
BURtol!$"t'nz
GMINT i \,1[ASTA

Czerwionku-LeszczYtlY
Zarzqdzenie Nr 350/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czerurionka-Leszczyny

z dnia 9 lipca 2019 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22019 r. poz.506), arl.7 i 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 1945 z p62n.
zm.), oraz arl. 42 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 2081 z p62n.

zm.)

zarzqdzam, co nastepuje :

s1

Uwagi wniesione do wylo2onego w dniach od 8.05.2019 r. do 6.06.2019 r. projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny obejmujqcego obszar w obrgbie Belk, rozpatruje sig w spos6b okre6lony
w zalqczniku do niniejszego zarz4dzenia.

s2

lntegralnq czq6ciq niniejszego zarzqdzenia jest zalqcznik - wykaz uwag.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

"r#,.,ffiiffi,"?Ea^v
Weslr/lhzewski

r/d
RADCA



BUR $f ISTR,Z
GMINY i MIASTA

Czenvionka-Leszcryny

Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r.

WvKRz UWAG WNIESIONyCH DO WYTOZONEGO W DNIACH OD 8.05.2019 R. DO 6.06.2019 R.

DO PUBLTCZNEGO WGLADU PROJEKTU MTEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PMESTRZENNEGO

Wykaz dotyczY Projektu :

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Gzerwionka - Leszczyny

obejmuiqcego obszar w obrqbie Belk

Lp. Data
wptyuru

Nazwisko iimiq,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomo6ci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomo5ci
kt6rei dotyczy

uwaga

Rozstrzygniqcie Burm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstzygniqcie RadY
Miejskiei

Zalqcznik do uchwaly
nt.......2 dnla ...........

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 't0 11

1 09.05.2019 A. W.
osoba fizyczna

ProSba o przesunigcie linii
zabudowy w obrgbie jego dzialki
(za drogg 16 KDW) w spos6b
umo2liwiaiacy iei zabudowe.

dz. nr 24001200
Belk

2MN
4MN

16KDW

x

2 09.05.2019 o. K.
osoba fizyczna

ProSba o przeznaczenie Pod
zabudowq dzialki od stronY
bocznej ulicy Nalepy.
Proponowana zmiana
uzasadniona jest tym, i2 dzialka
nie posiada dostqpu do drogi
nrrtrlicznei od ulicv Gl6wnei.

dz. nr 28421181

ul. Nalepy
Belk

5MN
6MN

1sKDW

x

3. 10.05.20'19 R. G.
osoba fizyczna

Przekwalifi kowan ie calej dziatki
pod zabudowg mieszkaniowq
jednorodzinnq.

dz. nr 2446fi22
ul. Gl6wna

Belk

13MN
2ZI{S

x
w czg6ci

x
w czg6ci

4. 16.05.2019 o.B.
osoba fizyczna

Wnosi o przekwalifikowanie
dzialek rolnych na tereny
mieszkaniowe z mo2liwoSciq
zabudowv iednorodzinnei

dz. nr 419141,

422141

Belk

1R1 x

5. 20.05.2019 G. G.
osoba fizyczna

ProSba o przeksztalcenie czqSci
terenu z teren6w rolniczych na
dziatkg z mo2liwoSciq zabudowY,
poniewa2 w przyszloSci Planuje
budowq domu na tej dziatce,
kt6ra w tej chwilijest u2ytkiem
rolnym. Dziatka ta znajduje sig w
sasiedztwie teren6w iu2

dz. nr 149112

ul. Graniczna
Belk

3R1 x
w czgSci

x
w czg6ci

1



BURMISTRZ
Cft'afNy f offfSm zalecznik do zarzedzenla Nr 350/19 Burmlstrza Gminy i Mlasta czerwtonka-Leszczyny z dnta 9 lipca 2019 r,

:urwionl€-trszczYny

Lp. Data
wptyrru

Nazwisko iimig,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zglaszaJqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dta
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygnigcie Burm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygniecie Rady
Miejskiei

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

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zabudowanych o nastgpujqcych
numerach ewidencyjnych: 1 47 I 12
i 149t12.

6. 31.05.2019 E. T. P.
osoby fizyczne

Wniosek o pzeksztalcenie dzialki
rolnej na dzialkg budowlanq pod
mieszkalnictwo jednorodzinne.

dz. nr 11021219
ul. Nalepy

Belk

2R2
x

7. 31.05.2019 A. K-M.
osoba fizyczna

Wniosek o zmiang klasyfikacji
z dzialki rolnej na budowlanq.

dz. nr 15211218
ul. Nalepy

Belk

2R2
x

8. 31.05.2019 L. H. H.
osoby fizyczne

W projekcie planu powierzchnia
dzialki pzeznaczona pod
zabudowg jednorodzinnq jest
zbty'. ograniczona. Wnoszq o jej
powiqkszenie po1zez
pzesunigcie granicy zabudowy w
tym rejonie ulicy Palowickiej na
wigkszq odlegloS6 od tej uticy.
Wybudowanie drugiego domu
jednorodzinnego na dzialce w/w
planu spowoduje powa2ne
utrudnienia w relacjach
sasiedzkich.

dz. nr 16O11220

ul. Palowicka
Belk

2R2
x

9. 03.06.2019 E. T. P.
osoby fizyczne

Pzeksztalcenie dzialki rolnej na
dzialkq budowlanq pod
mieszkalnictwo jednorodzinne.
Wnioskujq, aby w proponowanym
planie obiekty budowlane nie
mialy wigcej ni2 7 metr6w
wysokoSci.

dz. nr 8381218
ul. Nalepy

Belk

7MN
2R2

TreSe uchwaly

x

10. 03.06.2019 t. J. M.
osoby fizyczne

Dotyczy utworzenia drog i

dojazdowej (pzedlu2enie ulicy
Pogodnej) do planowanych
dzialek budowlanych przez ich
dzialki rolne. Prowadzq

dz. nr 15301205,
1534t204

ul. Gl6wna
Belk

16KDW
1MN
3MN
2R2

x

2



BU RM IS'TRZ
CMINY i .vltASTA

lzenvionka-LeszczYnY

zalqcznik do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 20L9 r'

Lp. Data
wplywu

Nazwisko i imig,
naaila jednostki
organizacyJneJ

i adres
zgtaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
proiektu planu

dla
nieruchomo6ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzyg n iqcie Bu rm istrza
w sprawie rozPatrzenia

uwag.

Rozstrzygniqcie RadY

Miejskiei
Zalqcznik do uchwalY

nr.......2 dnia ...........

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

gospodarstwo rolne i dzialki te sq
powierzchniowo najwiqksze,
dzielenie ich drogq bgdzie im
utrudnia6 prace polowe na tych
dzialkach.

11 03.06.2019 F. B. M.
osoby fizyczne

Dotyczy wysokoSci zabudowy
mieszkaniowej. Na terenach
objqtych planem proponuje sig
wysokoSC obiekt6w budowlanYch
do 8 mb jest to wystarczajqce dla
teren6w mieszkalnych.

dz. nr 1179/186
ul. Nalepy

Belk

5MN
6MN

1sKDW
Tre56 uchwaly

x

12. 03.06.2019 A. K. M.
osoba fizyczna

- Wnosi o ograniczenie
wysoko5ci obiekt6w budowlanYch
w obszaze planu do wysokoSci
8m.
- Wnosi o ujqcie w planie
nastgpujqcego zapisu,, ...
ogranicza siq uciq2liwoSci
zwiqzane z planowanq inwestYcjq
do dzialki (terenu), do kt6rego
inwestor posiada tvtul Prawny.."

dz. nr 15211218
ul. Nalepy

Belk

2R2
TreSC uchwalY

7MN
TreSC uchwa|Y

x

x13. 03.06.2019 K. P.
osoba fizyczna

- Wnosi o ograniczenie
wysokoSci obiekt6w budowlanYch
w obszarze planu do wYsokoSci
8m.
- Wnosi o ujgcie w planie
nastqpujqcego zapisu " ...
ogranicza sig uciq2liwoSci
zwiqzane z planowanq inwestYcjq
do dzialki (terenu), do kt6rego
inwestor posiada tytul prawny.."

dz. nr 24641218
ul. Nalepy

Betk

14. 03.06.2019 D.H.
osoba fizyczna

Dzialka posiada dostgp do
wodociqgu, energii i drogi
publicznej.
1. Wnosi o pzeksztalcenie dzialki
z budowlano - rolnei na dzialkq w

dz. nr 15191218
ul. Nalepy

Belk

7MN
2R2

Tre56 uchwaly

x



%HfrYISffi? zat4o,ntk do zarzqdzenla Nr 3so/1s Burmistza Gminy r Miasta czerwronka-Leszczyny z dnia 9 rpca 2019 r.
Czatwio!*8-l,esrczyny

Lp. Data
wplywu

Nazwisko i imiq,
nazwajednostki
organizacyinej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomo6ci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dta
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniqcie Burm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygnigcie Rady
Miejskiej

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

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

Uwaga Uwaga
nieuwzglQdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11
caloSci budowlanq.
2. Wnosi o zapis w rozdziale 2
,,W obszaze planu ogranicza siq
uciq2liwoSci zwiqzane z
planowanq inwestycjq do dzialki
- terenu do kt6rego inwestor
posiada tytul prawny.
3. Wnosi o obni2enie wysokoSci
zabudowy obiekt6w budowlanych
do 8m wysokoSci w obszarze
planu.

15. 03.06.2019 C.C.
osoba fizyczna

1. Wnosi o przeksztalcenie dzialki
rolnej na budowlanq przy drodze
publicznej z dostgpem do wody.
2. Wnosi o obni2enie wysokoSci
zabudowy obiekt6w budowlanych
do 8m wysokoSci w obszaze
planu.
3. Wnosi o zapis w rozdziale 2
,,W obszaze planu ogranicza sig
uciq2liwoSci zwiqzane z
planowanq inwestycjq do dzialki
- terenu do kt6rego inwestor
posiada tvtul prawnv".

dz. nr 15201218
ul. Nalepy

Belk

2R2
TreSC uchwaly x

16. 04.06.2019 G.P.
osoba fizyczna

W nawiqzaniu do wcze6niejszych
wniosk6w (ostatni z dnia
12.03.2019) wnosi o ponowne
r ozpalrzenie zmiany kategori i

terenu dla dzialki 248118,
polo2onej w Belku na tereny
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, naniesienie tej
zmiany w w/w proiekcie.

dz. nr 248118
Belk

1Rl
x

4



BURMISTRZ
.g-Y]flj Ytl]l . zat4czntk do zarz4dzenta Nr 3so/19 Burmistza Gminy I Miasta czerwionka-Leszcryny z dnia g llpca 2019 r.
. zcrwpnxr-Lrslczyny

Lp. Data
wptywu

Nazwisko iimig,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zgtaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomo6ci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzyg ni gcie Bu rm istrza
w sprawie rozPatrzenia

uwag.

Rozstrzygniqcie Rady
Miejskiej

Zalqcznik do uchwaty
nr.......2 dnia ...........

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga
nieuwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 I 10 11

17. 07.06.2019 D.Z.G.
osoby fizyczne

ProSba o uwzglqdnienie w planie
zapisu pozwalajqcego na
zabudowg siedliska na ich
dzialkach. Chce nadmieniC, 2e
posiada wyksztalcenie rolnicze i

zamierza a ktywn ie u2ytkowad
tereny jako rolnicze z
mo2liwoSciq zabudowy terenu
budynk6w gospodarczo -
mieszkalnych kt6re docelowo
bgdq spelnialy cechy
oosoodarstwa rolneoo.

dz. nr 120117,

121117,122117,

123117,117118
ul. Palowicka

Betk

2R2 x

18. 11.06.2019 M.A.t_.

osoby fizyczne
Wnoszq uwage do planu
o poszerzenie strefy terenu
zabudowy mieszkaniowej
j ed n orodzi n n ej, oznaczonei
w legendzie mapy do planu
symbolem MN dla ich dzialki,
z tego wzglgdu 2e dzialka ta jest
zagospodarowana jako strefa
zamieszkata. Stoi na niej ich dom
jednorodzinny oraz domki
gospodarcze. W opracowywanym
planie ich dom znajduje siq w
terenie rolnym z dopuszczeniem
zabudowy - symbol na mapie
5R1. Majqc na uwadze, 2e plan
ma celu wnosid porzqdek proszA
o przychylne rozpatrzenie
sprawY.

dz. nr 161137

ul. Graniczna
Belk

34MN
5R1

x

19. 12.06.2019 R.G.
osoba fizyczna

ProSba o przekwalifi kowanie
dzialki pod zabudowg
jednorodzinnq.
W dniu 10.05.2019 zloZyla uwagq
do planu. W planie dzialka ta w
znacznei czeSci zostala

dz. nr 24461122
Betk

13MN
2Z tS

x
w czg6ci

x
w czgSci

5



BU KW[ TI$TRA
GMINY i vtiA$l4

Czenntonra-LeszczYnY

Zalqcznik do zarzEdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r.

Lp. Data
wplywu

Nazwisko iimig,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomo6ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzyg n igcie Burm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygnigcie Rady
Miejskiej

Zalqcznik do uchwaly
nt.......2 dnia ...........

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga
nieuwzgledniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
zaklasyfi kowana jako teren
zieleni. Pragnie zaznaczye ,2e
paez teren tej dzialki pzechodzi
ju2 rurociqg wodny i gazov,ty oraz
2e jest to jedyna dzialka poto2ona
w caloSci powy2ej linii bzegowej
i strefy przewietrzania. Jednak
mimo to w nowym planie prawie
w polowie jej obszaru
przeznaczono jq pod teren
zieleni. Sqsiednie dzialki - na
wsch6d od jej dziatki - choc sq
polo2one znacznie bliZej strefy
przewietzania i usytuowane do
linii bzegowej, bqd2 minimalnie
powy2ej, nie zostaly
zakwalifi kowane pod strefq
zieleni na tak du2ym obszarze jak
jej dzialka, np. dziatka
bezpoSrednio sqsiadujqca z jej
dzialkq - jej strefa zieleni
obejmuje tyko brzeg i strefQ
pzewietrzania. Dlaczego zatem
jej dzialkq zakwalifikowano w tak
du2ym stopniu jako teren zieleni?
Pragnie nadmienie , 2e ju2
wczeSniej zlo2yla pismo o
przeklasyfikowan ie powy2szej
dzialki pod zabudowg
jednorodzinnq. W odpowiedzi
otzymala pismo nr UAN-
733511194 zdnia 13.01.1994r., w
kt6rym poinformowano jq, 2e
dzialka pzewidziana jest pod
,,tereny komunikacji kolowej
(droga Rybnik - Orzesze) o

6



B.URMISTRz
.UMTI\'} I T4IASTA

zalqcznrk do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2ot9 r.

Tffwt

Lp. Data
wptywu

f.fi*wisko i imig,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniqcie Burm istrza
w sprawie rozPatrzenia

uwag.

Rozstrzygnigcie RadY

Miejskiej
Zalqcznik do uchwatY

nr.......2 dnia ...........

Uwagi

Uwaga
uuzglqdniona

Uwaga
nieuwzglqdniona

Uwaga
uwzgledniona

Uwaga
nieuwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

symbolu O172fDlll i tereny
komunikacji kolejowej (linia
Palowice - Orzesze - JaSkowie)
o symbolu 0179KK.
W dniu 03.06.2019r.
uczestniczyla w spotkaniu na
temat planu, gdzie uzyskala
informacjg,2e w nowym planie
odstqpiono od budowy wy2ej
wymienionej drogi i linii kolejowej,
a jej dziatkg w znacznej czg5ci
ptzeznaczono pod teren zieleni.
Z wypisu z rejestru grunt6w
Starostwo powiatowe w Rybniku
wynika: dzialka o powiezchni
lqcznej 0,2229 ha to 0,2076 ha
grunty orne,0,0153 ha sad.
Natomiast nowy plan zaklada
ogromnq strefq zieleni na jej
dzialce, co skutkuje
wyeliminowaniem tego terenu
z zabudowy jednorodzinnej.
Dlatego ma proSbg o dokonanie
weryfi kacji nin iejszej strefy
zielonej, tak aby w dolnej czgSci

- oczywiScie z zachowaniem
wymaganej odlegloSci od linii
brzegowej - mo2na bylo
wygospodarowaC czqSC terenu
pod zabudowq jednorodzinnq, jak
ma to miejsce na dzialce
bezpoSrednio sqsiadujqcej
i oozostafuch.

I

7



BURMTS'f KZ
GMINI i VIIASTA

c zerwronxa'l-eszczyny

Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2OL9 r.

Lp. Data
wplywu

Nazwisko i imiq,
nazwajednostki
organizacyjnej

iadres
zglaszajqcego

uwagi

Tre66 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomo6ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstzygniqcie Burmistza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygnigcie Rady
Miejskiej

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

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzgledniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
20. 19.06.2019 J.B.

osoba fizyczna
ProSba o przekwalifi kowanie
dziatki na budowlanq. Dzialka to
pastwiska trwale w wigkszoSci V
klas. Znajduje sig na niej te2
kawalek lasu. Ma dwie dorosle
c6rki kt6re chcq wybudowad dom
na tej dzialce. Do dzialki
prowadzi droga, a obok powstaly
nowe dzialki ju2 czg6ciowo
zabudowane inne sa wytyczone.

dz. nr 13812

ul. Graniczna
Belk

2R2
9ZWS
16ZL

x

21. 21.06.2019 P.S.
osoba fizyczna

ProSba o wlqczenie calego
terenu dziatek do teren6w
zabudowy mieszkaniowej (MN)
bez projektowania dr6g
wewngtznych. Uzasadnienie:
grunty orne na tych dzialkach
nale2q do V klasy bonitacyjnej
(gleby orne slabe). Dzialki sq
w pelni uzbrojone, graniczqz
drogq publicznq, posiadajq
dostgp do wodociqgu, sieci
gazowej i dodatkowo na dzialce
nr 39 znajduje sig stacja
transformatorowa.
Poza tym dzialki te zgodnie
z projektem planu graniczq
terenami rolniczymi (Rl ) z nowo
powstalym osiedlem
mieszkaniowym,,LeSne zacisze"
w Zawadzie, kt6re skladae sig
bgdzie z ponad 30 dom6w
jednorodzinnych. Prowadzenie w
przyszloSci dzialalnoSci rolniczej
tak bliskim sqsiedztwie z
osiedlem dom6w
jednorodzinnych mo2e bye

dz. nr 38, 39
ul. Graniczna

Belk
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Lp. Data
wptywu

Nazwisko iimiq,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomo6ci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzyg n iqcie Bu rm istrza
w sprawie rozPatrzenia

uwag.

Rozstrzygnigcie RadY
Miejskiej

Zalqcznik do uchwalY
nr.......2 dnia ...........

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglQdniona

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga
nieuwzglqdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1',l

uciq2liwe zar6wno dla
mieszkaf c6w tego osiedla
jak i dla rolnika.

22. 21.06.2019 K.G.
osoba fizyczna

Utrzymanie teren6w rolniczych
po wschodniej stronie ul.

Granicznej, a przynajmniej na
parceli 163137 oraz okolicznych
dzialek jest w chwili obecnej
bezcelowe. W rzeczywistoSci te
tereny rolniczymi sq tylko na
papierze. Poza tym terenY
rolnicze blokujq wlaScicielom
dziefenie czy sprzeda2 na cele
budowlane. Dobrym
rozwiqzaniem byloby
przeksztalcenie czqSci tych
teren6w na cele budownictwa
iednorodzinneoo.

dz. nr'163137

ul. Graniczna
Betk

5R1

1gZL
x

2R2 x23. 21.06.2019 D.H.
osoba fizyczna

Przekwalifi kowanie dzialki rolnej
na dzialkq budowlanq.

dz. nr 8441219
ul. Nalepy

Belk

24. 21.06.2019 D.T.
osoba fizyczna

Wnosi o mo2liwoSe zmiany
przeznaczenia g runtu na

,,rolniczo - osadnicze" lub
dopuszczenie mo2liwoSci budowY
budynku przeznaczonego na cele
agroturystyczne lub mieszkalne w
zale2noSci od potrzeb.

dz. nr 175132

ul. Graniczna
Belk

2R1 x
w czq5ci

x
w czq5ci
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zalEcznik do zarzEdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r'

UZASADNIENIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG

UWAGA nr 1

Uwaga uwzglqdniona
Uzasadnienie:
Stosownie do tresci art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p., w planie miejscowym okresla siQ obowiqzkowo zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki

zagospodarowania terenu. przepis ten znajduje uszczeg6lowienie * S q ift 6 rozPozacizenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu

projektu miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego (tekstlednolity: Oz. U. z 2Oo3 r., Nr 164' poz. 1587), kt6ry wskazuje, iz ustalenia dotyczace

parametr6w iwskaznikow ksztaltowania zabudowy or". ,"go"poJirowania te'renu powinny zawierac miedzy innymi okreSlenie linii zabudowy Ustalenie linii

zabudowy Jest jednym z obtigatoryjnych element6w miejscoiego planu i tqcznie z pozostalymi parametrami i wska2nikami wymienionymi w art '15 ust 2 pkt 6

u.p.z.p. ksztaltuje na terenie oolqiym planem - lad przestrzenny. Liniq zabudowy wyznaczi sie miedzy innymi w celu ograniczenia zabudowy danego terenu'

to jest rozr6znienia pzestzeni, ,,J ktorel mozna lokalizowac ,jUuOo*q, od przestzeni sqsiadujqcej, kt6ra z r6znych powodow chce siQ lub nalezy ochronic

pned zabudowa, a takze jako istotny'etement regutujqcy ooregiosc'bo di'ogi (istotnq itta. o6jpi6czeristwa ryghu qrog.oY?go) zgodnie z wylozonym do

publicznego wglqdu projekt6m planu -'wnioskowani O.iait'a * 
"aiosci 

przeznatzona jest pod zabudowe z wyjqtkiem niewielkiego fragmentu przeznaczonego

pod droge wewnQtrzna oznaczonq symbolem 16KDW. Na terenactr poeznaczonyil", pod zabudowq wyznaczono niepzekraczalnq linie zabudowy w celu

uporzqdkowania ptzyszlel zaOuaowy. Proponuje siq uwzglgdnie;il uwagi poprzez niewielkie skorygowanie linii zabudowy, tak aby umo2liwi6 realizacje

zamie?enia inwestycyjnego.

UWAGA nr 2
Uwaga nieuwzglgdniona
Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai ikierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i.Miasta Czerwionka-Leszczyny"

pzyjetego uchwalE Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Lesrcrynacn z dniaiS maja 20'10 t. wtaz ze zmianq wprowadzonq uchwalE Nr XXXIV/458/1 3

Rady Miejskiej w Czerwionce-Le 
"iLyn 

in zinia 25 pazdzierni[i 20i3 r. znaiduje siq w obszaze okreslonym w Studium jako E3oR - obszary rozwojowe

wylEczone z zabudowy. Zgodnie z ultaleniami Studium - dla teren6w oznaizonycfr symbolem OR - zmiana ptzeznaczenia teren6w moze nastqpic po

wypelnieniu 80% zabudowy obszar6w oznaczonych symOolami 
-i2 

*y.n.uoiych w sqsiedztwie teren6w OR. Wnioskowana dzialka w wigkszoSci

przeznaczona jest pod zabudowQ od strony p6lnocne.i wraz z zap,einieniem oosiepu to drbgi publicznej popzez wyziaczony uklad dr6g wewnetrznych'

iroszerzenie terenu pod zabudowq w kierunku poludniowym wykracza poza zakres rozwoju kwartal6w zabudowy wyznaczonych w Studium'

UWAGA nr 3 i uwaga nr 19
Uwaga nieuwzglqdniona w czg6ci odnoszqcej siQ do pzeznaczenia calei dzialki pod zabudowg
Uzasadnienie:
Dzialka objgta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestzennego Gminy i.Miasta CzeMionka-Leszczyny"

przyjQtego uchwatq Nr u590/10 niay lytielst<ie1 w Czerwionce-ieii".yna"r, z dniaiS mala 2o1o t. wnz ze zrnianq wprowadzonq uchwalE Nr xxxlv/458/13

Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dzie.nika 26fi r. znaldqe siQ w czQSci w obszarze okreSlonym w Studium jako E44M2 - tereny

zabudowy mieszkaniowej z przewagq zabudowy jednorodzinnel. Pozostala cri:si o.ijmi znaiiu.le siq w obszaze oznaczonym symbolem E1322 - lercny

dolin zek i potok6w. BiorEc pod uwage, iz czesc dzialki przeznaczona pod zabudowQ w proieXcie planu niezdatna jest do zabudowy ze wzglQdu na
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Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Les zczyny zdnia g lipca 2019 r.

pzebiegajqcy tam gazociqg wysokopre2ny oraz wodociqg magistralny proponuje sie uwzglednienie uwagi w czesci i korekte linii rozgraniczaiqcej teren MN
i ZWS tak aby umo2liwic budowg domy jednorodzinnego.

!'Jig,ug4lednia sie uw i pod zabudowe gdyz ingerowaloby to w ustalenia Studium dta teren6w 22.UWAGA nr 4
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania pzestzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,,przyjetego uchwalE Nr U590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 18 maja 2o1o r. wraz ze zmiaiq*pro*"dzonq uchwalq Nr XXXIV/458/1i)
Rady Mie.iskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 paldzie.nika 2013 r. znajdule sig w obszarze okreslonym w btuoium lat<o e+On - on".ary rozwoJowewylqczone z zabudowy. zgodnie z ustaleniami studium - dla leren6w oznaizonyctr symbolem oR - zmiina przeznacienia teren6w moze nastqpib po
wypelnieniu 80% zabudowy obszarow oznaczonych symbolami M2 wyznaczonych w sqsiedztwie terenow OR. przeznaczenie dziatki ob.ierej ,*"gq n5 t"rin
budowlany bylo by niekozystne ze wzgledu na ochrone ladu pzestzennego p6pzez spzyianie zjawisku rozlewania sig zaouoowy. oziiira ta od'oatona jest
znacznie od istniejacych, jak i projektowanych teren6w zabudowy.

UWAGA nr 5
Uwaga nieuwzgledniona w czesci odnoszacej sig do przeznaczenia calq dzialki pod zabudowg
Uzasadnienie:
Uchwalq Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maia 2O1Ot. wtaz ze zmianq wprowadzonq uchwalq Nr X)filv/4sg/13 RadyMiejskiej w Czerwionce-LeszczYnach z dnia 25 pa2dzietnika 20'13 r. znajduje sie w obszarze okreslonym w Studium iako E4R1 - tereny rotniciez zabudowq. Na terenach R1 okreslonych w studium dopuszcza sig nowq iaoloowg mieszkaniowq jednoroizinnq *vecind jato uzupelnienie istnielqcej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
w ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowg uzupelniajqcq jako zabudowQ kt6ra nalezy lokalizowa6 w lukach budowlanych rozumianych jako terenprzylegly do drogi publicznei lub wewnetznei o szerokosci max.80.m liczqc wzdtuz irogi pomigdzy istniejEcymi ouoyniami Biorqc pod u*"gg'po*yzsieproponuje siq uwzglgdnienie uwagi w czesci.i korekte linii rcz$anicz4acq tereny zabudorfi w taki'sp6s6b abyumo2tiwi6 reatizacjg zjouoowy mi6izkaniirwe1.
Proponuje siQ nie uwzqledniC uwaqi w czeSci odnoszacei sie do pzezn-aczenia calei dziafki pod zabudowe goyz rngerowa[bi to w ustalenia Studium dlateren6w R l .

UWAGA nr 6
Uwaga nieuwzglQdniona
Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwaga' zgodnie z ustaleniami ,Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowanla peestrzennego Gminy i Miasta czerwionka-Leszczyny,,pzyiQtego uchwalE Nr U590/10 Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszc-zynach z dnia i8 maia 2010 r. wraz ze zmtariq wprowaozonq uchwatq Nr xxxtv/458/i3
Rady Miejskie.i w Czenrvionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dziernika 2013 r. znajduje sie w obszarze okre5lonym * StuOiu. jak; R2 - tereny rolnicze bezzabudowy. Na terenach R2 okreslonych w Studium dopuszcza sie wylqcznie utztTmanie zabudowy mieszkaniowel wyznaczonel w obowiqzl.lqcym ptanle
zagospodarowania przestrzennego.
Pzeznac,enie dzialki objqtej uwagq na teren budowlany byloby niekozystne ze wzgledu na ochrone ladu pzestrzennego poprzez sprzy1anie zjawiskurozlewania siQ zabudowy. Dzialka ta oddalona jest znacznie od istniejqcych, jak i projektowanych teren6w zabudowy. poiadio nalezy ooiie, iz igoonie
z ustaleniami w/w Studium dzialka ta znajduje sie w korytarzu planowanej obwodnicy betku - jakodrogi klasy gl6wnej.
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UWAGA nr 7
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Dzialka objQta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai ikierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
przyjqtego'uchwatq Nr USSOI1 O Rady Miejski;j w Czerwionce-Leszczynach z dnia i8 maia 2O1O t. waz ze zmianq wprowadzonq uchwalq Nr XXXIV/458/'13

ifaOy ftfielstiel w izerwionc+-Le sri.yna.h z dnia 25 pazdziernika 2013 r. znalduie siq w obszarze okreslonym w Studium jako R2 - tereny rolnicze bez

zaOuOowy. Nj terenach R2 okreSlonych w Studium dopuszcza sie wylacznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiazujqcym planie

zagospodarowania przestrzennego.
Pieznaczenie dzirki objetej ,ri"gq n" teren budowlany byloby niekozystne ze wzglQdu na ochronq ladu pzestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku

rozlewania siq zabudowy.'Dzialka t; oddalona jest znacznie od istniejEcych, iak i projektowanych teren6w zabudowy.

UWAGA nr 8
Uwaga nieuwzglQdniona
Uzasadnienie:
CzeS6 dzialki objeta uwaga, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny" przyigiego ucnniatq t,lr U59O/10 Rady Miejskie.i w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2O1O t. wAz ze zmianq wprowadzonE uchwalq

Nr XXiV74sB/i 
'Rady 

Miejskiej w Czerwionce-Le"."rynach z dnia 25 pazdziernika ,013 r. znajduje sig w obszarze okre3lonym w Studium jako R2 - tereny

rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 okreSlonych w Studium dopuszcza sie wylacznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej

w obowiEzu.iEcym planie zagospodarowania przestrzennego.
przeznaizenie' pozostalej -zqSci dzialki objqtej uwagq na teren budowlany byloby niekorzystne ze wzglQdu na ochronQ ladu przestrzennego poprzez

sprzyjanie zlawilku rozlewanii sig zaOudowy. D ialkaij oddalona jest znaczhie od i;tnieiqcych, .iak i projektowanych teren6w zabudowy. Nalezy nadmienii,

2e czesc dzialki, zgodnie z ustaleniami Studtum zostala przeznaczona pod zabudowq.

UWAGA nr 9
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
CZQSC dzialki ob.igta uwagA, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny" pzyji2iego ucfrriafq Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 t. wtaz ze zmianA wprowadzonE uchwalq

t tr xxitVT+salt's Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. znajduje siq w obszarze okreslonym w Studium jako R2 - tereny

rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 okreSlonych w Studium dopuszcza siQ wylqcznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej

w obowiqzujqcym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaizenie- pozostalej -z93ci dzialki objqtej uwagq na teren budowlany byloby niekorzystne ze wzgledu na ochronq ladu pzestzennego poprzez

sprzyjanie zjawisku rozlewania sig zabudowy. D;iakaii oddalona jest znaczhie od iitniejqcyctr, jak i projektowanych terenow zabudowy. Nale2y nadmienic,

zi clgSC dzialki, zgodnie z ustaleniami Studium zostala poe.nacron" pod zabudowQ. Ponadto nalezy doda6, i2 zgodnie z ustaleniami Mw Studium czesc

dzialki znajduje sig w korytarzu planowanej obwodnicy tietfu - lato drogi klasy gl6whej. Niezbqdne jest zachowanie rezerwy pod realizacje drogi zgodnie

z ustaleniami'Studium. lgodnie z ar1.2d ust. 1 ustawy o piano*"ni, i zigospodarowaniu przestrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy, po

stwierdzeniu, ze nie narusza ustalen studium.
Stosownie do przepis6w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1gg4 t. Prawo budowlane (t.j. dz. U. 22018 t., poz. 1202 ze afi.) ptzez obiekt budowlany nalezy

rozumiee budynek, budowle bEdZ obiekt malej architektury. Stosownie do pzepisow art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, okre5lono w projekcie planu zasidy ksztaltowania zabudowy oraz wska2niki zagospodarowania dla wszystkich wyznaczonych teren6w'
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Nie uwzglednia siQ r6wnie2 uwagi w zakresie obnizenia wysokosci wszystkich obiektow budowlanych do 7 metrow - gdy2 zgodnie z pzytoczonE vy\/Zej
definicjE obejmowaloby to rowniez wysokosci budynk6w mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym nazqdiiem iegulaclt iagbspooarbwinij
pzestzennego. Zawiera pzepisy powszechnie obowiezujqce w zakresie ptzeznaczenia teienu, zasad lego iagospodirowania orazwarunk6w zabudowy,
stanowiqce bezposredniq podstawe.do wydawania m.in. decyzji o. pozwoleniu na budowe. Wskazane- w- proj;kcie wysokosci obiekt6w budowlanych jak
i budynk6w zachowujq pzyjgty w gminie lad przestrzenny i kontynuujq gminnq politykq pzestrzennq w tym zjkresie.

UWAGA nr 10
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Wyznaczona droga 16KDW w spos6b optymalny pzebiega ptzez dzialke wnoszEcych uwage, dajEc mozliwosd sukcesywnego uwalniania pod zabudowe
kolejnych jej fragment6w. Ustalony w..projekcie planu pzebieg jest wynikiem szczegotowej aiaiizy i'uznat go nalezy ra opty.itny. ponadto dzialka bqdqcj
wlasnoscia wnoszqcych uwagq jest dluga i w niewielkiej czQlci ptzeznaczona pod zabudowe co umozliwi; dalsze utrzymywanie- jej jako rolniczej. ponadto
nalezy zwr6cic uwagQ, i2 wyznaczona w projekcie planu droga nie stanowi drogi publicznej a diogg wewnqtznq.

UWAGA nr 11
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
stosownie do przepis6w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (t.j. dz. u. 22018 t., poz. 1202 ze zm.l ptzez obiekt budowlany nalezy
rozumieC budynek, budowle b-EdZ obiekt malej architektury. Stosownie do pzepis6w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, okreslono w projekcie planu zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania dla wslystkich wyznaczonych teren6w.
Nie uwzglQdnia sig uwagi w zakresie obnizenia wysokosci wszystkich obiekt6w budowlanych do I metr6w - gdyz zlodnie z'przytoczonq wyzej definicjq
obejmowaloby to rowniez wysokosci budynk6w mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym natzedziem rEg|,tacii ragospodaiowania i:zls#ennegl.zawiera pzepisy powszechnie obowiqzujEce w zakresie przeznaczen.ia terenu, zasad jego' zagospodar owanla orAz wirunk6w zabudowy, stanowiEce
bezposredniq podstawe do wydawania m.in. decyzji o pozwoleniu na. budowg. WskazanL w propkcie wysokosci obiektow budowlanych iai i OuOyntbw
zachowuiq przyiety w gminie lad przestrzenny i kontynuuiE gminnq politykg pzestrzennE w tym zakresie.

UWAGA nr 12, uwaga nr 13
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
stosownie do przepis6w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) przez obiekt budowlany nalezy
rozumiec budynek, budowle b_qdz obiekt malel architektury. Stosownie do przepis6w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestzennym, okreSlono w projekcie planu zasady ksztaftowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania dla wsjystkich wyznaczonych teien6w.
Nie uwzglednia siQ r6wnie2 uwagi w zakresie obnizenia wysokosci wszystkich obiekt6w budowlanych do I metr6w I gOyz zlodnie z pzytoczona Wze)definicjq obejmowaloby to rowniez wysoko5ci budynk6w mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym nazqo-ziem iegutacji zagbspodarbwintj
przesttzennego Zawiera pzepisy powszechnie obowiazujqce w zakresie ptzeznaczenia teienu, zasad lego iagospodirowania 6raz*arurik6w zabudowy,
stanowiqce bezposredniq podstawe.do wydawania m.in. decyzji o. pozwoleniu na budowe. wskazane'li proletcie wysokosci obiekt6w budowlanych jjk
i budynk6w zachowujq pzyjqty w gminie lad przestrzenny i kontynuujq gminnq politykg pzesirzennq w tym zakresie.
Ponadto wnioskowany zapis ,,ogranicza siQ uciqzliwosci zwiAzane z planowanQ inwestycjq ao aiialXi 1terenu1, do kt\rego inwestor posiada tytul prawny'
wykracza poza zakres planu miejscowego. Zgodnie z aktualnym ozecznictwem sqd6w administracyjnych i rozitrzygniqciahi organu nadzoru nie wpiowadia
sie do tekstu planu ustalen wykraczajqcych poza materie planowania przestrzennego. Obowiqzkowy-zakres ustale-ri mielsco*elo planu zagospodarowania
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Czerwionka-LeszczYnY

Zalqcznik do zatzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka- Leszczyny z dnia 9lipca 2019 r.

przestzennego okreslony jest w art. 1 5 ustawy ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.'
'poz.1g4S zi zm.l oraz' w Rozporzqdzeniu Ministra lnfrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. nr 164 po2.1587).

UWAGA nr 14,
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
CzqSC dzialki oblgta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestzennego Gminy i Miasta CzeMionka-

Leszczyny" pzylaiego uchriah f,,lr L/590/10 Rady Miejskie.i w Czerwioncq-Leszczynach z dnia 28 maja 2O1Or. wAz ze zmianq wprowadzonq uchwalq

Nr XXX|VT+SA/i5 nady Miejskiej w Czerwionce-Le s.czyna.h z dnia 25 pa2dziernika 2013 r. zna.iduje siQ w obszarze okreslonym w Studium lako R2 - tereny

rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 okreSlonych w Studium dopuszcza sie wylacznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej

w obowiqzujqcym planie zagospodarowania przestrzennego.
przeznaczinie' pozostalej .zgSci dzialki objgtel uwagq na teren budowlany byloby niekozystne ze wzgledu na ochrone ladu pzestzennego poprzez

sprzyjanie zjawisku rozlewanid sig zabudowy.'N;lezy nadmieni6, 2e czes6 dzialki, zgodnie z ustaleniami Studium zostala pzeznaczona pod zabudowq.

Siosownie do przepis6w art. a p[t I ustawy z dnia Z lipca 1994 r. Praio budowlaie (t.j. dz. U. z 2018 t., poz. 1202 ze zm.) pzez obiekt budowlany nalezy

rozumiec budynek, budowle bqd2 obiekt malej architektury. Stosownie do pzepis6w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym, okreslono w projekcie planu zasidy ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania dla wszystkich wyznaczonych teren6w

iilie uwzglqdnia sie r6wniez uwigi w zakresie obnizenia wysokosci wszysikich obiekt6w budowlanych do I metr6w - gdyz zgodnie z ptzytoczo.nq Wzej
definicjq- obejmowiloby to r6wni-ez wysokoSci budynkow mieszkalnycir. Plan miejscowy jest podstawowym naeedziem. regulacji zagospodarowania

przestrzennelo. Zawieia pzepisy powizechnie obowiEzujace w zakresie pzeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowania oraz warunk6w zabudowy,

stanowiqce blzpoSredniq podstalrvb do wydawania m.in.-decyzli o pozwoteniu na budowq. Wskazane w projekcie wysokosci obiekt6w budowlanych jak

i budynkbw zachowujq pzyjety w gminie lad pzestrzenny i kontynuujq gminnq politykq przestrzennE w tym zakresie.
ponadto wnioskowany zaiid 

-,,ogianicza 
siq' uciqzliwoSci zwiqiane'i -planowanq 

inwestycjA do dzialki (terenu), do K'rego inwestor posiada tytul prawny''

wyktacza poza zakrei planu mi6jscowego. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem iqd6w administracyjnych i rozstzygniQciami organu nadzoru nie wprowadza

siq Oo tet<ltu planu ustalen wyr(tacz4 iych [oza materie planowania przestrzennego. ObowiEzkowy zakres ustalen miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego okre3lony jesi w ai.'tS ustawy ustawie z dnia 27 marca 2003 i. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz. U. z 2018 t.'
poz. 1945 zi zm1 oraz'w Rozporzqdzeniu Ministra lnfrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. nr 164 po2.1587).

UWAGA nr 15
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
CZQSC dzialki objgta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy iMiasta Czerwionka-

Leszczyny" przyli2iego ucnriat{ rur U590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 t. wtaz ze zmianq wprowadzonq uchwalq

Nr XXitVTaSSll3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dzientka 2013 r. znajduje siQ w obszarze okre3lonym w Studium jako R2 - tereny

rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 okreSlonych w Studium dopuszcza sie wylacznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej

w obowiqzujqcym planie zagospodarowania pzestrzennego.
przeznaizenie' pozostalej -zqici dzialki objqtej uwagq na teren budowlany byloby niekorzystne ze wzgledu na ochrone ladu przestrzennego poprzez

spzyjanie zjawisku rozlerianij si9 zabudowy.-Oiialka ia oddalona jest znacznie od istniejacych, jak i projektowanych teren6w zabudowy.
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Zalqcznik do zaruqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka- Les zczyny z dnia 9 lipca 2019 r.

stosownie do przepis6w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994:. Prawo budowlane (t.j. dz. U. z 2o18 r., poz. 1202 ze zm.) p7:ez obiekt budowlany nalezy
rozumiec budynek, budowle bqd2 obiekt malej architektury. Stosownie do przepis6w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
pzestrzennym, okreslono w projekcie planu zasady ksztattowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania dla wsjystkich wyznaczonycf, teien6w.
Nie uwzglednia sie r6wniez uwagi w zakresie obni2enia wysokosci wszystkich obiektow budowlinych do 8 metr6w - gdyz zlodnie z przytoczonA WzejdefinicjE obejmowaloby to r6wniez wysokosci budynk6w mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym narzgdiiem iegulac.li iagbspooarlwinij
przestrzennego. Zawiera przepisy powszechnie obowiqzujqce w zakresie przeznaczenia terenu, zasad lego iagospodirowania oraz waru'ik6w zabudowy,
stanowiqce bezposredniq podstawe do wydawania m.in. decyzji o. pozwoleniu na budowe. Wskazane- r,i protefcie wysokosci obiektow budowlanych ja[
i budynk6w zachowujq przyjety w gminie lad peestrzenny i kontynuuja gminnq politykq pzestrzennq w tym zaxresie.
Ponadto wnioskowany zapis ,,ogranicza siQ uciQzliwo'ci zwiqzane z pla.nowanA inwestycjE do dziatki (terenu), do kt'rego inwestor posiada tytul prawny'
wyktacza poza zakres planu miejscowego. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sqd6w administracyjnych i rozstrzygniqciJmi organu nadzoru nie wpiowaOia
siQ do tekstu planu ustalen wykraczajqcych poza materie planowania przestrzennego. Obowiqzkowy'zakres ustale-ri mie.lscowdgo planu zagospodarowania
przestrzennego okreslony lest w art. '15 ustawy ustawie z dnia 27 marca 2OO3 r. o planowaniu'i zagospodarowaniu- przestizennym p). i. z 2o1s r.,
poz.'1945) oraz w Rozporzqdzeniu lrinistra lnfrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. nr 164 po2.1587).

UWAGA nr 16
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Uchwalq Nr L/590/10 Rady Miejskiej. w CzeMionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2O1O t. wraz ze zmianq wprowadzonE uchwalq Nr ruUlv/45g/13 Rady
Mieiskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dzietnika 2013 r. znajduje sig w obszarze okreslonym w Studium jako E4R1 - tereny rolnicze
z zabudowq. Na terenach Rl okrellonych w Studium dopuszcza sie nowE zabudowe mieszkaniowa jednorodzinnq wylqcznie jako uzupelnienie istniejqcej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowg uzupelniajacE jako zabudowg kt6rq nalezy lokalizowao w lukach budowlanych rozumianych jako teren
przylegly do drogi publicznej lub wewnQtrznej o szerokosci max qq m lczEc wzdluz drogi fomigdzy istniejqcymi budynkami. iakie warunki nie sq w tympzypadku spelnione Pneznaczenie pozostalej czQsci dzialki objQtej uwagE na teren OuOowtany bylo6y 

'niexorzystne ze wzglgdu na ochrong ladu
pzestrzennego poprzez spzyjanie zjawisku rozlewania siq zabudowy. Dzialka ta oddalona jest znacznie 

'oO 
istnielqcycn, lat< i [rolet<towanych teien6w

zabudowy

UWAGA nr 17
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Dzialki objete uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania pzestzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,,
pzyjetego uchwalE Nr U590/10 Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2O1O r. wraz ze zmiaiqwprowadzona uchwalq Nr XXXIV/45g/i3
Rady Mieiskiei w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziemika 2013 t. zn4dujA sig w obszarze okreslonym w Studium jak; R2 - tereny rolnicze bez
zabudowy. Na terenach R2 okreslonych w Studium dopuszcza sie wylacznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznacionej w obowiEzljEcym planie
zagospodarowania przestrzennego.
CzeSC dzialek znajduje siQ w obszaze oznaczonym symbolem E1322 - tereny dolin rzek i potok6w. Pzeznaczenie dzialek objetych uwagq na teren
budowlany byloby niekozystne ze wzglqdu na ochrone ladu przestrzennego poprzez spzy.ianie zjawisku rozlewania sie zabudowy.-Oiiatt<i te iddalone sq
znacznie od istniejEcych, jak i projektowanych teren6w zabudowy.
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UWAGA nr 18
Uwaga nieuwzglQdniona

ZalEcznik do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r.

Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
pzyjQtego Uchwatq'Nr L]SSOI1O Rady Mie.lskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia lS maja 2O10 t. wtaz ze zmianq wprowadzonq uchwalq Nr XXXIV/458/13

ifaiy frliejst<iej w dzerwionce-Le szcrynicn i ana ZS pa2dziernika i013 r. zna.iduje sie w obszarze okreSlonym w Studium jako Rl - tereny rolnicze

z za6udowq. Na terenach Rl okreslonych w Studium dopuszcza siQ nowq zabudowq mieszkaniowa jednorodzinne wylqcznie .iako uzupelnienie istniejacej

zabudowy iagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza siq r6wnie2 
'utrzymanie 

istnie.iqcej zabudowy. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowe

uzupelnijjqcq lako zabudowq kt6rq naiezy lokalizowac w lukach budowlanych rozumianych jako teren przylegly do drogi publicznej lub wewnQtrznej

o szerokoSti max go m liczqc'wzdlui drogi pomiqdzy istniejqcymi budynkami. Na terenach R1 okreslonych w Studium dopuszcza sie wylacznie utrzymanie

zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiAzujacym planie zagospodarowania pzestrzennego.
W zwiqz(u z powyzszyi nie wskazywano te1 d:iaik] jako zabudowy mieszkaniowej czy zagrodowe1 pozostawiajac jako istniejqcA zabudowe kt6ra posiada

adekwitne zapisy w projeXcie uchwaiy. Ponadto czqsi dzialki wskazino pod zabudowe zgodnie z ustaleniami obowiqzujecego planu zagospodarowania.

UWAGA nr 20
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
CzeSJ6 dzialki objeta uwaga, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan ikierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny" przyliiego uctNiatq'l,,lr L/590/10 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 t. waz ze zmianq wprowadzona uchwalq

Nr Xxilv74sg/i-a'Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszcrynach z dnia 25 pazdziemika 2013 r. znajduje siq w obszarze okreslonym w Studium jako R2 - tereny

rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 okreSlonych w Studium dopuszcza siQ wytqcznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej

w obowiezujqcym planie zagospodarowania przestrzennego.
pozostafi cildc ozla1<i znalduje sig w obszarze oznaczonym symbolem E1322 - tereny dolin rzek i potok6w Przeznaczenie dzialki ob.iQtej uwagq na teren

budowlany Oyloby niekorzystne ze wzglqdu na ochrone ladu pzestrzennego popzez sprzyjanie zjawisku rozlewania siQ zabudowy. Dzialka ta oddalona jest

znacznie od istniejacych, jak i projektowanych teren6w zabudowy.

UWAGA nr 21
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Dziatka objQta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowarl i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
przyjgtego Uchwatq Nr LTSSOI1O Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia18 maja 2O1O r. wraz ze zmianqwprowadzonE uchwalq Nr XXXIV/458/13

ifaOy' Ulejst<iej w izerwionce-Le szczynicn i Onia 2S pazdziernika iO13 t. zn4duie sie w obszarze okreSlonym w Studium jako R1 - tereny rolnicze

z za6udowq. Na terenach Rl okreSlonych w Studium dopuszcza sie nowq zabudowq mieszkaniowq .iednorodzinnE wylqcznie jako uzupelnienie istniejqcej

zabudowy iagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza siQ r6wniez 
'utrzymanie 

istniejqcej zabudowy. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowq

uzupetnij;qcq 
-jako 

zabudowq kt6rq naiezy lokalizowae w lukach budowlanych rozumianych jako teren przylegly do drogi publicznej lub wewnQtznej

o szerokosti max 80 m liczac'wzdluz drogi pomiqdzy istniejEcymi budynkami. Naterenach R1 okreslonych w Studium dopuszcza si9 wylacznie utrzymanie

zabudowy mieszkaniowe.i wyznaczonej w obowiqzujEcym planie zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z powyzszym wyznaczono teien zabudowy mieszkaniowefzgodnie z ustaleniami obowiqzujacego mpzp gminy Czerwionka-Leszczyny pozostawiajqc

pozostala cze66 dzialki jako teren rolniczy.
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UWAGA nr 22
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Dzialka objgta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowa6 i kierunk6w zagospodarowania pzestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,'
przyjgtego UchwalE Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia ,8 iaia 2O1O t. wraz ze zmiariq wprowadzonq uchwalE Nr XXXTV/458/i3
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 t. znajduje sig w obszaze okreSlonym w Studium jako R1 - tereny rolnicze
z zabudowq. Na terenach R1 okreslonych w Studium dopuszcza siQ nowE zabudowg mieszkaniowq jednorodzinirq wylacznie ja-ko uzupelnienie istnlelqcel
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza sie r6wniez.utrzymanie istniiljqcej zabudofr. W ustaleniach 'studium 

zdefiniowano zaUuciowq
uzupelniajEce jako zabudowQ kt6rq nalezy lokalizowac w lukach budowlanych rozumianych jako ieren przylegly do drogi publicznej lub wewnqtznej
o szerokosci max 80 m liczEc vtzdlvz drogi pomiqdzy istniejEcymi budynkami. Na terenach itl okre5lonych * StuJirm dopusicza sig wyiqcznie utrzymanie
zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiqzuiEcym planie zagospodarowania przestrzennego.
w 

^!'riazku 
z powyzszym nie wskazywano tej dzialki jako zabudowy mieszkaniowej czy zagrodowej pozostawiajqc jako istniejacq zabudowg kt6ra posiada

adekwatne zapisy w projekcie uchwaly.

UWAGA nr 23
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Czesd dzialki objqta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przeslrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny" przyjetego uchwala Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionc+-Leszczynach z-dn|a 28 mala 2010 ,. *raz z6 zmiana wprowadzonq uchwalq
Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwiorce-Leszczynach z dnia 25 pa2dziemtka rol3 r. znajduje sie w obszarze okreslonym w StuOium lako ni - tereny
rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 okreslonych w Studium dopuszcza siq wylqcznie utzymanie zabudowy mieszkaniowlj *yrnaczonq
w obowiqzujEcym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie pozostale.i czesci dzialki objetej uwagq na teren budowlany byloby niekozystne ze wzglqdu na ochronQ ladu pzestrzennego poprzez
spzyjanie zjawisku rozlewania sie zabudowy. Dzialka ta oddalona jest znacznie od istniejqcych, 1af i projeitowanych teren6w zabudowy. ponldto nalezy
dodaC' i2 zgodnie z ustaleniami Mw Studium dzialka la znajduje-sig w korytarzu ptanowinej obwodnicy ee*u -.iito drogi klasy gtownej. Niezuqone jest
zachowanie rezerwy pod realizaile drogi zgodnie z ustaleniami Studium. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zigospodalowaniu przestrzennym
plan mie.iscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, 2e nie narusza ustalei studium.

UWAGA nr 24
Uwaga nieuwzglgdniona w czq6ci odnoszecej sig do pzeznaczenaa dzialki pod zabudowe mieszkaniowq
Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania pzestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,,
przyjetego Uchwalq Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionc+-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. wraz ze zmiaiqwprowadzonE uchwala Nr Xxxlv/4sg/i3
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 t. zn4duje sie w obszarze okreslonym w Studium lako Rl - tereny rolnicze
z zabudowE Na terenach Rl okreSlonych w Studium dopuszcza sie nowq zabudowq milszkaniowq jednorodzinnq wytecznie ja'ko uzupelnienie istnielqce;
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza sie rownie2 

. 
utzymanie istniejqcej zabudowy. W ustaleniach 'studium 

zdefiniowano zanudowg
uzupelniajEce jako zabudowg kt6rq nale2y lokalizowac w lukach budowlanych rozJmianycn jako ieren pzylegly do drogi publicznej lub wewnqtrznel
o szerokoSci max 80 m liczqc wzdluz drogi pomiedzy istniejqcymi budynkami. Na terenach it1 okreSlonych w Stuiium dopus-zcza siq wyiqcznie utzymanie
zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiEzuiacym planie zagospodarowania pzestzennego.

Zal cznik do zarzEdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r.
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Czerwionka-l,eszczyny
Za+Ecznik do zarzEdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwion ka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r.

W zwiqzku z powyzszym uwzglednia sie uwagQ w zakresie mozliwosci wybudowania na terenach rolnych budynku w zabudowie zagrodowej. Zabudowa

agroturystyki jest powiazana z zabudowq o charakterze rolniczym.
Nie uwzglqdnia siQ uwagi w zakresie przeznaczenia dzialki na teren mieszkaniowy, gdy2 bylobyto to naruszeniem ustalen Studium.

Miasta
l-eszczyny

iszewski
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