
BURMISTRZ
GMINY IMIASTA

('zeywronks-Leszczyny

Zarzqdzenie Nr 92/18
Bu rmistrza G miny i Miasta Czenrvionka-Leszczyny

z dnia 13 marca 2018 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22017 r. po2.1875 zp62n. zm.), art. 7 i 17 pkl 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.22017 r.
poz. 1073 z p62n. zm.), oruz afi. 42 pkt 1 i ar1. 54 ustavvy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r.

o udostepnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.U.
22017 r. poz. 1405 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastq p uje :

sl
Postanawiam rozpalrzye uwagi wniesione do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmujqcego obszar w obrqbie Leszczyny i Pzegqdza zgodnie z wykazem uwag.

s2

lntegralnq czqsciq niniejszego zarzqdzenia jest wykaz uwag zlo2onych na podstawie
art. '17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz arl.39 ust. 1 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa 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 Przegqdza.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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BURMIs I l(z zat4cznik do zarzqdzenla Burmistrza Gminy i Mlasta Czerwionka-Leszczyny
GMINV I MIASTA Nr 92118 z dnia 13 marca 2018 r.

('zsrw$nkr-LeszcrlmY

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYLO2ONEGO W DNIACH OD 11.01.2018R. DO 08.02.2018R.

DO PUBLTCZNEGO WGLADU PROJEKTU MTEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu:

Miejscowego planu zagospodarowania pzestnennego Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny

obejmujqcego obszar w obrqbie Leszcryny i Pzegqdza

tp. Data wplywu Nazwisko I lmlq, nazwa

jednostkl organizacylnei

I adres zglaszajqcego

uwagi

TreSd uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenle

nleruchomoici,

kt6rej dotyczy

uwaga.

ustalenia
projektu planu

dla

nieruchomodci,

kt6rd dotyczy

uwaga

RozstEygnl€cle Burmlstr.a

Mlasta w sprawle rozpatnenla

uwag.

Rozstrzygnlqcie Rady Miasta

Zalqcznik do uchwaly nr.......2

dn|a...........

Uwagi

Uwaga

uuzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 06.02.20'18 Bernadeta Nowak Nie wyraza zgody na poszezenie
drogi przy ul. Dworcowej z powodu
bardzo bliskiej odlegloSci (4m)
budynku mieszkalnego a ul.
Dworcowej. Poszerzenie mo2e
spowodowaC uszkodzen ie budynku.
Halas, spaliny samochodowe nie
pozwolq na otwieranie okien
poniewa2 ruch drogowy bgdzie
du2o wiekszv niz obecnie.

dz. nr
1657143

Leszczyny, ul.

Dworcowa
121

x

2. 07.02.2018 Adam Tyburczy ProSba, by w strefie oznaczonei
symbolem 36MNU i37MNU
dopuSci6 mo2liwo56 realizacji
nieuciqzliwych zakladow
produkcyjnych, warsZat6w i

rzemie6lniczych. Obecn ie jest
prowadzona budowa budynku
uslugowo - m ieszkalnego,
poz,volenie na budowe N 34712004
z dnia 29.11.2004r.

dz. nr 7'14138,

1145137

Przegqdza,
ul.

Mikolowska

x
w czesci

x
w czQ6ci



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 92118 z dnia 13 marca 2018 r.

tp. Data wplywu Nazwlsko I lmlq, nazwa
jednostki organlzacyjnej

I adres zglaszajqcego

uwagl

Tredd uwagl

(opis sprawy)

Oznaczenle

nleruchomodcl,

killrej dotyczy

uwaga.

ustalenla
prdektu planu

dla

nleruchomodcl,

kt6rej dotyczy

uwaSa

Rozstrzygniecie Burmistrza

Miasta w sprawle rozpatrzenla

uwag.

Rozstrzygnlqcle Rady Mlasta

Zalqcznlk do uchwaly nr....,..2

dn|a.,.........

Uwagi

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nie

uwzglqdniona

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdnlona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3. 07.02.2018 Adam Tyburczy ProSba, by wydzielid na obszarze
pokazanym na mapie kolorem
czerwonym, tereny przeznaczone
pod warsztaty naprawcze
motoryzacji oraz nieuciqzliwe
zaklady produkcyjne, warsztatowe i

rzemieSlnicze oznaczone sym bolem
UP.

dz. nr 714138,

1145t37
Przegqdza,

ul.

Mikolowska

x

4. 09.02.2018 Dorota Fojcik Nie wyra2a zgody na
przeprowadzenie drogi 1 6KDD
zamiast drogi 9KDW poniewaz

Wzez je! posiadlosc biegnie ju2
jedna droga KDG. Droga ta jest dla
nich bardzo uciE2liwa poniewaz
panuje halas, nie mozna otworzyc
okien bo w domu zaczyna
Smierdzie6 spalinami. Jedynq
mozliwoSciq wpietzenia domu jest
otwarcie okien z drugiej strony
domu. Je2eli powstanie kolejna
droga 16KDD to mogq zapomnie6 o
spokoju i bezpieczehstwie dzieci,
kt6re w obecnym momencie
spQdzajq czas wolny w ogrodzie z
tylu domu. Pisze o tym poniewa2
padla propozycja, aby zamiast drogi
9KDW zrobi6 droqe 1 6KDD.

dz. nr 690147

Przegqdza,
ul.

Mikolowska
10 i 108

x
w cze6ci

x
w czesci

5. 09.02.2018 Tomasz Fojcik TreS6 jak wyzej (pkt 4) dz. nr 690147
Przeggdza,

ul.Mikolowska
10 i 108

x
w czesci

x
w czesci

2



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 92l18 z dnia 13 marca 2018 r.

tp. Data wplywu Nazwlsko I lmlq, nazwa

jed nostkl organizacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagl

Tre{d uwagi

(opis sprawy)

Oznaoenle

nleruchomoScl,

kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia

projektu planu

dla

nleruchomo{cl,

kt6rei dotyczy

uwaga

Rozstrzygnlqcle Bu rmlstrza

Mlasta w sprawle rozpat.aenla

uwag.

Rozstnygniqcie Rady Mlasta

Zalqcznlk do uchwaly nr......,2

dnia ...........

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

UwaSa

uwzglqdnlona

Uwaga nie

uwzglgdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6. 09.02.2018 Maria iAndrzej
Slomka

Wobec nega[Mnego
ustosunkowania sie do ich uwagi co
do przebiegu drogi 17KDD przez
ich dzialkq informujq, iz nie
zgadzalqsiQ aby ta droga
przebiegala prze ich dzialkg.
UwaZa1q, i2 tak bliskie sEsiedztwo 2
dr6g 17KDD i1SKDD (Zorska) jest
zbedne, gdyz w dalszym ciAgu nie
tozwiEzuje problem u wiel u
wlaScicieli dzialek, a wlaSciwie staje
sie ich problemem, gdy2 czgsto
dzielite wqskie dzialkiw sposob
trudny do zagospodarowania - jak
w ich przypadku. Dlatego nie
zgadzdq siQ na bieg tej drogi przez
ich dzialke.

dz. nr
27371221

ul.

Powstafic6w
67a

x

7. 19.02.2018 Mariusz Kowol Nie zgadza siq z decyzjq o
poszerzeniu ul. Dworcowej gdyz
zagtaza to budynkom
wybudowanym Wzy tej drodze i

kosztamijego i sqsiadow, kt6re
niosq za sobq kolejne wydatki, gdyz
ma pisemnA zgodg na budowe i

postawienie nowego plotu z dnia
20.09.2017 r. przez Dyrektora Piotra
Luca, poza tym jest to jego dzialka,
zakto'a placipodatek.

dz. nr
1299141

Leszczyny, ul.

Dworcowa

x

8. 19.02.2018 Reinhold iAnna
Kowol

Nie zgadza sig z decyzjq o
poszerzeniu ul. Dworcowej a
dokladnie zagaza to budynkom

dz. nr

130',1141

x

J



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 92118 z dnia 13 marca 2018 r.

tp. Data wplywu Nazwlsko I imlq, nazwa

jednostkl organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagl

TreSd uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenle

nieruchomoSci,

kUtrcj dotyczy

uwa8a.

t stalenia
projeku planu

dla

nieruchomodci,

kt6rej dotyczy

uwaSa

Rozstnygnlqcle Burmlstrza

Mlasta w sprawie rczpatrrenla

uwa8.

Rozstrzygnlecle Rady Mlasta

Zalqcznik do uchwaly nr.......2

dnia...........

Uwagl

Uwaga

urvzglqdniona

Uwaga nie

uuzglqdnlona

UwaSa

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

7 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LL

wybudowanym pzy tej ulicy i grozi
to zniszczeniem budynk6w oraz
zniszczeniem obejScia. UwaZa, 2e
wplywa to takze na zdrowie,
poniewaz sE w starszym wieku,
chozy a spalinv niszcza zdrowie.

Leszczyny, ul.

Dworcowa

9. 19.02.2018 Krystyna iJan
Jendreas

Sq przeciwni poszerzeniu ul.
Dworcowej, gdy2 nie jest potrzebna
szersza droga. Spowoduje to
nasilenie ruchu w zwartej
zabudowie oraz likwidowanie i

zniszczenie zadrzewien
Sr6ddomowych i polnych.
Gospodarka Sciekowa nie jest
upozEdkowana. WiQksza emisja
spalin szkodliwie oddzialuje na
Srodowisko izdrowie ludzi albo
spowoduje przekroczenie
standard6w emisyjnych okreSlonych
w przeDisach.

dz. nr
2266140

Leszczyny,
ul. Dworcowa

105

x

10. 19.02.2018 Michal Piontek
ul. ZabrzafiskaTT

Nie wyra2a zgody na zabtanie z
jego dzialkizadnych metr6w na
poszerzenie drogi.

dz. nr

27',,9140

Leszczyny,
ul. Dworcowa

x

11. 19.02.2018 Jadwiga Piontek Nie wyraza zgody na zafianie z Je)
dzialki 2adnych metr6w na
poszerzenie drogi.

dz. nr
2237140 brak

dzialki
Leszczyny,

ul. Dworcowa

x

4



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 92l18 z dnia 13 marca 2018 r,

tp. Data wplywu Nazwisko i imie, nazwa

jed nostkl organlzacyJnej

i adres zglaszajqcego

uwagi

Tre36 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie

nleruchomo(cl,

kt6rei dotyczy

uwaga.

lrstalenla
projektu planu

dla

nleruchomo3cl,

kt6rei dotyrzy
uwaga

RozstJzygniecie Burmistna

Miasta w sprawie rozpataenla

uwa8.

Rozsttzygniecie Rady Miasta

Zalqcznik do uchwaly nr....,..2

dnia........,..

Uwagi

Uwaga

uwrglqdniona

Uwaga nie

uuzglqdniona

UwaSa

urrrzglqdnlona

Uwaga nle

uuzglqdnlona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

103
(przy tym

numerze dz.

2583140)
12. 19.02.2018 Sabina Kwoska Nie wyraza zgody na zabtanie z jej

dzialkimetr6w.
dz. nr

2720140,
2722140,
2723140,
2724140

Leszczyny,
ul. Dworcowa

103

x

13. 19.02.2018 Che6ko Hanna Jako wlaScicielka dzialek 688/48 i

686/49 niezgadza siQ aby droga
9KDW pzebiegala Wzez jeJ dzialki,
gdy2 sq najkr6tsze z calego
obszaru 37MNU, a droga ta
powoduje niekorzystny podzial.
Proponuje zmiane pzebiegu drogi
1 6KDD (zgodnie z zalqcznikiem
graficznym do uwagi). Zmiana
przebiegu drogi 16 KDD zapewnila
by w6wczas dostqp komunikacyjny
od strony p6lnocnej do dzialek
bqdqcych jej wlasnoSciq, co
poa,vala na skr6cenie drogigKDW.
Nie wyra2a r6wniez zgody na
pzedluzenie drogi 16 KDD od
skzvzowania z droqa 19KDD w

x

5



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 92118 z dnia 13 marca 2018 r.

tp. Data wplywu Nazwlsko i imie, nazwa

jednostkl organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagi

Tre6d uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenle

nieruchomoSci,

kt6rej dotyey
uwaga.

t stelenla

projektu planu

dla

nieruchomoScl,

kt6rq dotyczy

uwaga

Rozstrzygniqcie Burmistrza

Miasta w sprawie rozpatnenla

uwag.

Rozstrzygnlecle Rady Miasta

Zalqcznlk do uchwaly nr...,...2

dnia...'.......

Uwagl

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nle

uuzglqdnlona

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nie

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

strong obszaru 30MNU poniewa2
zwigkszy to ruch samochodowy,
kt6ry bqdzie w przyszlo6ci
zabudowany. Uwaza,2e to wlasnie
tamtqdy bqdq je2dzi6 nowi
mieszkahcy w strong Rybnika, co
zwigkszy halas w obszarze
37MNU, kt6ry i tak jest znacznie
obciqzony halasem od ul.
Mikolowskiei.

14. 19.02.2018 Rada Dzielnicy
Leszczyny Stare

Rada zwraca siQ z wnioskiem, aby
drogq Dworcowa na odcinku od
skzyzowania z ul. Roberta
Pierchaly w kierunku Przeggdzy
zaplanowae jako drogg o
szerokoScijakq ta droga ma
obecnie.

ul. Dworcowa x

15. 20.02.2018 Gertruda
Szymiczek

1. Nie zgadza sie na poszezenie i

przekwalifikowanie drogi
dojazdowej biegnqcej od ul.
Powstahc6w 89 (6KDW i 14KDW)
na droge wewnetrznE. Droga
dojazdowa jest drogq prywatnq.
Ka2dy z mieszkahc6w odstqpil po
3m by zapewniC odpowiedni dojazd
do posesji polo2onych wzdlu2 drogi.
Nie ma koniecznoScioraz potzeby
poszerzenia drogi, gdy2 kaZdy z
mieszkahc6w ma odpowiedni
dostgp do swojej posesji. Zmiana
otzeznaczenia droqi na droqe

dz. nr
25631249,
25641249

x

6



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 92118 z dnia 13 marca 2018 r.

tp. Data wplywu Nazwisko llmle, nazwa

jednostkl organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagl

Tre(d uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenle

nieruchomo{cl,

kt6rej dotyczy

uwa8a.

lrstalenla
projektu planu

dla

nleruchomodcl,

kt6rei dotyczy

uwaga

Rozstrzygnlecle Burmistrua

Mlasta w sprawle rozpatrrenia

uwag.

Rozstnygnlgcle Rady Mlasta

Zalqcznik do uchwaly nr..,....2

dnia...........

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

unzglqdnlona

Uwaga

uwzglqdnlona

Uwaga nie

uwzglgdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

wewnQtrznE sprawi, 2e znacznie
wzmoze siQ ruch drogowy, co
znacznie obn izy komfort
kozystania z wlasnych
nieruchomoSci pzez mieszkahc6w
oraz negatywnie wplynie na
Srodowisko. Zmieniajqc klasq drogi
ograniczona zostaje swoboda, jako
wlaSciciela dzialki do niej
przylegajEcej, w ksztaltowaniu na
niej zabudowy wyznaczalqc np.
niepzekraczalnE liniQ zabudowy
bqd2te2 wyglqdu innych element6w
malej architektury jak plot itp.

2. Oponuje przeciwko
przeksztalceniu teren6w
znajdujqcych sig na obszarze
oznaczonymjako 2UMN do SUMN
na tereny uslugowo -
m ieszkaniowe i jednoczesne
uzEdzenie tam drogi oznaczonej
17KDD. Jest to dzialanie bezcelowe
z uwagi na biegnqcy istniejqcy juz
r6wnolegle szlak drogowy - ul.
Zorska - w odleglosci zaledwie
kilkunastu metr6w. W zaden spos6b
nie ulatwito dojazdu do posesji, a
wrQcz go utrudni. WaSciciele
dzialek w okolicy nie bqdq mogli
realizowa6 inwestvcii budowlanych,

7



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 92118 z dnia 13 marca 2018 r.

Lp. Data wplywu Nazwisko llmle, nazwa
jednostki organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagl

Tredd uwagi

(opis sprawy)

Oznac2enie

nleruchomodcl,

kt6rej dotyczy

uwaga.

t stalenla
projektu planu

dla

nleruchomodcl,

Rozstnygnlqcle Burmlstrza

Miasta w sprawle rozpatrizenia

uwa8.

Rozstrzygnlecle Rady Mlasta

Zalqcznik do uchwaly nr.......2

dnia...........

Uwagl

kt6rej dotyczy

uwaSa

Uwaga

uuzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdnlona

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

ich dzialki zostanq podzielone,
przeksztalcone i ograniczone z kilku
stron drogE.

3. Nie zgadza siq z zapisami 515
pkl2.7 i8 projektowanego planu
albowiem na terenach znajdujqcych
sie przy ul. Powstanc6w istniejqca
zabudowa jed norodzinna
charakteryzuje sie 162norodnoSciq
kolorystyki dach6w i elewacji.
Wprowadzenie obostrzerl do
nowego planu, w zaden sposob nie
ujednolici kolorystyki budynk6w w
tym zakresie.

4. Nie zgadza siq z zapisami S'15
pkt 3.1a oraz pkt 3.2a - w zakresie
minimalnej powierzchni dzialki do
zabudowy oraz m inimalnej
szerokosci frontu dzialki dta
zabudowy wolnostoiacei.

16. 20.02.2018 Celina iKazimierz
Chrobok

Tre56 jak wyzej (pkt 14) dz. nr
22751249,
22761249,
17991249

x

17. 20.02.2018 Kazimierz i Ewa
Szymiczek

TreSd jak wyzej (pkt 14) dz. nr

22541249,
25651249,
25661249

x

8



Zalqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
Nr 92118 z dnia 13 marca 2018 r.

Lp. Data wplywu Nazwisko llmiq, nazwa

lednostkl organlzacyjnej

I adres zglaszajqcego

uwagi

fre56 uwagl
(opls sprawy)

Oznaczenie

nleruchomoicl,

ktilrei dotyczy

uwaga.

t stalenla
projektu planu

dla

nleruchomo3cl,

kt6rej dotyczy

uuraSa

Rozstnygnlqcle Burmlstrza

Mlasta w sprawie rozpatnenla

uwa8.

Rozstrzygniecle Rady Miasta

Zalqcznik do uchwaly nr.......2

dnia...........

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

utnglqdniona
Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 5 7 8 9 10 11

18. 20.02.2018 Agnieszka Adamczyk Tre56 jak wyzej (pkt 14) dz. nr

37',,91249,

37211249

x

19. 21.02.2018 Szombara
J6zei i Barbara

Nie chce by na jego dzialce powstaly
drogi o numerze 9KDW i 16KDD
poniewa2 jego dzieci maja jedynq
mo2liwoSc by sig swobodnie bawi6,
bieqad czv $aC.

dz. nr 69814/-

ul.Mikolowska
Przegqdza

x

20. 21.02.2018 Agnieszka i

Wojciech Fuchs
Spzeciwiajq sie planom budowy
drogi 16KDD, kt6ra pzebiegalaby w
bezpoSrednim sqsiedztwie ich 2
dzialek iw bliskiej odlegloSci ich
budynku mieszkalnego i wplynqla
niekorzystnie na komfort zycia
poptzez halas, za n ie czy szczenie
powietrza, pgkanie dom6w itp. Na
dalszym odcinku droga 16KDD ma
siQ lqczyC z obecnE drogq ul.
Leszczyrlskq, kt6rq prosili o
calkowite wylqczenie z plan6w
zagospodarowania przestrzen neqo.

dz. nr 115617,

115717
ul. Leszczyiska
48,Przeggdza

x

21. 21.02.2018 Sebastian Sopalski ProSba o ponowne rozpatrzenie
mozliwosci przeksztalcenia terenu
wokol dzialki nr 15211319 obrgb
Leszczyny. Wnioskujq o
przeksztalcenie terenu na cele
mieszkaniowe, tak jak to bylo
zakladane w Studium... . Dzialka
jest ogrodzona, posiada
doprowadzonE energ ie elektrycznq
oraz wlasne uiecie wodv ze studni.

dz. nr
15211319

ul. Zorska

x
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tp. Data wplywu Nazwlsko iimiq, nazwa
jed nostki organlzacyjnej

i adres zglaszajqcego

uwagi

Tretd uwagl

(opis sprawyl
Oznaczenie

nieruchomo{cl,

kt6rej dotyczy

uwaga.

t stalenia
prdektu planu

dla
nieruchomo6cl,

kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstnygnlqcle Burmlstza
Miasta w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rorstzytniecie Rady Mlasta

Zalqcznik do uchwaly nr,,.,...2

dnia......,....

Uwagi

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglgdniona

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22. 22.02.2018 Spoleczny Komitet
Mieszkahc6w
Leszczyn i

Przeggdzy

Kwestionujq czQSC ustalen
przyjetych w projekcie iwnoszq o
dokonanie zmian z uwzglQdnieniem
uwag:
1 . Rezyg nacj a z ptzeksztalcen ia
dzialki 74 na tereny mieszkaniowe i

wlEczenie jej do strefy 16WS i

24Z lS zptzeznaczeniem jej na
tereny rekreacyjne i parki.
2. Skomunikowanie gminnej dzialki
74 zgodnie z obowiEzujEcym
Studium.. nowymi drogami do ulicy
Powstafic6w w PrzegQdzy i poprzez
niezabudowane tereny bqdqce
poza obecnym opracowaniem, w
kierunku ulicy Mikolowskiej w
Pzegqdzy.
3. Ponowne skonsultowanie ze
wszystkim i wlaScicielami
koniecznoSci budowy i przebiegu
drogi9KDW, 16KDD, 18KDD i

1gKDD.

16WS,
24ANS,
9KDW
16KDD,
18KDD 

'1gKDD

x

23. 22.02.2018 Alodia Urbaiczyk Kwestionujq czQSc ustalefi
przyjqtych w projekcie iwnoszq o
dokonanie zmian z uwzglednieniem
uwag:
1. Drogi 16KDD i 19KDD -
stanowczo sprzeciwiajq sig planom
rozbudowy i wydlu2enia zachodniej
odnogi ulicy Leszczyriskiej w
Przeggdzy, gdyZ budowa drogi

dz. nr 104017
ul. LeszczyrlskaS,

Pzegqdza
dz. nr 103917,

84,817,849n,
935/5

ul. Leszczyriska
2a 10,

Przegqdza

x

l0
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tp. Data wplywu Nazwisko i lmlq, nazwa
jednostkl organizaryinej

i adres zglaszajqcego

uwagl

Tre{d uwagl

(opis sprawy)
Oznaczenle

nleruchomo{ci,

ktdrej dotyczy

uwaga.

lrrtalenla
projektu planu

dla

nleruchomoCcl,

kdrej dotyczy

uwaga

RozstrzySnlecle Burmlstaa

Mlasta w sprawle rczpatnenla

uwag.

Rozstrzygniecle Rady Miasta

Zalqcznik do uchwaly nr.......2

dnla,..........

Uwagi

Uwaga

unzglqdniona

Uwaga nie

uwrglqdniona

Uwaga

uwzglqdniona
Uwaga nie

uwzglqdnlona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Czerwionka -
Leszczyny

rozbudowy i wydlu2enia zachodniej
odnogi ulicy Leszczyriskiej w
Przegqdzy, gdy2 budowa drogi
16KDD jest zupelnie
nieuzasadniona - prowadzi w
szczete pola, kt6re w ruzie potrzeby
mo2na w prosty ilatwy spos6b
skomunikowaA z uficq Powstafc6w
otaz z ulicq Pojdy. Podobnie
przeciwni sE budowie drogi 19KDD,
gdyz wygeneruje ona dodatkowy
ruch na ulicy Leszczynskiej od nr 2
do 1 0a, pogarszajec warunki
mieszkaniowe i stwarzajqc
dodatkowe zagrozenia
komunikacyjne. WaSciciele sq
zgodni, 2ew razie plan6w budowy
nowych dom6w, dojazd do nich
moze odbywao sie skrajem ich
dzialek, tak jak to jest
praktykowane. Logiczne jest
skierowanie ruchu z drogi 9KDW w
kierunku ul. Powstanc6w, jak
przedstawiono to w ostatnim
opracowaniu.
Poszerzenie ulicy Leszczyfi skiej -
droga 16KDD - jest niezgodne z
obowiqzujqcymi normami odlegloSci
dr6g od budynk6w, gdy2
wielokrotnie naruszaloby
obowiazuiace 6m odleqloSci drooi

935/5
ul. Leszczyrlska

2i,10,
Przeggdza

ll
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.........'::
Burmistrz

Tre56 jak wyzej (uwaga nr 1lnga Zajonc
Wellen Kampstr 7
80933 Mlinchen

Droga wytyczona przez dzialkq
9KDW jest niepotrzebna, poniewa2
dojazd do dzialki 1273146 ma
zapewniony od drogi gl6wnej.

ul. Mikolowska 12
44-238 Czerwionka -
Leszczyny

Czerwionka - feszczyny

t2

tp. Data wplywu Nazwisko I lmlq, nazwa

Jednostkl organizacyjnel

I adres zglaszajqcego

uwagl

Tre{d uwagl
(opls sprawy)

Oznaczenle

nieruchomoici,

ktdrel dotyczy

uwa8a.

t stalenla

projektu planu

dla
nleruchomoftl.

Rozstrzygnlecie Burmlstrza

Mlasta w spl"wle rozpatnenia

uwa8,

RozstrzySniecle Rady Mlasta

Zalqcznlk do uchwaly nr.......2

dnla...........

Uwagl

kt6rei dotyczy

uwaSa

Uwata
uwzglqdnlona

Uwaga nie

uuzglqdnlona

Uwaga

uwzglqdniona

Uwaga nie

uwzglqdniona

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

od budynk6w.

24. 22.02.2018 dz. nr
11491'.,87

x

25. 22.02.2018 dz. nr
1273146

ul.Mikolowska
12,

Przeoedza

x

'q{



Zatqcznik do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
Nr 92118 z dnia 13 marca 2018 r.

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag:

Uwagi nr 1,7,8,9,lO,7I, L2,14
Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnien ie:

Wylo2ony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie zmienia przebiegu ulicy Dworcowej w stosunku do dotychczas
obowiqzujqcego planu zagospoda rowania przestrzenneSo zatwierdzonego uchwatq nr IX/78/2OO2 Rady miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 26
wrzeinia 2OO2r., w kt6rym to zgodnie z zapisami 551 tereny oznaczone symbolem KLln - ll sa ulice klasy lokalnej o szerokoici w liniach
rozgran iczajqcych 12m. Przebieg ul. Dworcowej jako droga publiczna klasy lokalna jest ustalony r6wnie2 w obowiqzujqcym Studium Uwarunkowa6 i

kierunk6w Zagospodarowa nia Przestrzennego Miasta i Gminy Czerwionka Leszczyny (przyjqte uchwatq nr (189040 Rady Miejskiej w Czerwionce-
Leszczynach z dnia 28 Maja 2010r.). Ponad to zgodnie z obowiqzujqcym Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016. Poz. L24) szerokoid ulicy w liniach
rozgra niczajqcych dla klasy lokalna zostala okreSlona na 12m. BiorEc pod uwagq powy2sze oraz brak wniosk6w w zakresie zmiany klasy drogi zloionych
do studium brak jest podstaw do uwzglqdnienia uwagi, gdy2 projekt planu nie zmienil zasadniczego ukladu komunikacyjnego ani ingerencji w
poszczeg6lne dzialki

Uwaga nr 2
Uwaga nieuwzglqdniona w czq6ci dotyczEcej wprowadzenia nieuciQiliwych zaklad6w produkcyjnych
Uzasadnienie:

Teren objqty uwagq polo2ony jest na terenach oznaczonych w Studium (przyjqte uchwala nr LA90[0 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
28 Maja 2010r.) jako H26M2 dla kt6rych przeznaczenie podstawowe to tereny mieszkaniowe z przewaga zabudowy jednorodzinnej, tak2e z

towarzyszAcymi uslugami o nieuciq2liwym oddzialywaniu na otoczenie. W projekcie planu ustalono przeznaczenie zgodne z kierunkami okre5lonymi w
studium tj. tereny oznaczone symbolem 37MNU - Teren zabudowy mieszkaniowo-uslugowej jednorodzinnej. Wprowadzenie nieuciEiliwej produkcji
bylo by naruszeniem ustalei studium.

Uwaga nr 3
Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
Teren objqty uwagq polo2ony jest na terenach oznaczonych w Studium (przyjqte uchwalq nr LlS9O/tO Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia
28 Maja 2010r.) jako H26M2 dla kt6rych przeznaczenie podstawowe to tereny mieszkaniowe z przewaga zabudowy jednorodzinnej, takie z
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towarzyszQcymi ustugami o nieuciq2liwym oddzialywaniu na otoczenie. W projekcie planu ustalono przeznaczenie zgodne z kierunkami okre5lonymi w
studium tj. tereny oznaczone symbolem 37MNU - Teren zabudowy mieszkaniowo-ustugowej .jednorodzinnej. Wprowadzenie teren6w uslugowo-
produkcyjnych oznaczonych symbolem UP byto by zatem naruszenie kierunk6w polityki przestrzennej wyznaczonych w Studium

Uwagi nr 4, 5

Uwaga nieuwzglqdniona w czq5ci dotyczqcej propozycji przebiegu drogi
Uzasadnienie:
Zgodnie z obowiazujEcym RozporzEdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wsprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016. Poz. 1241na drodze publicznej klasy Z tj. ul. Leszczyhska nale2y dq2yd do ograniczenia
liczby zjazd6w, szczeg6lnie do teren6w przeznaczonych pod nowq zabudowq, a odstqpy pomiqdzy skrzy2owaniami nie powinny byi mniejsze ni2 300m.
Zaproponowana zmiana przebiegu drogi 16KDD jako drogi wewnqtrzna nie spelnia wy2ej wymienionych warunk6w

Uwaga nr 6
Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:

Zaproponowany przebieg dr6g zostal wypracowany w wyniku rozpatrzenia uwag zio2onych podczas pierwszego wyloienia do publicznego wglqdu i

jest zgodny z zapisami Studium Uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta i gminy, dotyczEcymi wprowadzania nowych
teren6w zabudowy w formie kwartal6w. Jednocze6nie drogi te zapewniaja obslugq komunikacyjnq poszerzonych teren6w zabudowy na dzialkach

objetych uwagami

Uwaga nr 13

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:

Zgodnie z obowiqzujqcym RozporzEdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej wsprawie warunk6w technicznych, jakim powinny
odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016. Poz. I24l na drodze publicznej klasy Z tj. ul. Leszczyriska naleiy dqiyi do ograniczenia
liczby zjazd6w, szczeg6lnie do teren6w przeznaczonych pod nowq zabudowq, a odstqpy pomiqdzy skrzy2owaniami nie powinny byd mniejsze ni2 300m.
Zaproponowana zmiana przebiegu drogi 16KDD nie spelnia wyiej wymienionych warunk6w. StEd te2 niemo2liwe jest uwzglqdnienie uwagi w zakresie

zmiany przebiegu drogi 9KDW gdy2 pozostala czq(i dzialki pozostataby nadal bez obslugi komunikacyjnej.
Przedluienie drogi 16KDD od skrzy2owania z drogE 19KDD w kierunku p6tnocno zachodnim tj. do granic obszaru ma na celu zapewnienie sp6jno(ci
komunikacyjnej z obszarem polo2onym poza granicami obszaru objgtego planem, gdzie obowiqzuje miejscowy plan zagospoda rowania
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przestrzennego. Jednoczeinie dla terenu 30MNU zapewniono obstugq komunikacyjnq poprzez publiczny ciEg pieszo-jezdny 7KDX.

Uwagi nr t5, 16, 77 , L8,24
pkt 1

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
Wskazanie lqcznika pomiqdzy ul. 2orskq a ul. Powstaric6w pomiqdzy posesjami o nr 89 i 93 objete uwagq zlo2onq podczas 1 wylo2enia przez Radq
DzielnicyStarezgodniezprotokolemzzebraniawdniul2.02.20lTr.,cozostalouwzglqdnionewprojekciewylo2onymzar6wnoporaz2jakitrzeci.
Pkt 2

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:

Zaproponowany przebieg dr6g zostal wypracowany w wyniku rozpatrzenia uwag zto2onych podczas pierwszego wylo2enia do publicznego wglqdu i
jest zgodny z zapisami Studium Uwarunkowad ikierunk6w zagospodarowania przestrzennego Miasta igminy, dotyczqcymi wprowadzania nowych
teren6w zabudowy w formie kwartat6w cyt. ,,Rozw6j zabudowy musi nastqpowoi w spos6b zorgonizowony inwestycyjnie, w obrqbie kwartol6w
zobudowy wyznoczonych w miejscowym plonie zagospodorowonio przestrzennego". Jednoczeinie drogi te zapewniajq obslugq komunikacyjnq
poszerzonych teren6w zabudowy na dzialkach objqtych uwagami (dotychczas dzialkach rolnych). Przeksztalcenie przedmiotowych teren6w z grunt6w
rolnych bylo wnioskowane przez wla6cicieli grunt6w przed przystqpieniem, jak ipo przystEpieniu do sporzqdzenia planu. Jednoczeinie zmiana
przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowa nia przestrzennego nie wyklucza dotychczasowego tj. rolnego wykorzystania tych teren6w.
Pkt 3

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
Zapisy w zakresie kolorystyki elewacji i dach6w majE na celu zwiqkszenie ladu przestrzennego i ujednolicenie nowopowstajqcej zabudowy
zmniejszajqc chaos urbanistyczny uzasadnienie we wprowadzeniu bardziej restrykcyjnych zapis6w ma fakt, ie obszar objqty planem polo2ony jest na
terenie Parku Krajobrazowego Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
Pkt 4

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
wskazane w 515 ust.3 pkt l ipkt l parametry powierzchni nowo wydzielonych dzialek budowlanych w szczeg6lno6ci w zakresie powierzchni zostaty
podane zgodnie z zapisami obowiqzujqcego Studium uwarunkowa6 i kierunk6w zagospoda rowan ia przestrzennego (przyjqtego uchwalq nr LESO/7O
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Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 Maja 2010r.), z kolei minimalne szerokosci front6w dzialek majq zapewnii swobodq lokalizacji

nowych obiekt6w budowlanych przy zapewnieniu minimalnych odleglo6ci od granicy dzialki sqsiedniej

Uwaga nr 19

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:

Zasadniczym celem planu jest uruchomienie nowych teren6w budowlanych, w tym r6wnie2 przeksztatcenie dzialki na tereny zabudowy
mieszka niowo-uslugowej zgodnie z zapisami obowiqzujqcego Studium. Zaproponowany uktad komunikacyjny tj. droga 16KDD zastepuje dotychczas
projektowanq drogq wyiszej klasy (droga klasy lokalna) iprzebiega p6lnocnym skrajem dzialki. Droga 9KDW ma na celu umoiliwienie podziatu i

zapewnienie dojazdu do dalszej czg5ci dzialki, tak by wzrosla jej atrakcyjno6d budowlana i moiliwe bylo wydzielenie samodzielnej dziatki
przeznaczonej na cele budowlane w jej p6tnocnej czq6ci, co zapewnia mo2liwoid lokalizowania nowej zabudowy w przyszlo6ci (w tym r6wniei dla

dzieci). Zmiana przeznaczenia terenu nie wptywa na dotychczasowe u2ytkowanie terenu, a realizacja drogi wewnetrznej le2y w gestii wlaicicieli i nie

bqdzie przedmiotem realizacji przez gminq.

Uwaga nr 20

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
Projektowana droga 16KDD nie ingeruje bezpoSrednio w dzialkq objqta wnioskiem, a zaproponowany przebieg stanowi nowe polqczenie w miejsce

dotychczasowego odcinka ul. Leszczyiskiej przebiegajqcego przez grunty prywatne. Jednoczeinie nie moina wylqczyd pojedynczej drogi z obszaru

objqtego planem.

Uwaga nr 21

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
przeznaczenie dzialki objqtej uwaga na teren budowlany bylo by niekorzystne ze wzglqdu na ochrong ladu przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku

rozlewania siq zabudowy. Dzialka ta oddalona jest znacznie od istniejQcych, jak i projektowanych teren6w zabudowy. Ponad to poprzez czeSd dzialki
przebiega zaprojektowany w Studium korytarz powiqza6, kt6rego realizacja mogla by byd w przyszlo6ci utrudniona.

Uwaga nr 22

Uwaga nieuwzglqdniona
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Uzasadnienie:
Ad. pkt 1
Przeznaczenie dzialki 74 na tereny oznaczone symbolem WS oraz ZWS jest bezzasadne - na terenie dzialki nie wystepujE wody otwarte oraz zieleh
stanowiace ich otulinq, a stanie obecnym dzialka ta stanowi tereny uiytkowane rolniczo. Zgodnie z obowiqzujqcym miejscowym planem
zagospodarowania dzialka ta oznaczona jest symbolem M4 i przeznaczona jest pod zabudowq mieszkaniowq realizowanq w formie zorganizowanej
(511 ust. 1). Zgodnie z zapisami 911 ust. 2 zabudowa ta moZe byd ksztattowana zar6wno w formie jednorodzinnej, wielorodzinnej, jak i mieszanej dla
catoici terenu bqdi jego fragmentu o powierzchni nie mniejszej ni2 25%. Dla przedmiotowej dziatki utrzymano przeznaczenie teren6w zabudowy
mieszkaniowej w obowiqzujqcym Studium (przyjqte uchwalq nr LE9OAO Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 Maja 2O1Or.), co ma
bezpo6rednie przelo2enie na zapisy planu. Zgodnie z wyloionym projektem planu zniesiono obowiQzek realizacji zabudowy na obszarze stanowiEcym
min 25o/o terenu, a biorqc pod uwagg charakter zabudowy tego terenu wykluczono moiliwoid realizacji zabudowy wielorodzinnej. Zniesienie
przedmiotowego zapisu pozwala gminie na swobodQ dysponowania gruntem i mo2liwo6d wydzielenia poszczeg6lnych dziatek, jak iteren6w rekreacji i

zieleni. Zgodnie z wylo2onym projektem planu (915 ust. 1 pkt 2)jednym z dopuszczalnych przeznaczei terenu jest zielefi urzqdzona oraz obiekty matej
architektu ry.

Ad. pkt 2
Dziatka objqta wnioskiem od strony p6lnocno-wschod niej skomunikowana jest poprzez drogq publicznq klasy dojazdowa oznaczonq symbolem 18KDD
zakofczonq placem do zawracania (siqgacz od ul. Pojdy) Jednoczeinie dzialka ta jest skomunikowana od strony poludniowo zachodniej wyznaczonE w
obowiEzujEcym planie ipolo2onq poza obszarem opracowania drogq publicznq klasy lokalna KL12 ll, kt6ra lqczy siq z projektowanq w planie drogq
16KDD.

Ad. Pkt 3
Granice obszaru objqtego planem zostaly wyznaczone w uchwale o przystEpieniu do sporzqdzenia planu (Nr XLvlllfr lt4 Rady Miejskiej w
Czerwionce-Leszczynach z dnia 7 listopada 2Ot4 r.l i niemoiliwym jest projektowanie przeznaczenia terenu, jak i ukladu komunikacyjnego poza
wyznaczonymi granicami obszaru objqtego planem. Zaproponowany uktad drogowy stanowi trzeci oficjalny wariant, kt6ry zostal przedmiotem
trzeciego wyto2enia projektu planu do publicznego wglAdu, ito wla6nie zasadniczym celem tego uktadu jest mo2liwoii przeprowadzenia podzial6w,
jak iscalei i podzial6w nieruchomoici tak by mo2liwe bylo wydzielenie nowych dzialek budowlanych, a tym samym zwiqksza on moiliwoii zabudowy
poprzez eliminacjq indywidualnych dojazd6w, siqgaczy i sluiebnoSci. Droga 19KDD sankcjonuje istniejaca drogq gruntowa nadajqc jej status drogi
publicznej i lqczy siq z istniejEcym fragmentem ul. Leszczyrlskiej, co potwierdzono podczas przeprowadzonej dyskusji publicznej. Delikatne luki na
projektowanych drogach chara kterystyczne sq dla dr6g osiedlowych i stanowiE naturalne ograniczenie prqdko6ci. Biorac pod uwagq caloksztatt, jak i

liczbq przea nalizowanych rozwiqzar\, a w szczeg6lno6ci stwierdzenie zawarte w uwadze, ie ,,wprowodzenie plonu zogospodorowonio przestrzennego
dla gminy jest elementem jej rozwoju, ma przynieii wymierne korzyici, kt6rych beneficjentem stonie sie colo gmind i lokolno spolecznoi( nale2y
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kontynuowai prace nad planem i spelnid oczekiwania pozostalych kilkuset os6b czekajqcych na uchwalenie planu, a tak2e pozostalych mieszka6c6w.

Naleiy r6wniei podkre(lii, 2e uktad drogowy o kt6rym mowa w uwadze nie ingeruje w 2aden spos6b miedzy innymi w dzialki LLSil7; lt5l7; It58l7;
9366 oraz 973/7 o kt6rych mowa w uwadze, a wrecz przeciwnie przeznacza je w cato6ci na cele zabudowy mieszka niowo-uslugowej jednorodzinnej, a

nie jak do tej pory zabudowy mieszkaniowej i drogi publicznej klasy lokalna

Uwagi nr 23

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
Po pierwszym wyio2eniu projektu planu do publicznego wglqdu, w wyniku rozpatrzenia zloionych uwag przeprojektowa no uklad komunikacyjny

miqdzy innymi poprzez zmianq przebiegu istniejacej ul. Leszczyriskiej iodsuniecie linii rozgraniczajacych 6wczesnej drogi oznaczonej symbolem 24KDD

od nieruchomo6ci objetych uwagQ, co przedstawiono podczas 2 wyloienia projektu planu do publicznego wglqdu, w kt6rym czqdi istniejEcej drogi

wskazano jako drogq wewnQtrznE, a czq6d zapewniajqcq komunikacjq w kierunku Leszczyn jako drogq publicznq kl. Dojazdowa. Zaproponowane

rozwiqzanie r6wnie2 nie bylo w pelni satysfa kcjon ujqce dla mieszkaric6w a zatem w celu poniesienia ich komfortu zaproponowano nowy uklad

komunikacyjny, w kt6rym zrezygnowano z dotychczasowego przebiegu fragmentu ul. Leszczyriskiej pomiqdzy istniejacymi zabudowaniami na rzecz

przeprojektowa nia polEczenia drogowego po terenach nieza budowa nych. Jednoczeinie przesuniQto linie rozgraniczajqce drogi w taki spos6b, by jak

najmniej ingerowaly w nieruchomoSci juZ zabudowane. Jednocze6nie przy projektowaniu ukladu komunikacyjnego uwzglqdniono jak najbardziej

zapisy Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadai drogi publiczne i

ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2OL6. Poz.124). Wyra2ono to zar6wno poprzez parametry drogi jak i projektowanie ukladu drogowego w nawiqzaniu do

istniejqcych miedz,6cieiek id16g gruntowych stanowiqcych dojazdy do grunt6w rolnych tj. ograniczajqc wplyw pro.iektowanej drogi na przyrodq i

krajobraz oraz grunty rolne w jej otoczeniu. MajEc na celu zachowanie korytarza powiqzai umoiliwiajqcego przej6cia zwierzat, zachowano grunty

rolne wzdlu2 wyznaczonego w studium korytarza powiqzari.

Uwaga 25

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie: droga 9KDW ma na celu zapewnienie komunikacji dla kolejnych linii zabudowy powstajqcych od ul. Mikolowskiej. Wynika ona przede

wszystkim z uktadu geometrycznego dzialek, kt6re sq wqskie i diugie nawet na ponad 300m, co jest niekorzystne w przypadku wykonywania
podzial6w. Ul. Mikolowska jako droga publiczna klasy gl6wna zgodnie z obowiqzujqcym Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej

w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2016. Poz. I24l powinna mied powiqzania

z drogami nie ni2szej klasy ni2 L - lokalna (wyjqtkowo klasy D - dojazdowa) przy czym na drodze tej naleiy ograniczyi liczbq i czqstotliwo(d zjazd6w

przez zapewnienie dojazdu z innych d169 ni2szych klas, szczeg6lnie do teren6w przeznaczonych pod nowq zabudowq. Jako, 2e projekt planu
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wprowadza znaczne poszerzenie teren6w zabudowy niezbqdne jest zapewnienie im prawidlowej obstugi komunikacyjnej. Nacisk na skomunikowania

tak duzych teren6w przeznaczonych poprzez drogq wewnetrznE zostal wyraZony na posiedzeniu Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
kt6ra r6wnie2 zwr6cita uwagq na koniecznoii ograniczenia liczby zjazd6w do ul. Mikolowskiej. Ponad to niekorzystnym dla wla6cicieli nieruchomo5ci o
takiej geometrii, jest wydzielanie dtugich wqskich slu2ebnoSci i przejazd6w, kt6re niejednokrotnie koicza siq konfliktami sqsiedzkimi.
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