
BURMI
GMINV I

.'zerwtonka
Zarzqdzenie Nr 667/17

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny
obejmujqcego obszarw obrebie Leszczyny i Przegqdza

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22017 r. poz. 1875 ), an. 7 i 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz.'1073), oraz arl. 42 pkt 1, art. 54 ustawy zdnia 3pa2dziernika 2008 r.
o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na 6rodowisko (t.j. Dz.U.
22017 r. poz. 1405)

zarzqdzam, co nastepuje :

s1

Postanawiam rozpalrzyt, uwagi wniesione do projektu miejscowego planu
zagospodarowania pzestrzennego Gminy i Miasta Czenvionka-Le szczyny
obejmujqcego obszar w obrgbie Leszczyny i Przegqdza zgodnie z wykazem uwag.

s2

lntegralnq czq6ciq niniejszego zarzqdzenia jest wykaz uwag zlo2onych na podstawie
art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym otaz atl.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczehstwa w ochronie srod'owiska
oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujqcego obszar w obrgbie
Leszczyny i Przegqdza.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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ZalqcznikdoZarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 667 z dnia 14 listopada2OlT r.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYI.O2ONEGO W DNIACH OD 19.06.2017R. DO 21.07,2017R.
DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MTEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANTA PMESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu :

Miejscowego planu zagospodarowanla pzestzennego Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny

obejmuj4cego obszarw obrgbie Leszczyny i Pzegqdza

tp. Data wpln ru Nazwlsko llmiq, nazwa

ied nostki organizacylnej

i adres zglaszajqcego uwagi

Tre56 uwagl
(opis sprawy)

Oznaczenie

nieruchomoSci,

kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomo{ci,

kt6rej dotyczy

uwaSa

RozstrzytnlQcle Burmlstrza

Miasta w sprawle rozpatnenia

uwa8.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 28.O9.2017 Piontek Krystyna Nie wyraza zgody na planowanE drogq, kt6ra pzebiega
przez dzialkq. Planowana droga zajmuje wiQkszE czQSo
dzialki, co wiqze sie z utratq kilku dzialek budowlanych.

dz. nr
22531'.121

ul.

Powstafic6w

17KDD,
22MNU,
21KDW,
1sKDD

x Uzasadnienie
zalqczeniu

2. 02.10.2017 Spoleczny Komitet
Mieszkahc6w
Leszczyn
i Przegqdzy

TreS6 uwagi:
Niepok6j mieszkaic6w wzbudza plan udostgpniania

,,rozleglych teren6w zabudowy mieszkaniowo-uslugowej"
oznaczonych w projekcie symbolami 33MNU, 36MNU
i37MNU, ptzy jednoczesnym ulomnym, ukladzie
komunikacyjnym.
Planowane drogi 18KDD i 19KDD oraz 16KDW i 20KDW,
zdaniem wnoszEcych uwage, nie rozwiqzujq problemu
skomunikowania tych teren6w, nastrgczaja jeszcze wiqksze
klopoty ni2 dotychczas. Sq to wqskie gardla i drogi donikqd,
kt6re spowodujq pogorszenie warunk6w mieszkaniowych
popzez wzrost zagroZenia wypadkami komunikacyjnymi,
wzrost halasu, zagro2enie pekaniem budynk6w, nowym
mieszkaficom nie przyniosq korzySci, bo nie prowadzq
w prosty spos6b do celu, jaki jest wjazd na ul. Pojdy,
Mikolowskq, Zwycigstwa. By6 moze dla kilku wlaScicieli sq
one szansq na intratnq sprzeda2 dla mieszkafic6w oznaczajq
przewa2nie stratq, gdyZ zamiast 2 dzialek budowlanych po
wydzieleniu zostaje jedna. Wszyscy stracq spok6j i poczucie
bezpieczefstwa. Stanowczo spzeciwiaia sie planom i prosza

33MNU,
36MNU,
37MNU,
18KDD,
1gKDD ,

1 6KDW ,

20KDW

x
w czesci

x
w czq6ci

Uzasadnienie
w zalqczeniu



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 667 z dnia 14 listopada 2077 r.

tp. Data wplywu Nazwisko I lmie, nazwa

jednostkl orSa nizacylnej

i adres zglaszajqcego uwagl

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenle

nleruchomofci,

kt6rej dotyczy

uwata.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomoJcl,

kt6rej dotyczy

uwaSa

Rozstrzygnlqcle Burmistrza

Mlasta w sprawie rozpatnenla

uwag'

Uwagl

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

o wycofanie ich z projektu otaz wprowadzenie zmian
uwzgledn iajEcych uwagi.
ProSba o wytyczenie dojazdu do dzialki nr 74 w terenie
niezabudowanym, w kierunku ul. Powstanc6w w Przegqdzy
otaz ulic Narutowicza i Odleglej w Leszczynach, bqd2
calkowite wycofanie sie z planu iei sprzedazy i zabudowy.

3. 03.10.2017 lwona iJ6zef
Groborz

Nie zgadzajA siQ z planem. Je2eli pzejdzie uchwala zazqdaje
odszkodowaniaza Swierki, plot i bramq.

dz. nr
'1106137,
2501/36

ul. Pierchaly

16KDD,
19MNU

x

4. 05.10.2017 Roman Szarek Nie zgadza siQ na odstqpienie, sprzedaz, udostqpnienie jak
i na innq formg oddania swojej czQSci dzialki na poczet planu
i realizacji poszerzenia drogi ul. Pierchaly.

dz. nr
2485137

ul. Pierchaly

16KDD,
19MNU

x

5. 11.10.2017 Bernadeta Nowak Nie zgadza sig na poszerzenie ul. Dworcowej z powodu
bardzo bliskiej odleglo6ci (4m) domu od ulicy.

dz. nr
1657143

ul. Dworcowa

6KDL,
7MN

x Uzasadnienie
w zalqczeniu

6. 13.10.2017 Helena Zieleiny Nie wyraZa zgody na zmiang klasy drogi ul. Pierchaly i jej
poszezenie. Zmiany mogE utrudniC funkcjonowanie
wiqkszoSci wlaScicieli na ich wlasnych posesjach i w ich
obrgbie. Krawqdz drogi w wielu przypadkach bgdzie
przebiegala w nieznacznej odlegloSci od Scian budynk6w co
przy przeje2d2ajqcych samochodach bqdzie powodowalo
drqania i oekniecia domow.

dz. nr

2497136
ul. Pierchaly

16KDD,
19MNU

x

7. 16.10.2017 Janusz Hajduczek Nie widzi potrzeby poszerzania ul Pierchaly. Jest to droga
dojazdowa do posesji, oznaczona znakiem drogowym D-40,
D-41 (strefa zamieszkania), maksymalna prqdkoS6
obowiqzujqca to 20km/h, dlatego te? nie ma potrzeby
poszerzenia tej drogi zjego posesji. Nie zgadza siq na
zmianv oranic ieoo dzialki.

dz. nr
2507124

ul. Pojdy

16KDD,
18MNU

x

8. 17.10.2017 Rita Sladkowska -
Dymek

Nie wyraZa zgody, aby nowo powstala droga pzechodzila
przez jq dzialkq.

dz. nr
24001224,

17KDD,
23MNU

x Uzasadnienie
w zatqczeniu

2



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 667 z dnia 14 listopada 2Ot7 r.

tp. Oata wplywu Nazwisko iimiq, nazwa

jednostki organizacljnej

i adres zglaszajqcego uwagl

TreSC uwagi
(opls sprawy)

Oznaczenie

nieruchomoScl,

k6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenla prolektu
planu dla

nleruchomo{ci,

kt6reJ dotyczy

uwaSa

Rozstrrygnlecle Burmistrza

Mlasta w sprawle rozpatrzenia

uwa8.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24021232
ul.

Powstaic6w
9. 19.10.2017 Krystyna iJan

Jendreas
Nie zgadzajE siQ z decy4q o poszerzeniu ul. Dworcowej i nie
wytaz{E zgody na oddanie dzialki, kilku metrow gruntu.
Szersza ulica nie jest potrzebna, a tym bardziej chodniki.
Wiqzatoby siQ to z nasileniem ruchu i brakiem bezpieczehstwa
na peryferiach wsi, a takae z wielkq emisjq spalin. Prosba
o kanalizacie.

dz. nr
2266140

ul. Dworcowa

6KDL,
7MN

x Uzasadnienie
w zalqczeniu

10. 19.10.2017 Jadwiga Piontek 1) Nie wytaZa zgody na zabranie z ul. Pierchaly
i ul. Dworcowej zadnych metr6w na poszerzenie drog
lub zrobienia chodnik6w.

2) ProSba o dokoficzenie kanalizacji, kt6ra obecnie jest
tylko do polowy drogi Pierchaly.

3) ProSba o dokohczenie asfaltu na drodze Dworcowej,
az do osiedla (przez las).

dz. nr

2583140

ul. Dworcowa
i ul. Pierchaly

6KDL,
16KDD,

7MN

x
w czesci

x
w czesci

Uzasadnienie
w zalqczeniu

11 19.10.2017 Ryszard Kurpanik Posiada dzialkq 5 arowq i 40m2 pow. Jest to mala dzialka i nie
wytaza zgody na oddanie ani metra pod chodniki, kt6re wcale
nie sE potrzebne. Jest to droga dojazdowa, a nie aleja
spacerowa. ProSba o uwzglQdnienie i zrobienie kanalizacji na
calym odcinku droqi.

dz. nr

2582140

ul. Pierchaly

16KDD,
7MN

x

12. 19.10.2017 Sabina Kwoska Nie zgadza siQ na poszerzenie drogi Pierchaly i Dworcowej
i nie wyraza zgody na zabranie 2adnych metr6w z jq dzialek.
ProSba o kanalizacjq i dokoflczenie asfaltu a2 do osiedla.

dz. nr

2720140,

2722140,

2723140,
2724140

ul. Dworcowa
i ul. Pierchaty

6KDL,
16KDD,

5MN

x
w czg6ci

x
w czg6ci

Uzasadnienie
w zalqczeniu

13. 20.10.2017 Marian Jurko Pro5ba o umieszczenie w planie zapisu o mo2liwoSci budowy
w strefie 18MNU ptzy ul. Pierchaly w granicy dzialek
budynk6w gospodarczych, garaZy, wiat itp. jak r6wnie2
dodania zapisu dotvczaceqo szczeq6l6w dotvczacych

dz. nr
2517124

ul. Pierchaly

16KDD,
18MNU

x
w czq6ci

x
w czg6ci

Uzasadnienie
w zalqczeniu

3



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 667 z dnia 14 listopada 2Ol7 r.

tp. Data wplywu Nazwisko I imiq, nazwa
jednostkl organizacyjnej

i adres zglaszajqcego uwagl

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nleruchomodcl,

kt6rq dotyczy

uwa8a.

Ustalenla projeKu
planu dla

nieruchomo3ci,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozsttzygniecie Burmlstrza

Mlasta w sprawie rozpatr.enia

uwat.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdnlona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

wznoszenia ogrodzeh na podstawie starego planu
zagospodarowania przestrzennego symbol 4MN.
Zmiana klasy drogi ul. Pierchaly(16 KDD), a co za tym idzie jej
poszerzenie w znacznym stopniu utrudni jej mieszkaicom
funkcjonowanie na ich wlasnych posesjach i w ich obrqbie.
Krawqdz drogi w wielu pzypadkach bgdzie pzebiegala w
nieznacznej odlegloSci od Scian juZ istniejqcych budynk6w
mieszkalnych, co ptzy zwigkszeniu klasy drogi, bqdzie
powodowac m.in. drgania terenu wymuszone przez
ptzqeadzilqce samochody, ktore beda przenoszone na
znajdujEce siQ w jej bezpoSrednim sqsiedztwie obiekg, nie
wspominajqc o d2wiqkach jakie bgdq generowaly
przemieszczajqce sie pojazdy, co w znacznym stopniu utrudni
komfort uzytkowania tych obiekt6w. Nie ma mozliwo5ci
poszerzenia wjazdu na tq drogq od strony ul. Pojdy do
planowanej szerokoSci 10m. Obecny wjazd jest wqzszy od
pozostalej czgSci drogi a po poszerzeniu dysproporcje byly
jeszcze wiqksze. Wnioskuje aby ww droga zostala nakreSlona
iako droqa o znaczeniu KDW ti o minimalnei szerokoSci 5m.

14. 23.10.2017 t-ukasz Stolorz Jak uwaga nr 13 dz. nr
2521124

ul. Pierchaly

16KDD,
18MNU

x
w czesci

x
w czQsci

Uzasadnienie
w zalqczeniu

15. 24.10.2017 Lukasz Jurko Jak uwaga nr 13 dz. nr
2515124

ul. Pierchaly

16KDD,
18MNU

x
w czQsci

x
w czQsci

Uzasadnienie
w zalqczeniu

16. 24.10.2017 Anna Kowol Nie zgadzajq siQ na poszerzenie drogi (ul. Dworcowej),
poniewa2 sq starszymi chorujqcymi osobami i nie chcq
wdychad spalin z ciq2arowych samochodow jakie by masowo
je2dzily. ProSba o dokohczenie szosy w stronq osiedla
Leszczvny.

dz. nr
1301141

ul. Dworcowa

6KDL,
6MN

x Uzasadnienie
w zatqczeniu

17. 24.10.2017 Mariusz Kowol Nie zgadza sig na poszezenie drogi przy ul. Dworcowej ze
wzglqdu na majqce zaistnie6 problemy po dokonaniu zmian,

dz- nr
1299141

6KDL,
6MN

x Uzasadnienie
w zalqczeniu

4



ZalqcznikdoZarzqdzenia Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny Nr667 zdnia 14 listopada2OlT r.

tp. Data wplywu Nazwisko iimie, nazwa

jednostkl organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego uwagl

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nleruchomoicl,

kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenla prolektu

planu dla

nleruchomoScl,

kt6rel dotyczy

uwaSa

Rozstzygnlecle Burmlstna

Miasta w sprawie rozpatrzenla

uwa8.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nie

uwzglqdnlona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

spaliny po zwiqkszeniu ruchu i halas samochod6w, a takze
niebezpieczefstwo dla dzieci. ProSba o dokoriczenie szosy
w kierunku osiedla Leszczvnv.

ul. Dworcowa

18. 25.10.2017 Michal Piontek Nie wyraZa zgody na zabranie z ul. Dworcowej 2adnych
metrow na poszerzenie dr6g oruzrobienie chodnik6w.

dz. nr

2719140

ul. Dworcowa

6KDL,
5MN

x Uzasadnienie
w zalqczeniu

19. 25.10.2017 lwona Gardawska Nie zgadza sig na poszerzenie drogi (ul. Dworcowej) dz. nr
1215139

ul. Dworcowa

6KDL,
7MN

x Uzasadnienie
w zalqczeniu

20. 25.10.2017 J6zef Tabaka Nie zgadza sie na poszerzenie drogi(ul Pierchaly) o kolejne
4 m. W wyniku przeprowadzonej drogi dzialka zostala
podzielona na dwie idruga stracila zdecydowanie na wartoSci
i znaczeniu. Droga zostala Zle zrobiona. Cig2kie samochody
przejezdaalqc powodujq wstrzEsy odczuwane znacznie
w domach.

dz. nr

2462139,

2463139

ul. Pierchaly

16KDD x

21. 26.10.2017 Aniela Sitek Zmiana klasy drogi (16KDD) ul. Pierchaly, poszerzenie jej do
10m, utrudni mieszkaicom funkcjonowanie na ich wlasnych
posesjach i w ich obrQbie. Krawgdz drogi bgdzie przebiegala
w malej odlegloSci od Scian istniejqcych budynk6w, co moze
spowodowaC ich uszkodzenie, a d2wiqki generowane przez
przemieszczdlqce sig pojazdy blisko dom6w utrudnia komfort
u2ytkowania dom6w. Wnioskuje aby droga zostala nakreSlona
iako KDW ti. o szerokoSci 5m.

dz. nr
2511124

ul. Pierchaly

16KDD,
18MNU

x

22. 26.10.2017 Maria Klasik Wyraza zdecydowany sprzeciw wobec planu wytyczenia drogi
dojazdowej do nowobudowanych posesji w okolicach ulicy
Narutowicza w Czeruvionce - Leszczynach przez dzialkq
nr 1222. Dzialka posiada prawo zabudowy, wobec czego
wyodrgbnienie z niej 10 metrowego pasa gruntu pod droge
w spos6b zasadniczy zakl5ca i ogranicza realizacje
planowanych w przyszlo6ci inwestycji budowlanych na
dzialce.

dz. nr

1222
ul.

Leszczyhska

1gKDD,
36MNU

x Uzasadnienie
w zalqczeniu

5



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 567 z dnia 14 listopada 2Ol7 r.

tp. Data wplywu Nazwisko I lmlg, nazwa
jednostki organizacljneJ

i adres zglaszajqcego uwagl

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nieruchomoScl,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

Ustalenla proiektu

planu dla

nleruchomo6cl,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstaygnlqcle Burmlstrza

Mla3ta w sprawle rozpatrzenla

uwat.

Uwagl

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23. 26.10.2017 ZarzqdDr6g
Powiatowych
ul. Jankowicka 49
44-200 Rybnik

Wnioskujq o zmianQ przebiegu linii rozgraniczajqcych pas
drogowy otaz dzialkq 26971536, polozonq w obrgbie
Leszczyny. Wnoszq o zmianQ linii rozgraniczajqcych pas
drogowy drogi powiatowej 56255 ul. Armii Krajowej i drogi
powiatowej 56135 ul. ks. Pojdy w Leszczynach oraz dzialki
26971536, uwzglqdniajqc ich przebieg po linii istniejqcego
oqrodzenia posesii.

dz. nr
2697/536
ul. Armii
Krajowej,

ul. ks. Pojdy

1KDZ,
3KDZ,
6MNU

x
w czQsci

x
w czesci

Uzasadnienie
w zalqczeniu

24. 27.10.2017 Uwaga zbiorowa Wnoszq uwagi nastepujqcej treSci:
proponowana droga 23KDD nie spelnia warunk6w
bezpieczehstwa, odlegloSci od zabudowan oraz dodatkowo
obciq2y ul. Ks. Pojdy i dalej Leszczynskq do ul. Mikolowskiej
gdzie dziennie w godzinach szczytu tworzq siQ korki.
Poprowadzona droga 23 KDD jest drogq prywatnq
o szeroko6ci 2,5 m. Na powyzsze pola nigdy nie bylo drogi,
dzielila je lqka a dojazd byl z ul. Powstafic6w i Leszczyiskiej.
Nie zgadzajE sie na proponowane rczwiqzania, bo takie
rozwiqzanie dodatkowo obni2y komfort 2ycia mieszkahc6w
leZqcych przy niej dom6w.

ul. Ks. Pojdy 18KDD
(dawniej
23KDD)

x Uzasadnienie
w zalqczeniu

25. 27.10.2017 Wojciech Fuchs
Agnieszka Fuchs

Nie wyra2ajq zgody na skomunikowanie terenu w obrebie
ulicy Leszczyhskiej w Przegqdzy planowanymi drogami
19KDD oraz 16KDW. ProSba o znalezienie innych tozwiqzafi.
Budowa tych dr6g wiqze siq nasileniem ruchu drogowego
w obrqbie wqskiego i krqtego odcinka drogi 20KDW.
Zagro2one bqdzie bezpieczefi stwo m ieszka ric6w oraz wplyn ie
niekorzystnie na komfort 2ycia popzez halas,
zanieczyszczenie powietza, pqkanie dom6w itp. Apelujq
o zaniechanie plan6w i pozostawienie ul. Leszczyiskiej
w obecnym stanie.

dz. nr
1',,5617,

115717

ul.

Leszczyhska

2OKDW,
33MNU,
37MNU
(1gKDD
16KDW)

x
w czq6ci

x
w czq5ci

Uzasadnienie
w zalqczeniu

26. 27.10.2017 Spoleczny Komitet
Mieszkafic6w
Leszczyn
i Przegqdzy

Wnoszq o:
1) Przeksztalcenie planowanej drogi 18KDD (ul. Pojdy

180a) w drogg wewngtrznq i wydluzenie drogi 20KDW
(obecnie zachodnia odnoga ul. Leszczyriskiej) jako

33MNU,
36MNU,
37MNU,
18KDD,

x
w czesci

x
w czgSci

Uzasadnienie
w zalqczeniu

5



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Nr 667 z dnia 14 listopada 2OL7 r.

Lp. Data wptywu Nazwisko iimiq, nazwa
jednostki organizacyjnej

i adres zglaszajqcego uwagl

Tre56 uwagi
(opls sprawy)

Oznaczenle

nieruchomodcl,

kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia projektu

planu dla

nieruchomodci,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniecie Burmistrza

Miasta w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Uwagi

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nie

uwzglgdniona

I 2 3 4 5 6 7 8 9

drogi wewnetrznej na calym odcinku i pozostawienie
ich jako nieprzelotowych, adekwatnie do rozwiEzania
zastosowanego po wschodniej stronie ul.
Leszczyhskiej - planowana droga 1SKDW.

2) Skomunikowanie gminnej dzialki 74 zgodnie
z obowiazujqcym suikzp nowymi drogami do ulicy
Powstahc6w w Przegqdzy i poyzez niezabudowane
tereny bqdqce poza obecnym opracowaniem,
w kierunku ulicy Mikolowskiejw Przeggdzy.

3) WykreSlenie i ponowne rozwazenie przebiegu i rangi
drogi 16KDW, kt6ra jako Slepa i krqta kompletnie nie
spelnia swoich celow.

1gKDD,
l6KDW,
20KDW

27. 27.10.2017 Jacek Szymura Sklada protest pzeciw planowanej budowie drogi
ul. Dworcowej. Nie wytala zgody na poprowadzenie przez
jego dzialki nowej drogi.

dz. nr
',629117,
',630117,
1631117

ul. Dworcowa

5R,
6MN

x Uzasadnienie
w zalqczeniu

28. 23.10.2017 Rada Dzielnicy
Leszczyny Stare

Zgodnie z protokolem z zebrania Rady Dzielnicy Leszczyny
Stare wnosi o:

1) Nieposzerzenie ul, Dworcowej, Zorskiej i Pierchaly
(pozostawienie dotychczasowej szerokosci 6m. ;

2) Usuniqcie drogi nr 17KDD r6wnoleglej do
ul. Powstaic6w i ul. Zorskiej

3) Usuniqcie drogi l9KDW tj. lacznika ks. Dlucika
z ul. Blgkitnq

4) Usuniqcie drogi 23KDD lqczqcej sie z ul. Ksiqdza
Pojdy zgodnie z zalEcznikiem do protokotu
tj.: proponowana droga 23KDD nie spelnia warunk6w
bezpieczehstwa, odlegloSci od zabudowan otaz
dodatkowo obciqzy ul. Ks. Pojdy i dalej Leszczynskq
do ul. Mikolowskiej gdzie dziennie w godzinach
szczytu tworza sie korki. Poprowadzona droqa 23

lKDL
6KDL

1sKDD
16KDD
17KDD
18KDD

(dawniej
23KDD)
l9KDD
24KDW

x
w czg6ci

x
w czq6ci
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KDD jest drogq prywatnq o szerokoSci 2,5m. Na
powyzsze pola nigdy nie bylo drogi, dzielila je lqka a
dojazd byl z ul. Powstaic6w i Leszczyliskiej. Nie
zgadzlq siq na proponowane rozwiqzania, bo takie
rozwiqzanie dodatkowo obnizy komfort Zycia
mieszkaic6w le2qcych przy niej dom6w.

5) Wydluzenie planowanej drogi 24KDW w ramach
dzialki 12821303 do istnieiacei ul.

Zalqczniki:
- zbior uwag zamieszczonych w wykazie

A
;;;i,;;; G,hi;; i M;;;i;

B

tp. Data wplynu Nazwlsko I lmiq, nazwa

jednostki organizacyjnej

i adres zglaszajqcego uwagl

TreSC uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nleruchomo(cl,

kt6rel dotyczy

uwata.

Ustalenla projektu

planu dla

nieruchomodcl,

kt6rej dotyczy

uwaSa

Rozstr2ygnlecle Eurmlstrza

Mlasta w sprawle rozpatnenla

uwag,

Uwagi

Uwaga

uwzglgdnlona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9



Zalqcznik do ZarzEdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny Nr 667 z dnia 14 listopada 2017 r.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag:

Uwaga nr 1, 8
Uwagi nieuwzglednione
Uzasadnienie: Zaproponowany przebieg d169 zostal wypracowany w wyniku rozpatrzenia uwag zlo2onych podczas pierwszego wylozenia
do publicznego wglqdu i jest zgodny z zapisami Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospoda rowa n ia przestrzennego Gminy i Miasta
Czerwion ka-Leszczyny, dotyczEcymi wprowadzania nowych teren6w zabudowy w formie kwartal6w. Jednocze6nie drogi te zapewniajE
obslugq komunikacyjnE poszerzonych teren6w zabudowy na dzialkach objetych uwagami.

Uwaga nr 10, 12
Uwagi uwzglQdnione w zakresie linii rozg ra n iczajEcych ul. Pierchaly - wprowadzono droge wewnQtrzna 6m w liniach rozg ra niczajAcych
Uwagi nieuwzglednione w zakresie zmiany parametr6w ul. Dworcowej
Uzasadnienie: przebieg tej drogi jest ustalony w aktualnie obowiAzujacym planie zagospodarowa nia przestrzennego z 2}O2roku, w kt6rym
ul. Dworcowa oznaczona jest symbolem KLl/2II tj, droga publiczna klasy lokalna 12 m w liniach rozg ran iczajacych, a zatem ustalenia
projektu planu nie zmieniaja rozwiqzai komunikacyjnych, ani ingerencji w dzialki objete uwagami,

Uwaga nr 13, 14, 15
Uwagi uwzglQdnione w zakresie linii rozg ra n iczajAcych ul. Pierchaly - wprowadzono drogQ wewnQtrznE 6m w liniach rozg raniczajacych
Uwagi nieuwzglednione w zakresie mo2liwo6ci sytuowania obiekt6w w granicy dzialek.
Uzasadnienie: Wzdlu2 ul. Pierchaly przebiega nieprzekraczalna linia zabudowy. kt6ra uniemozliwia sytuowanie budynk6w i budowli
bezpo6rednio przyleglych do granicy dzialek pasa drogowego. Jednocze6nie w odniesieniu do calej dzialki spos6b sytuowania budynk6w
zostal okrelilony w przepisach odrqbnych w zwiEzku z powyzszym brak jest podstaw do uwzglqdnienia uwagi.

Uwaga nr 5,9,16, t7, 7A, t9
Uwagi nieuwzglQdnione
Uzasadnienie: przebieg tej drogi (ul. Dworcowej) jest ustalony w aktualnie obowiEzujacym planie zagospoda rowania przestrzennego
z 2OO2 roku, w kt6rym ul. Dworcowa oznaczona jest symbolem KL1/2II tj. droga publiczna klasy lokalna 12 m w liniach
rozgra n iczajEcych, a zatem ustalenia projektu planu nie zmieniaje rozwiqzari komunikacyjnych, ani ingerencji w dziatki objQte uwagami.

Uwaga nr 22
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie: przebieg tej drogi jest ustalony w aktualnie obowiAzujacym planie zagospoda rowa n ia przestrzennego z 2]O2roku, w kt6rym
oznaczona jest symbolem KLLl2Il tj, droga publiczna klasy lokalna 12 m w liniach rozgraniczajEcych, a zatem ustalenia projektu planu nie
zmieniajE rozwi4zai kom u n ikacyj nych, ani ingerencji w dzialkq objQtq uwagfu wrQcz przeciwnie wprowadzenie drogi publicznej klasy
dojazdowa o szeroko5ci 10m w Iiniach rozgraniczajecych dziala na korzysd wla6ciciela i zwieksza mozliwosci zagospoda rowan ia dzialki.
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Uwaga nr 23
Uwaga uwzgledniona w zakresie zmiany przebiegu linii rozg ra niczajqcych ul, Armii Krajowej na dzialce 2697 /536
Uwaga nieuwzglQdniona w zakresie dostosowania przebiegu linii rozg ra n iczajEcych do stanu istniejEcego tj. po ogrodzeniach
Uzasadnienie przebieg drogi publicznej klasy zbiorcza tj. ul, Armii Krajowej zostal ustalony w oparciu o zapisy Studium uwarunkowah
i kierunk6w zagospoda rowania przestrzennego Gminy i Miasta oraz w oparciu o RozporzEdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunk6w technicznych jakim powinny odpowiadai drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 2016 poz. L24),
zgodnie z kt6rym dla dr6g publicznych klasy zbiorcza przeprowadzanych na terenie zabudowywanym minimalna szeroko66 w liniach
rozgrcniczajEcych wynosi 20m. Bior4c pod uwagq kontekst calego ukladu komunikacyj nego, a tak2e istniejEcego zagospodarowan ia

terenu uznano, 2e mozliwe jest wykonanie poszerzenia z jedynie cze6ciowa korektA linii rozg raniczajEcych, tak by zachowai budynek
mieszkalny na dzialce 26971536.

Uwaga nr 24
Uwaga nie uwzglqdniona
Uzasadnienie: w wylo2onym po raz drugi projekcie planu nie wystQpuje droga o oznaczeniu 23KDD, mozna domniemywa6, 2e skladajqcy
uwagQ mieli na mydli droge 18KDD, kt6ra w wyniku rozpatrzenia uwag zlo2onych do pierwszego wylozenia przebiega w inny spos6b ni2
mialo to miejsce poprzednio, tj. zostala odsuniQta od istniejAcych budynk6w mieszkalnych w kierunk6w p6lnocnym o okolo 6m itym
samym nie ingeruje w istniejEce drogq prywatnq o szerokoSci 2,5m, W zwiazku z powyzszym uwaga w tym zakresie jest bezzasadna.

Uwaga nr 2, 25, 26
Uwaga uwzglqdniona w zakresie zmian w ukladzie drogowym, rezygnacji z czQsci drogi 19KDD i drogi 20KDW, na rzecz skomunikowania
siegacza ul. Leszczyriskiej z ul. Powstaric6w oraz z ul. Leszczytiskq/ ul.Pojdy
Uwaga nieuwzglqdniona w zakresie calkowitej rezygnacji z d169 publicznych i oparcia ukladu drogowego o drogi wewnQtrzne
Uzasadnienie: Wprowadzona droga 19KDD jest kontynuacjq rozwiqza6 przyjQtych w obowiezujEcym planie zagospoda rowa nia
przestrzennego uchwalonym w 2OO2 roku, w kt6rym to byla projektowana jako droga klasy lokalna o szeroko3ci 12m w liniach
rozgran iczajacych (Symbol KLU2II), a zatem ustalenia projektu planu nie zmieniajE rozwi4zari komunikacyjnych, ani ingerencji w dzialki
objete uwagami, wrQcz przeciwnie wprowadzenie drogi publicznej klasy dojazdowa o szerokoSci 10m. w liniach rozg ra n iczajacych dziala
na korzySi wlaScicieli i zwiQksza mo2liwoSci zagospodarowa nia dzialki. Koniecznym jest r6wnieZ utrzymanie sp6jnoSci ukladu
komunikacyjnego z obszarem poza opracowywanym planem, co przeklada sie na utrzymanie polEczenia pomiqdzy ul. LeszczytiskA,
a ul. Powstaic6w. Ze wzglgdu na bezpieczeistwo ludzi i mienia, uklad geometryczny t a w szczeg6lno5ci szeroko6i dzialek konieczne jest
zapewnienie obslugi komunikacyjnej obszaru projektowanych teren6w zabudowy popzez rozwiAzania przyjQte w planie.

Uwaga nr 27
Uwaga nieuwzglQdniona
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Uzasadnienie: przebieg tej drogi jest ustalony w aktualnie obowiEzujacym planie zagospodarowa nia przestrzennego z 2O12roku, w kt6rym
ul. Dworcowa oznaczona jest symbolem KLl/2II tj. droga publiczna klasy lokalna 12 m w liniach rozg ra n iczajAcych, a zatem ustalenia
projektu planu nie zmieniajE rozwiqzai komu n ikacyj nych, ani ingerencji w dzialki objete uwagami.

Uwaga nr 28
Uwaga uwzglQdniona w czQsci dotyczAcej nieposzerzania czq5ci ul. Dworcowej, czq6ci ul. Zorskiej i ul. Pierchaly
Uwaga nieuwzgledniona w czq6ci dotyczqcej nieposzerzania czq6ci ul. Dworcowej. cze6ci ul. Zorskiej, usuniecia drogi 17KDD, usuniQcia
drogi 19KDW, usuniecia drogi 23KDD oraz wydluzenia drogi 24KDW
Uzasadnienie:
Poszerzenie czqsci ul. Dworcowej wynika z zapis6w Studium Uwarunkowai i kierunk6w zagospoda rowania przestrzennego Miasta iGminy,
jako drogi o charakterze obwodnicy, prowadzonej poza terenami zabudowy, a w pozostalej czesci przebieg ulicy Dworcowej oznaczonej
symbolem 6KDL zostal ustalony w aktualnie obowiEzujEcym planie zagospodarowania przestrzennego z 2}O2toku, w kt6rym ul. Dworcowa
oznaczona jest symbolem KLI/2LI tj. droga publiczna klasy lokalna 12 m w liniach rozgraniczajacych, a zatem ustalenia projektu planu nie
zmieniaja rozwiEzai komunikacyj nych, ani ingerencji w dzialki przylegle do niej. zmiana parametr6w tej drogi byla by naruszeniem
ukladu komunikacyjnego poza obszarem objQtym planem.
Przebieg ul. Zorskiej zostal skorygowany w wylo2onym po raz drugi projekcie planu zagospoda rowa n ia przestrzennego i ul. Zorska
w sAsiedztwie istniejAcej zabudowy zostala zaprojektowana jako droga wewnQtrzna o szeroko6ci 6m w liniach rozgra niczajecych,
a wprowadzone poszerzenia, wraz z droga 17KDD dotyczA nowych teren6w zabudowy, dotychczas przeznaczonych pod uprawy polowe,
tym samym niezbqdne jest zapewnienie obslugi komunikacyjnej. Ponad to jest to zgodne z zapisami obowiAzujacego Studium
Uwarunkowai i kierunk6w zagospoda rowa n ia przestrzennego Miasta i gminy. dotyczEcymi wprowadzania nowych teren6w zabudowy
w formie kwartal6w.
W zakresie drogi 23KDD o kt6rej mowa w zaleczniku: W wylo2onym po raz drugi projekcie planu nie wystQpuje droga o oznaczeniu
23KDD, mo2na domniemywai, powinna byi to droga 18KDD, kt6ra w wyniku rozpatrzenia uwag zlozonych do pierwszego wylo2enia
przebiega w inny spos6b ni2 mialo to miejsce poprzednio, tj. zostala odsuniQta od istniejAcych budynk6w mieszkalnych w kierunk6w
p6lnocnym o okolo 6m i tym samym nie ingeruje w istniejAca droge prywatnE o szeroko6ci 2,5m. W zwiazku z powylszym uwaga jest
bezzasadna
W zakresie wydlu2enia drogi 24KDW: Nie uwzglqdniono uwagi, gdy2 przedlu2enie drogi 24KDW wiEzalo by siq z konieczno5ciq
wprowadzenia drogi o szerokosci w liniach rozg raniczajqcych 6m, a takich parametr6w nie spelnia dzialka 1282/3O3, jednoczeSnie zapisy
planu nie uniemo2liwiaje wykonania takiego poleczenia w terenie, gdy2 dla teren6w zabudowy mieszka n iowo-uslugowej jednorodzinnej
w przeznaczeniu dopuszczalnym wylistowano: dojazdy, doj6cia, drogi po2arowe, ciAgi piesze, pieszo- rowerowe, rowerowe (517 ust. 1 pkt.
2 lit. d, lit. e oraz lit. f wyto2onego po raz II projektu planu)

Czerwionka - Leszczyny
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