienie:
Projektowana droga 23KDD ma na celu zapewnienie obslugi komunikacyjnej rozleglych teren6w zabudowy mieszkaniowo uslugowej.
Wyznaczona zostala ze wzglqd6w bezpieczedstwa ludzi i mienia jako alternatywny wyjazd w przypadku utrudniei na drodze 24KDD.



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny
Nr 453/U z dnia 25 sierpnia 2017 r.

Ponad to droga ta obejmuje istniejEcy wjazd do teren6w polo2onych w drugiej i dalszej linii zabudowy tym samym sankcjonujqc go
i regulujAc jego stan prawny. Niemozliwym jest r6wnie2 skomunikowanie teren6w zabudowy mieszkaniowej z odleglej drogi 13KDW, gdyz
wymagaloby to naruszenia doliny ciek6w wodnego, a zatem znaczqco zwiqkszylo koszty, W dodatku podlEczenie drogi klasy ,dojazdowa"
do drogi wewnQtrznej jest sprzeczne z obowiEzujacymi przepisami,

Ad. 40
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie
Dzialka objeta uwagQ znajduje sie w znacznym oddaleniu od istniejacych teren6w zabudowy, jak i ptzeznaczonych w projekcie planu pod
zabudowq, W zwiEzku z powyZszym brak jest podstaw do uwzglqdnienia uwagi. gdy2 naruszylo by to zasady ladu przestrzennego
sprzyjajEc rozproszeniu zabudowy, ponadto teren ten pozostawalby bez obslugi komunikacyjnej idostQpu do infrastruktury.

Ad.41
Uwaga uwzglqdniona w czq6ci dotycz4cej poszerzenia teren6w zabudowy mieszkaniowej
Uwaga nieuwzgledniona w zakresie przeznaczenaa calej dzialki 14941248 pod zabudowq i rezygnacji z drogi 19KDD
Uzasadnienie:
Przeznaczenie calej dzialki 1494/248 pod zabudowe sprzyjalo by nadmiernemu rozproszeniu zabudowy, Projektowany uklad kwartal6w
wynika z zapis6w studium uwarunkowai ikierunk6w zagospoda rowania przestrzennego gminy tj. Cze56 B - ustalenia studium zasady
ksztaltowania ladu przestrzennego. ,,UI.3.ZU ,,Rozw6j zabudowy musi nastepowai w spos6b zorganizowany inwestycyjnie, w obrebie
kwartal6w inwestycyjnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do czasu wyznaczenia kwartal6w
inwestycyjnych tereny te nalezy wylAczyt z mo2liwoici zabudowy". Biorqc pod uwage przytoczony zapis bez wyznaczenia kwartal6w
przeznaczenie tych teren6w na cele inne ni2 rolnicze jest niemozliwe. Jednoczesnie kwartalowy uklad drogowy gwarantuje bezpieczeristwo
ludzi i mienia

Ad. 43
Uwaga uwzgledniona w zakresie zmiany przebiegu drogi 19KDD
Uwaga nieuwzglqdniona w zakresi€ rezygnacji z podzialu nieruchomo6ci droga 19KDD
Uzasadnienie:
Z uwag zlozonych przez mieszkaic6w wynika, 2e zdecydowana wiqkszo5i dzialek jest skomunikowana w kierunku wsch6d-zach6d poprzez
slu2ebnoici lqczqce ul. Powstaric6w z ul. Zorska. BiorEc pod uwage skomplikowany uklad granic dzialek, istniejEce wqskie slu2ebnoSci sq
niewystarczajEce do obslu2enia tak duzych i rozleglych teren6w zabudowy uslugowo mieszkaniowej. Projektowany uklad kwartal6w
wynika z zapis6w studium uwarunkowai ikierunk6w zagospodarowa n ia przestrzennego gminy tj. Cze6i B - ustalenia studium zasady
ksztaltowania ladu przestrzennego. ,,III.3.ZU ,,Rozwdj zabudowy musi nastQpowaC w spos6b zorganizowany inwestycyjnie, w obrgbie
kwartal6w inwestycyjnych wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Do czasu wyznaczenia kwartal6w
inwestycyjnych tereny te nale2y wytqczyi z mo2liwoici zabudowy". BiorAc pod uwagQ przytoczony zapis bez wyznaczenia kwartal6w
przeznaczenie tych teren6w na cele inne niz rolnicze jest niemo2liwe. lednocze6nie kwartalowy uklad drogowy gwarantuje bezpieczeistwo
ludzi i mienia poprzez,
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Ad.44
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Nieuwzgled nienie zmiany przebiegu drogi 24KDD, 25KDD i16 KDW wynika z faktu. 2e nowoprojektowane tereny zabudowy
mieszkan iowo-uslugowej pozostalyby bez obslugi komunikacyjnej, a ich znaczny areal sprzyjalby powstawaniu zabudowy w spos6b
nieregularny i chaotyczny. Projektowany uklad komunikacyjny zostal wypracowany w wyniku wskazai Gminnej Komisji Architektoniczno-
Urbanistycznej. Ma on na celu zapewnienie obslugi komunikacyjnej nowoprojektowa nych, rozleglych teren6w zabudowy mieszkaniowo-
uslugowej oraz zapewnienie bezpieczeistwa os6b i mienia. Przebieg czq6ci drogi 5KDL wynika za6 ze studium uwarunkowai i kierunk6w
zagospodarowania przestrzennego, podobnie jak przeznaczenie teren6w dotychczas uZytkowanych rolniczo pod zabudowQ mieszkaniowa

Ad. 49
Uwaga uwzgledniona w czegci dotyczecej ponownej analizy przebiegu linii rozgraniczajqcych drogi i ich korekt
Uwaga nieuwzglednaona w zakresie calkowitej rezygnacri z poszerzenia drogi
Uzasadnienie
W projekcie planu nie przewiduje sie dodatkowego poszerzenia drogi, a jedynie sankcjonuje stan istniejEcy i zachowuje niezbQdnA
rezerwe pasa drogowego

Ad.52
Uwaga uwzgledniona w zakresie poszukania innych rozwiezaf i przeprojektowania ukladu drogowego
Uwaga nieuwzgledniona w zakresie rezygnacja z projektowanych d169
Uzasadnienie:
N ieuwzglQdnienie zmiany przebiegu czesci drogi 24KDD, dr6g 25KDD i 15 KDW wynika z faktu, 2e nowoprojektowane tereny zabudowy
mieszka niowo-uslugowej pozostalyby bez obslugi komunikacyjnej, a ich znaczny areal sprzyjalby powstawaniu zabudowy w spos6b
nieregularny i chaotyczny, Projektowany uklad komunikacyjny zostal wypracowany w wyniku ustalei Gminnej Komisji Architektoniczno-
Urbanistycznej i na jej wniosek. Ma na celu zapewnienie obslugi komunikacyjnej nowoprojektowa nych, rozleglych teren6w zabudowy
mieszka niowo-uslugowej oraz zapewnienie bezpieczefstwa os6b i mienia.

Ad.53
Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie
Przebieg drogi 15KDW stanowi uzupelnienie projektowanego ukladu komunikacyjnego i zostal wypracowany po wskazaniach Gminnej
Komisji Architektoniczno-U rbanistycznej. Ma na celu zapewnienie obslugi komunikacyjnej nowoprojektowanych, rozleglych teren6w
zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oraz zapewnienie bezpieczefistwa os6b i mienia.
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Ad. 55,57
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie
Przeznaczenie przedmiotowych dzialek pod zabudowq byloby sprzeczne z zapisami Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospoda rowan ia
przestrzennego. Bez zmiany studium niemo2liwa jest zmiana przeznaczenia przedmiotowych dzialek.

Ad.51
Uwaga uwzgledniona w zakresie przeanalizowania przebiegu drogi i zmiany iei lokalizacji
Uwaga nieuwzgledniona w zakresie rezygnacji z projektowanej drogi
Uzasadnienie
Po przeanalizowa niu sytuacji proponuje sie uwzglednienie uwagi w zakresie korekty ukladu drogowego i przesuniQcie projektowanej drogi
pod istniejAca linie elektroenergetyczne Sredniego napiecia, gdyz teren ten i tak nie nadaje siQ pod zabudowe.

Ad. 64,65
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie
Projektowany uklad komunikacyjny zostal wypracowany w wyniku ustalei Gminnej Komisji Arch itekton iczno-U rbanistycznej. Ma na celu
zapewnienie obslugi komunikacyjnej nowoprojektowanych, rozleglych teren6w zabudowy mieszkan iowo-uslugowej oraz zapewnienie
bezpieczeistwa os6b i mienia.

Ad. 69,70
Uwaga uwzgledniona w cze6ci dotyczEcei zmiany przebiegu drogi 24KDD
Uwaga nieuwzgledniona w zakresae rezygnacii z projektowanej drogi
Uzasadnienie
Proponuje siQ uwzglQdnii uwagQ i wprowadzid w miejsce czqsci dotychczasowej drogi 24KDD droge wewnetrznfu sankcjonujAcE istniejacy
dojazd do posesji polozonych w glqbi teren6w budowlanych. W pozostalej czq6ci uwagq odrzuca siQ gdy2 uklad komunikacyjny w tym
rejonie zostal wypracowany w wyniku zalece6 Gminnej Komisji Architekton iczno- U rbanistycznej. Ma na celu zapewnienie obslugi
komunikacyjnej nowoprojektowanych, rozleglych teren6w zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oraz zapewnienie bezpieczefistwa os6b
imienia.

Ad.7t
Uwaga uwzgledniona w czqSci dotycz4cej przeksztalcenia dzaalek rolnych pod zabudowe
Uwaga nieuwzgledniona w zakresie rezygnacii z dr6g 24KDD i 25KDD
Uzasadnienie:
Proponuje siQ uwzglQdni6 uwage i wprowadzid w miejsce czQsci dotychczasowej drogi 24KDD drogQ wewnetrznA, sankcjonujacE istniejEcy
dojazd do posesji polozonych w glqbi teren6w budowlanych. W pozostalej czqsci uwagq odrzuca siq gdy2 uklad komunikacyjny w tym
rejonie zostal wypracowany w wyniku zalecefi Gminnej Komisji Architekton iczno-U rbanistycznej. Ma na celu zapewnienie obslugi



Zalqcznik do ZatzEdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny
Nt 453/17 z dnia 25 sierpnia 2017 r.

komunikacyjnej nowoprojektowanych, rozleglych teren6w zabudowy mieszkaniowo-uslugowej oraz zapewnienie bezpiecze6stwa os6b
imienia.

Ad. 74
Uwaga uwzgledniona w cze6ci dotyczecej korekty przebiegu drogi
Uwaga naeuwzgledniona w zakresie rezygnacji z projektowanych dr6g
Uzasadnienie
Przebieg drogi wynika z ustalei studium uwarunkowa6 ikierunk6w zagospoda rowania przestrzennego gminy, a zachowanie parametr6w
projektowanego pasa drogowego bez ingerencji w przedmiotowe dzialki jest niemozliwe, 9dy2 byloby sprzeczne z obowiazujacymi
przepisami w zakresie projektowania d169,

Ad.76
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie
Definicji uslug konsumpcyjnych zawartych w $3 pkt 12 lit b precyzuje wprost jakie uslugi rzemiosla sq mo2liwe do realizacji w ramach
przeznaczenia terenu. Z treSci uwagi nie wynika o jakie zaklady rzemie6lnicze chodzi.

Ad. 79
Uwaga uwzgledniona w czq6ci dotyczqcei zmiany przebiegu drogi i umoiliwienia zabudowy dzialki
Uwaga nieuwzglednaona w zakresie calkowitej rezygnacji z poszerzenia drogi kosztem dzaalki 1472122O
Korekta linii rozg raniczajqcych drogi byla by sprzeczna z zasadami sprawiedliwoici i solidarnosci tzn, polegala by na przeniesieniu
problemu na sqsiedniq dzialkq.

Ad.81
Uwaga uwzglqdniona w czeSci dotyczecej zmiany przebiegu drogi 24KDD oraz proponowanego skomunakowania dzaalki 74
Uwaga nieuwzglqdniona w zakresie rezygnacji z proiektowanego ukladu drogowego oraz lokalizacii drogi SKDL
w sqsiedztwie krzy2a
Uzasadnienie
Proponuje sie uwzglQdnii uwagQ i wprowadzid w miejsce czqSci dotychczasowej drogi 24KDD drogQ wewnetrznE, sankcjonujaca istniejEcy
dojazd do posesji polo2onych w glqbi teren6w budowlanych. W pozostalej czq6ci uwagq odrzuca siQ 9dy2 uklad komunikacyjny w tym
rejonie zostal wypracowany w wyniku zalecei Gminnej Komisji Architekton iczno-Urba n istycznej. Ma na celu zapewnienie obslugi
komunikacyjnej nowoprojektowanych, rozleglych teren6w zabudowy m ieszka niowo- uslugowej oraz zapewnienie bezpieczeistwa os6b
imienia. Ponadto zwraca sie uwagQ, 2e krzy2 w sEsiedztwie projektowanej drogi jest obiektem malej architektury i zostanie objety
ochronq na podstawie planu miejscowego,
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