
BURvrlsir Kz
GMIN\"'I 'viIASTA

Czrrwionka-[,eszczYnY
ZazqdzenieNr 350/19

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 9 lipca 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czenrionka-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.22019r. poz.506), art.7i17 pktl2ustawyzdnia2T marca2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 1945 z p62n.

zm.), oraz arl. 42 pkl 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie Srodowiska
oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.U. 22018 r. poz. 2081 z po2n.
zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Uwagi wniesione do wylo2onego w dniach od 8.05.2019 r. do 6.06.2019 r. projektu

miejstowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czenivionka-
Les2czyny-obejmujqcego obszar w obrqbie Belk, rozpatruje siq w spos6b okre6lony
w zalqczniku do niniejszego zarzqdzenia.

s2

lntegralnq czgsciq niniejszego zarzqdzenia jest zalqcznik - wykaz uwag.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

I
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ZalEcznik do zatzAdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2019 r.

wyKAz uwAG wNtEstoNycH Do wylozoNEco w DNtAcH oo 8.05.2019 R. DO 6.06.2019 R.

DO PUBLIGZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu:
miejscovvego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

obeimujqcego obszar w obrgbie Belk

Lp. Data
wplywu

Nazwisko iimiq,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre66 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniqcie Burm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygnigcie Rady
Miejskiej

Zalqcznlk do uchwaty
nr.......2 dnia ...........

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglQdniona

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

1 2 3 4 5 5 7 8 I 10 11
1 09.05.2019 A. W.

osoba fizyczna
ProSba o przesuniqcie linii
zabudowy w obrqbie jego dzialki
(za drogg 16 KDW) w spos6b
umo2liwiaiacv iei zabudowe.

dz. nr 24O0|2OO

Belk
2MN
4MN

16KDW

x

2 09.05.2019 o. K.
osoba fizyczna

ProSba o pzeznaczenie pod
zabudowq dzialki od strony
bocznej ulicy Nalepy.
Proponowana zmiana
uzasadniona jest tym, i2 dzialka
nie posiada dostqpu do drogi
publicznei od ulicv Gl6wnei.

dz. nr 28421181
ul. Nalepy

Belk

5MN
6MN

1sKDW

x

3 10.05.2019 R. G.
osoba fizyczna

Przekwalifikowanie catej dzialki
pod zabudowg mieszkaniowq
jednorodzinnq.

dz. nr 24461122
ul. Gl6wna

Belk

13MN
27 tS

x
w czg6ci

x
w czg6ci

4. 16.05.2019 o.B.
osoba fizyczna

Wnosi o przekwalifi kowanie
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 pzeksztalcenie czqSci
terenu z teren6w rolniczych na
dzialkq z mo2liwoSciq zabudowy,
poniewa2 w przyszloSci planuje
budowq domu na tej dzialce,
kt6ra w tej chwilijest u2ytkiem
rolnym. Dzialka ta znajduje siq w
sasiedztwie teren6w iu2

dz. nr 149112

ul. Graniczna
Belk

3R1 x
w czg6ci

x
w czg5ci

1



Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2079 r.

Lp. Data
wplywu

Nazwisko iimiq,
nazwa jednostki
organizacyjnej

iadres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opls sprawy)

Oznaczenie
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projelitu planu

dla
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygniqcie Burm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygniqcie Rady
Miejskiej

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

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

zabudowanych o nastgpujqcych
numerach ewidencyjnych: 1 47 I 1 2
i 149112.

6 3'1.05.2019 E. T. P.
osoby fizyczne

Wniosek o przeksztalcenie dzialki
rolnej na dzialkq budowlanq pod
mieszkalnictwo jednorodzinne.

dz. nr 11021219

ul. Nalepy
Betk

2R2 x

7 31.05.2019 A. K-M.
osoba fizyczna

Wniosek o zmianq 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 przeznaczona pod
zabudowg jednorodzinnq jest
zbyt ograniczona. Wnoszq o jej
powigkszenie poqzez
przesuniqcie granicy zabudowy w
tym rejonie ulicy Palowickiej na
wiqkszq odlegloSC od tej ulicy.
Wybudowanie drugiego domu
jednorodzinnego na dzialce w/w
planu spowoduje powa2ne
utrudnienia w relacjach
sasiedzkich.

dz. nr 16011220

ul. Palowicka
Belk

2R2 x

9. 03.06.2019 E. T. P.
osoby fizyczne

Pzeksztalcenie dziatki rolnej na
dzialkg budowlanq pod
m ieszkalnictwo jednorodzin ne.
Wnioskujq, aby w proponowanym
planie obiekty budowlane nie
mialy wigcej ni2 7 metr6w
wvsokoSci.

dz. nr 8381218
ul. Nalepy

Belk

7MN
2R2

TreSC uchwaly

x

10 03.06.2019 t. J. M.
osoby fizyczne

Dotyczy utworzenia drog i

dojazdowej (przedtu2enie ulicy
Pogodnej) do planowanych
dzialek budowlanych przez ich
dzialki rolne. Prowadzq

dz. nr 1530/205,
15341204

ul. Gl6wna
Betk

16KDW
1MN
3MN
2R2

x

2
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Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2Ot9 r.

Lp. Data
wptywu

Nazwisko i imiq,
na:zwa jednostki
organizacyJneJ

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomo6ci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nleruchomoSci
kt6rej dotpzy

uwaga

Rozstrzygniqcie Bu rm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygnigcie Rady
Miejskiej

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

Uwagi

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga
nieuwzglqdniona

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

1 2 3 4 5 6 7 I 9 10 11

gospodarstwo rolne i dzialki te sq
powiezchniowo najwigksze,
dzielenie ich drogq bqdzie im
utrudniac prace polowe na tych
dzialkach.

11. 03.06.2019 F. B. M.
osoby fizyczne

Dotyczy wysokoSci zabudowy
mieszkaniowej. Na terenach
objgtych planem proponuje sie
wysokoSc obiekt6w budowlanych
do 8 mb jest to wystarczajqce dla
teren6w mieszkalnvch.

dz. nr 11791186

ul. Nalepy
Belk

5MN
6MN

15KDW
TreSC uchwaly

x

12 03.06.2019 A. K. M.
osoba fizyczna

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

dz. nr 15211218

ul. Nalepy
Belk

2R2
TreSc uchwa|y

x

13. 03.06.2019 K. P.
osoba fizyczna

- Wnosi o ograniczenie
wysokoSci obiekt6w budowlanych
w obszarze planu do wysokoSci
8m.
- Wnosi o ujgcie w planie
nastgpujqcego zapisu,, ...
ogranicza sig uciq2liwoSci
zwiqzane z planowanq inwestycjE
do dziatki (terenu), do kt6rego
inwestor oosiada Wtut orawnv.."

dz. nr 24641218
ul. Nalepy

Betk

7MN
TreSC uchwaly

x

14. 03.06.2019 D.H.

osoba fizyczna
Dzialka posiada dostqp do
wodociqgu, energii i drogi
publicznej.
1. Wnosi o przeksztalcenie dzialki
z budowlano - rolnei na dzialke w

dz. nr 15191218

ul. Nalepy
Belk

7MN
2R2

TreSC uchwaly

x

3
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BURMTSTRZ zallrrznlk do zarz4dzenla Nr 350/19 Burmlstza cminy i Mlasta czerwlonka-Leszrzyny zdniag lipca 2019 r.
GMTNY I MIASTA

Czcr*rcrka_trsaczFY

Lp. Data
wptywu

Nazwisko iimiq,
nazwa jednostki
organizacyjnej

iadres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
ni6ruchomosci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygnigcie Burm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygnigcie Rady
Miejskiej

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

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglqdniona

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglqdniona

,l 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 pzy drodze
publicznej z dostgpem do wody.
2. Wnosi o obni2enie wysokoSci
zabudowy obiekt6w budowlanych
do 8m wysokosci w obszarze
planu.
3. Wnosi o zapis w rozdziale 2

,,W obszaze planu ogranicza siq
uciq2liwoSci zwiqzane z
planowanq inwestycjq do dzialki

- terenu do kt6rego inwestor
oosiada tvtul orawnv".

dz. nr 15201218

ul. Nalepy
Belk

2R2
TreSC uchwaly

x

16. 04.06.2019 G.P.
osoba fizyczna

W nawiqzaniu do wczeSniejszych
wniosk6w (ostatni z dnia
12.O3.2O191 wnosi o ponowne
rozpatrzenie zmiany kategorii
terenu dla dzialki 2481 18,
polo2onej w Belku na tereny
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, naniesienie tej
zmianv w w/w proiekcie.

dz. nr 248118

Belk
1R1 x

4



BURMIST'RZ
.9I]l:1"1. Ylflf.. zal4o:ntk do zatz4dzenia Nr 350/19 Burmistrza cmtny I Mtasta czervrionka-Le szczyny z dnia g tipca 2019 r.

- zarworlxr-Lcsrczlmy

Lp. Data
wptywu

Nazwisko i imiq,
na:zwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomo6ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzyg n iqc ie Burm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygniqcie Rady
Miejskiej

Zalqcznik do uchwaty
nt.-.....2 dnia ...........

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzgledniona

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

17. 07.06.2019 D.Z.c.
osoby fizyczne

ProSba o uwzglqdnienie w planie
zapisu pozwalajqcego na
zabudowq siedliska na ich
dzialkach. Chce nadmieni6, 2e
posiada wyksztalcenie rolnicze i

zamieza aktywnie u2ytkowaC
tereny jako rolnicze z
mo2liwoSciq zabudowy terenu
budynk6w gospodarczo -
mieszkalnych kt6re docelowo
bgdq spelnialy cechy
oosoodarstwa rolneoo.

dz. nr 120117,

121117, 122t17,
123117, 117t18
ul. Palowicka

Belk

2R2 x

18 11.06.2019 M.A.t_.

osoby fizyczne
Wnoszq uwagQ do planu
o poszerzenie strefy terenu
zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczonej
w legendzie mapy do planu
symbolem MN dla ich dziatki,
z tego wzglgdu 2e dzialka ta jest
zagospodarowana jako strefa
zamieszkala. 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 wnosiC porzAdek proszq
o przychylne rozpatrzenie
sDrawv.

dz. nr 161137

ul. Graniczna
Belk

34MN
5R1

x

19. 12.06.2019 R.G.

osoba fizyczna
ProSba o pzekwalifi kowanie
dzialki pod zabudowg
jednorodzinnq.
W dniu 10.05.2019 zlo2yla uwage
do planu. W planie dzialka ta w
znacznei cze Sci zo stala

dz. nr 24461122
Belk

13MN
2wS

x
w czq5ci

x
w czg6ci

5



BURIVTISTRA
(iMlNY i vi!ASIA

c iiv r on'xa- LeszczYttY
ZalEcznik do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 201-9 r.

Lp. Data
wplylvu

Nazwisko iimig,
nazwa jednostki
organizacyinej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre66 uwagl
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygn iqcie Bu rm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygniqcie 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 11

zaklasyfi kowana jako teren
zieleni. Pragnie zaznaczy0, 2e
pzez teren tej dzialki pzechodzi
juz rurociag wodny i gazowy oraz
2e jest to jedyna dzialka polo2ona
w caloSci powy2ej linii brzegowej
i strefy przewietrzania. Jednak
mimo to w nowym planie prawie
w polowie jej obszaru
plzeznaczono jq pod teren
zieleni. Sqsiednie dzialki - na
wsch6d od jej dzialki - choC sq
polo2one znacznie bli2ej strefy
przewietrzania i usytuowane do
linii bzegowej, bqd2 minimalnie
powy2ej, nie zostaly
zakwalifi kowane pod strefq
zieleni na tak du2ym obszarze jak
jej dzialka, np. dzialka
bezpoSrednio sqsiadujqca z jej
dzialkq- jej strefa zieleni
obejmuje tyko brzeg i strefq
przewiefizani a. D laczeg o zatem
jej dzialkq zakwalifikowano w tak
du2ym stopniu jako teren zieleni?
Pragnie nadmieniC, 2e ju2
wczeSniej zlo2yla pismo o
pzeklasyfikowanie powy2szej
dzialki pod zabudowq
jednorodzinnq. W odpowiedzi
otzymala pismo nr UAN-
733511194 z dnia 13.01.1994r., w
kt6rym poinformowano jq, 2e
dzialka przewidziana jest pod

,,tereny komunikacji kolowej
(droqa Rvbnik - Ozesze) o

6
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Zalqcznikdozarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy iMiasta Czerwionka-Leszczyny zdnia g lipca 2019 r.

Lp. Data
wplywu

NCtwisko iimiq,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre56 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenia
projektu planu

dla
nieruchomoSci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzygnigcie Bu rm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygniqcie Rady
Miejskiej

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

Uwagi

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga
nieuwzglgdniona

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga
nietrwzglgdniona

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

symbolu 0172TDlll i tereny
komunikacji kolejowej (linia
Palowice - Orzesze - JaSkowie)
o symbolu 0179KK.
W dniu 03.06.2019r.
uczestniczyla w spotkaniu na
temat planu, gdzie uzyskala
informacjq, 2e w nowym planie
odstqpiono od budowy wy2ej
wymienionej drogi i linii kolejowej,
a jej dzialkg w znacznej czqSci
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 ome, 0,0153 ha sad.
Natomiast nowy plan zaklada
ogromnq strefq zieleni na jej
dzialce, co skutkuje
wyeliminowaniem tego terenu
z zabudovty jed n orodzi n nej.
Dlatego ma proSbg o dokonanie
weryfikacji n iniejszej strefy
zielonej, tak aby w dolnej czgSci

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



Zalqcznik do zarzqdzenia Nr 350/19 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 9 lipca 2079 r.

Lp. Data
wpfiu

Nazwisko iimiq,
nazwa jednostki
organizacyjnej

i adres
zglaszajqcego

uwagi

Tre66 uwagi
(opis sprawy)

Oznaczenie
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga.

Ustalenla
projektu planu

dla
nieruchomo5ci
kt6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzyg n iqcie Burm istrza
w sprawie rozpatrzenia

uwag.

Rozstrzygnigcie Rady
Miejskiej

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

20. 19.06.2019 J.B.
osoba fizyczna

ProSba o przekwalifi kowanie
dzialki na budowlanq. Dzialka to
pastwiska trwale w wiqkszoSci V
klas. Znajduje sie na niej te2
kawalek lasu. Ma dwie doroste
c6rki kt6re chcq wybudowa0 dom
na tej dziatce. Do dzialki
prowadzi droga, a obok powstaly
nowe dzialki ju2 czqSciowo
zabudowane inne sa wytyczone.

dz. nr 13812

ul. Graniczna
Belk

2R2
gZ/VS

16ZL

x

21 21.06.2019 P.S.

osoba fizyczna
ProSba o wlqczenie calego
terenu dzialek do teren6w
zabudowy mieszkaniowej (MN )

bez projektowania dr6g
wewnqtrznych. Uzasadnienie:
grunty orne na tych dzialkach
nale2q do V klasy bonitacyjnej
(gleby orne slabe). Dzialkisq
w pelni uzbrojone, graniczqz
drogq publicznq, posiadajq
dostgp do wodociqgu, sieci
gazowej idodatkowo na dzialce
nr 39 znajduje sig stacja
transformatorowa.
Poza tym dzialki te zgodnie
z projektem planu graniczq
terenami rolniczymi (R1) z nowo
powstalym osiedlem
mieszkaniowym,,LeSne zacisze"
w Zawadzie, kt6re skladae siq
bgdzie z ponad 30 dom6w
jednorodzinnych. Prowadzenie w
przyszloSci dzialalnoSci rolniczej
tak bliskim sqsiedztwie z
osiedlem dom6w
iednorodzinnych mo2e by6

dz. nr 38, 39
ul. Graniczna

Belk

34MN
5R1

x
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Uwagi
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Uwaga
nieuwzglqdniona

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga
nieuwzglqdniona
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uciq2liwe zar6wno dla
mieszkaic6w tego osiedla
jak i dla rolnika.

22 21.06.2019 K.G.
osoba fizyczna

Utrzyma nie 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
dzielenie czy sptzeda? na cele
budowlane. Dobrym
rozwiqzaniem bytoby
przeksztalcen ie czgSci tych
teren6w na cele budownictwa
ied no rodzin neoo -

dz. nr 163137

ul. Graniczna
Belk

5R1

1gZL
x

23 21.06.2019 D.H.
osoba fizyczna

Przekwalifi kowanie dzialki rolnej
na dzialkq budowlanq.

dz. nr 8441219

ul. Nalepy
Belk

2R2 x

24 21.06.2019 D.T.
osoba fizyczna

Wnosi o mo2liwoSd zmiany
ptzeznaczenia gruntu na

"rolniczo - osadnicze" lub
dopuszczenie mo2liwoSci budowy
budynku pzeznaczonego na cele
agroturystyczne lub mieszkalne w
zale2noSci od potzeb.

dz. nr 175132

ul. Graniczna
Betk

2R1 x
w czg5ci

x
w czqSci
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UZASADNIENIE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG

UWAGA nr 1

Uwaga uwzglgdniona
Uzasadnienie:
Stosownie do tresci art. 15 ust. 2 pkt 6 u.p.z.p, w planie miejscowym okresla sie obowiqzkowo zasady ksztaltowania zabudowy oraz wska2niki
zagospodarowania terenu. Przepis ten znajduje uszczegolowienie w S 4 pkt 6 tozpotzEdzenia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu
projektu miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego (tekst jednolity: Oz. U. z 2OO3 r., N|164, poz. 1587), kt6ry wskazuje, i2 ustalenia dotyczqce
parametr6w i wskaznikow ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu powinny zawiera6 miQdzy innymi okreslenie linii zabudowy. Ustalenie linii
zabudowy jest.lednym z obligatoryjnych element6w miejscowego planu i lqcznie z pozostalymi parametrami i wskaznikami wymienionymi w art. 15 ust. 2 pkt 6
u.p.z.p. ksztaltuje na terenie objQtym planem - lad pzestzenny. Linie zabudowy wyznacza sie miedzy innymi w celu ograniczenia zabudowy danego terenu,
to jest rozroznienia przestzeni, w kt6rej mozna lokalizowac zabudowe, od pzestzeni sEsiadujqcej, kt6rE z roznych powodow chce sie lub nalezy ochronic
pzed zabudowq, a takze jako istotny element regulujqcy odlegloso od drogi (istotnq dla bezpieczeistwa ruchu drogowego). Zgodnie z wylo2onym do
publicznego wglEdu projektem planu - wnioskowana dzialka w calosci pzeznaczona jest pod zabudowe z wyjqtkiem niewielkiego fragmentu przeznaczonego
pod drogq wewnqtenq oznaczonA symbolem 16KDW. Na terenach ptzeznaczonych pod zabudowe wyznaczono niepeekraczalnE liniQ zabudowy w celu
upozEdkowania przyszlej zabudowy. Proponule sie uwzglednienie uwagi poprzez niewielkie skorygowanie linii zabudowy, tak aby umozliwic rcalizaqe
zamienenia inwestycyj nego.

UWAGA nr 2
Uwaga nieuryzglgdniona
Uzasadnienie:
Dziatka objeta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
pzyjetego uchwalE Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach zdnia2S maja 2010 t.wazze zmianE wprowadzonE uchwalE Nr XXXIV/458/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdzie,nika 2013 t. znaiduje siQ w obszaze okreslonym w Studium jako E3OR - obszary rozwojowe
wylqczone z zabudowy Zgodnie z ustaleniami Studium - dla terenow oznaczonych symbolem OR - zmiana przeznaczenia teren6w moze nastqpic po
wypelnieniu 80% zabudowy obszar6w oznaczonych symbolami M2 wyznaczonych w sqsiedztwie terenow OR. Wnioskowana dzialka w wiQkszosci
ptzeznaczona jest pod zabudowQ od strony p6lnocnej wtaz z zapewnieniem dostepu to drogi publicznej poptzez Wznaczony uklad dr6g wewnetznych.
Poszerzenie terenu pod zabudowe w kierunku potudniowym wykracza poza zakres rozwoju kwartal6w zabudowy wyznaczonych w Studium.

UWAGA nr 3 i uwaga nr 19
Uwaga nieuwzglgdniona w czQsci odnoszqcej sig do przeznaczenia calei dzialki pod zabudowe
Uzasadnienie:
Dzialka objQta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania pzestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
pzyjetego uchwalq Nr U590/10 Rady Miejskiej w Czerwioncq-Leszczynach z dnia 28 mda 2010 t. wtaz ze zmianE wprowadzonq uchwalq Nr XXXIV/458/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dziemika 2013 t. zn4dule sie w czesci w obszarze okreslonym w Studium jako E44M2 - lercny
zabudowy mieszkaniowej z WzewagE zabudowy jednorodzinnej. Pozostala czesc dzialki znajduje siQ w obszarze oznaczonym symbolem E1322 - tercny
dolin zek i potok6w. BiorEc pod uwage, i2 czesc dzialki ptzeznaczona pod zabudowQ w projekcie planu niezdatna jest do zabudowy ze wzgledu na
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pzebiegaiqcy tam gazociqg wysokoprezny oraz wodociqg magistralny proponuje sie uwzglednienie uwagi w czesci i korekte linii rozgraniczajqcei teren MN
i ZWS tak aby umozliwio budowe domy jednorodzinnego.

dyz ingerowaloby to w ustalenia Studium dla terenow 22.
UWAGA nr 4
Uwaga nieuwzglgdniona
Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania pzestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
pzyjQtego uchwalA Nr U590/10 Rady Mieiskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 mala 2O1O t. 't,yraz ze zmianE wprowadzonq uchwalq Nr XXXIV/458/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dzie.nlka 2013 r. znajduje sie w obszaee okreslonym w Studium jako E4OR - obszary rozwojowe
wylEczone z zabudowy. Zgodnie z ustaleniami Studium - dla teren6w oznaczonych syrnbolem OR - zmiana ptzeznaczenia teren6w moze nastEpic po
wypelnieniu 80% zabudowy obszar6w oznaczonych symbolami M2 wyznaczonych w sasiedztwie terenow OR. Pzeznaczenie dzialki objetel uwaga na leren
budowlany bylo by niekozystne ze wzglQdu na ochronQ ladu pnestzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania sie zabudowy. Dzialka ta oddalona jest
znacznie od istniejAcych, jak i projektowanych teren6w zabudowy.

UWAGA nr 5
Uwaga nieuwzgledniona w czQcci odnoszQcej sig do przeznaczenia calej dzialki pod zabudowe
Uzasadnienie:
UchwalE Nr U590/10 Rady Mielskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2O1O r. wraz ze zmianq wprowadzonq uchwalq Nr HGIV/458/13 Rady
Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. znajduje sie w obszarze okreslonym w Studium lako E4R1 - tereny rolnicze
z zabudowa Na terenach Rl okreslonych w Studium dopuszcza siq nowq zabudowQ mieszkaniowq jednorodzinnq wylqcznie jako uzupelnienie istniejAcej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowe uzupelniaiqcq ,ako zabudowQ kt6rE nalezy lokalizowac w lukach budowlanych rozumianych jako teren
przylegly do drogi publicznei lub wewnetznej o szerokosci max 80 m liczqc wzdlu2 drogi pomiedzy istnieiqcymi budynkami. Biorqc pod uwagQ powyzsze
proponuje sie uwzglQdnienie uwagi w czqsci i korekte linii rczgr.laniczdqcq tereny zabudowy w taki spos6b aby umozliwic realizacje zabudowy mieszkaniowej.
Proponuje siQ dyz ingerowaloby to w ustalenia Studium dla
teren6w R1 .

UWAGA nr 6
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
pzyjetego uchwalq Nr U590/10 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 28 mqa 2010 t. wzz ze zmiana wprowadzonE uchwala Nr XXXIV/458/13
Rady Mie,skiej w Czenwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dziernika 2013 r. znaiduje siQ w obszaze okreslonym w Studium jako R2 - tereny rolnicze bez
zabudowy Na terenach R2 okreslonych w Studium dopuszcza sie wylqcznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiqzujqcym planie
zagospodarowania przesirzennego.
Peeznaczenie dzialki objetej uwagq na teren budowlany byloby niekozystne ze wzgledu na ochrone ladu pzestrzennego poptzez sprzyjanie zjawisku
rozlewania sie zabudowy. Dzia.lka ta oddalona jest znacznie od istniejEcych, jak i projektowanych teren6w zabudowy. Ponadto nale2y dodac, i2 zgodnie
z ustaleniami w/w Studium dzialka ta znajduje siQ w korytazu planowanej obwodnicy Belku - jako drogi klasy gl6wnej
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UWAGA nr 7
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Dzialka objQta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
przyjQtego uchwala Nr U590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 t. wrcz ze zmianq wprowadzona uchwala Nr XXXIV/458/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dzie.nika 2013 r. znajduje sie w obszarze okreSlonym w Studium jako R2 - tereny rolnicze bez
zabudowy. Na terenach R2 okreslonych w Studium dopuszcza siQ wylEcznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczone.i w obowiqzujacym planie
zagospodarowania przestrzennego.
Pzeznaczenie dzialki objgte., uwagE na teren budowlany byloby niekozystne ze wzglQdu na ochrone ladu przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku
rozlewania siQ zabudowy. Dzialka ta oddalona jest znacznie od istniejEcych, jak i projektowanych teren6w zabudowy.

UWAGA nr I
Uwaga nieuwzglQdniona
Uzasadnienie:
CzeSC dzialki objeta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowad i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny" przyjetego uchwalq Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 t. li,v'az ze zmianq wprowadzonq uchwalq
Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdzienika 2013 r. znajduje sie w obszarze okreslonym wStudium jako R2-tereny
rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 okreslonych w Studium dopuszcza siQ wylEcznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej
w obowiqzujacym planie zagospodarowania przestrzennego.
Ptzeznaczenie pozostalej czesci dzialki objetej uwagq na teren budowlany byloby niekorzystne ze wzgledu na ochronQ ladu przestrzennego poprzez
sprzy.lanie zjawisku rozlewania sie zabudowy. Dziatka ta oddalona jest znacznie od istniejqcych, jak i projektowanych terenow zabudowy. Nalezy nadmienic,
ze czei' dzialki, zgodnie z ustaleniami Studium zostala pfteznaczona pod zabudowe.

UWAGA nr 9
Uwaga nieuwzglQdniona
Uzasadnienie:
CzeSC dziatki objQta uwaga, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai ikierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny" przy.letego uchwalE Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 20'10 t. wtaz ze zmianq wprowadzonq uchwala
Nr XXXIV/458/13 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 sie wylAcznie utzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej
w obowiqzuJqcym planie zagospodarowania przestrzennego.
Ptzeznaczenie pozostalej czQsci dzialki objQtej uwaga na teren budowlany byloby niekorzystne ze wzgledu na ochronQ ladu pzestzennego poprzez
spzyjanie zjawisku rozlewania sie zabudowy Dzialka ta oddalona jest znacznie od istniejEcych, jak i projektowanych teren6w zabudowy. Nale2y nadmieniC,
ze czqse dzialki, zgodnie z ustaleniami Studium zostala pzeznaczona pod zabudowQ. Ponadto nalezy dodac, i2 zgodnie z ustaleniami Ww Studium czese
dzialki znajduje siq w koflazu planowane1 obwodnicy Be.lku - Jako drogi klasy gl6wnej. Niezbedne jest zachowanie rezerwy pod realizacje drogi zgodnie
z ustaleniami Studium. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przeslrzennym plan miejscowy uchwala rada gminy, po
stwierdzeniu,2e nie narusza ustalen studium
Stosownie do przepisow art.3 pkt 1 ustalvy zdniaT lipca 1994 t. Prawo budowlane (t.j. dz. U. 22018t,poz. 12022e zm., pzez obiekt budowlany nalezy
rozumieo budynek, budowle bqdz 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 wszystkich wyznaczonych teren6w.
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Nie uwzglednia sie rowniez uwagi w zakresie obnizenia wysokosci wszystkich obiekt6w budowlanych do 7 metr6w - gdyz zgodnie z ptzyloczonq wyzej
definicja obejmowaloby to rowniez wysokosci budynk6w mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym nazedziem regulacji zagospodarowania
pzestrzennego. Zawiera pzepisy powszechnie obowiEzujEce w zakresie ptzeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowania oaz warunk6w zabudowy,
stanowiEce bezposredniE podstawe do wydawania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowQ Wskazane w projekcie wysokosci obiekt6w budowlanych jak
i budynk6w zachowujE peyjety w gminie lad pzestrzenny i kontynuujE gminnE polityke przestrzennq w tym zakresie.

UWAGA nr 10
Uwaga nieuwzglQdniona
Uzasadnienie:
Wyznaczona droga 16KDW w sposob optymalny pzebiega pzez dzialke wnoszqcych uwage, dajqc mozliwoso sukcesyvvnego uwalniania pod zabudowq
kolejnych jej fragment6w. Ustalony w projekcie planu przebieg jest wynikiem szczeg6lowej analizy i uzna' go nalezy za optymalny. Ponadto dzialka bedqca
wlasnosciE wnoszqcych uwage jest dluga i w niewielkiej czQsci pzeznaczona pod zabudowe co umozliwia dalsze utrzymywanie jej jako rolniczej. Ponadto
nalezy zwr6ci6 uwage, iz wyznaczona w projekcie planu droga nie stanowi drogi publicznej a drogQ wewnQtrznq

UWAGA nr 11
Uwaga nieuwzglgdniona
Uzasadnienie:
Stosownie do przepis6w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (t.j. dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.l ptzez obiekt budowlany nalezy
rozumiec budynek, budowle bqdz obiekt malej architektury. Stosownie do przepis6w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestzennym, okreslono w prqekcie planu zasady ksztaftowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania dla wszystkich wyznaczonych teren6w.
Nie uwzglednia sie uwagi w zakresie obnizenia wysokosci wszystkich obiektow budowlanych do 8 metr6w - gdy2 zgodnie z ptzyloczonq wyzej definicjq
obejmowaloby to r6wnie2 wysokosci budynk6w mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym naeedziem regulacji zagospodarowania przestzennego.
Zawiera przepisy powszechnie obowiqzujqce w zakresie ptzeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowada o2z warunk6w zabudowy, stanowiqce
bezposredniq podstawe do wydawania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowe. Wskazane w projekcie wysokoSci obiekt6w budowlanych jak i budynk6w
zachowujE pzyjety w gminie lad przestrzenny i kontynuuJE gminnq politykQ pzestzennq w tym zakresie.

UWAGA nr 12, uwaga nr 13
Uwaga nieuwzglgdniona
Uzasadnienie:
Stosownie do przepis6w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (t.j. dz. U. z 2018 t., poz. 1202 ze zm.\ peez obiekt budowlany nalezy
rozumied budynek, budowle bAdZ obiekt malel architektury Stosownie do pzepis6w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestzennym, okreslono w projekcie planu zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania dla wszystkich wyznaczonych teren6w.
Nie uwzglqdnia sie rowniez uwagi w zakresie obni2enia wysokosci wszystkich obiekt6w budowlanych do 8 metr6w - gdyz zgodnie z WzyloczonE v{izej
definicjE obejmowaloby to r6wnie2 wysokosci budynk6w mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym nazedziem regulacji zagospodarowania
przestzennego. Zawiera przepisy powszechnie obowiEzujqce w zakresie przeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowania oaz warunk6w zabudowy,
stanowiqce bezposredniE podstawe do wydawania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowQ Wskazane w projekcie wysokosci obiekt6w budowlanych jak
i budynkow zachowujA przyjety w gminie lad przestrzenny i kontynuuja gminnq politykq przestrzennE w tym zakresie.
Ponadto wnioskowany zapis ,,ogranicza sie uciqzliwosci zwiqzane z planowanq inwestycjq do dzialki (terenu), do kt6rego inwestor posiada tytul prawny'
Wktacza goza zak@s planu mie.lscowego. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sEd6w administracyjnych i rozstrzygniQciami organu nadzoru nie wprowadza
siQ do tekstu planu ustaleh wykraczajqcych poza materie planowania przestrzennego. ObowiEzkowy zakres ustalen miejscowego planu zagospodarowania
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przestzennego okreslony jest w art 15 ustawy ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1945 ze zm.) oraz w Rozporzqdzeniu Ministra lnfrastruktury w sprawie wymaganego zaklesu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego z dnia 26 sierpnia 2003r. (Dz.U. nr 164 po2.1587).

UWAGA nr 14,
Uwaga nieuwzglgdniona
Uzasadnienie:
CzqS6 dzialki objQta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania pzestzennego Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny" przyjQtego uchwatq Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 t. waz ze zmianq wprowadzonq uchwalE
Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013(. 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 obowiAzuJacym planie zagospodarowania pzestrzennego
P%eznaczenie pozostalej czQsci dzialki objQtej uwagE na teren budowlany byloby niekozystne ze wzglQdu na ochrone ladu pzestrzennego poprzez
sprzyjanie zjawisku rozlewania siQ zabudowy. Nalezy nadmieni6, 2e czQS6 dzialki, zgodnie z ustaleniami Studium zostala ptzeznaczona pod zabudowe.
Stosownie do przepis6w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (t.j. dz. U. z 2018 t., poz. 1202 ze zm.l przez obiekt budowlany nale2y
rozumiec budynek, budowle bAdZ obiekt matej architektury. Stosownie do pzepisow art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestzennym, okreslono w projekcie planu zasady ksztaltowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania dla wszystkich wyznaczonych teren6w.
Nie uwzglednia siq rowniez uwagi w zakresie obnizenia wysokosci wszystkich obiektow budowlanych do 8 metr6w - gdyz zgodnie z ptzyloczona tt,{yaei

definicjq obejmowaloby to rowniez wysokosci budynkow mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym nazQdziem regulacji zagospodarowania
przestzennego. Zawiera pzepisy powszechnie obowiqzujace w zakresie ptzeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowania oraz warunk6w zabudowy,
stanowiEce bezposredniE podstawe do wydawania m.in. decyzji o pozwoleniu na budowQ. Wskazane w projekcie wysokosci obiekt6w budowlanych jak
i budynk6w zachowujq przyjqty w gminie lad przestrzenny i kontynuujq gminnE polityke przestrzennE w tym zakresie.
Ponadto wnioskowany zapis ,,ognnicza sie uciEzliwosci zwiqzane z planowanq inwestycjq do dzialki (terenu), do K5rego inwestor posiada tytul prawny''
wykracza poza zakres planu miejscowego. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sEd6w administracyjnych i rozstzygnieciami organu nadzoru nie wprowadza
siQ do tekstu planu ustalen wykraczajqcych poza materie planowania przestrzennego. Obowiazkowy zakres ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego okreslony jest w art. 15 ustawy ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 t.,
poz. 1945 ze zm) oaz w Rozpozqdzeniu 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:
CzeSC dzialki objeta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowarl i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny" przyj?tego uchwalq Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 ma.la 2010t. w@z ze zmianA wprowadzonq uchwalE
Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 201 3 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.
Pneznaczenie pozostalei czesci dzialki objetej uwaga na teren budowlany byloby niekozystne ze wzglQdu na ochrone ladu pzestrzennego poprzez
spzyjanie zjawisku rozlewania sig zabudowy. Ozialka ta oddalona jest znacznie od istniejqcych, Jak i projektowanych teren6w zabudowy.
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Stosownie do przepis6w art. 3 pkt 'l uslawy z dnia 7 lipca 1994 t. Prawo budowlane (t.j. dz. U. 22018 t., poz. 1202 ze zm.) ptzez obiekt budowlany nalezy
rozumieC budynek, budowle bqdz obiekt malej architektury Stosownie do przepis6w art. '15 ust. 2 pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, okreslono w projekcie planu zasady ksztaftowania zabudowy oraz wskazniki zagospodarowania dla wszystkich wyznaczonych teren6w
Nie uwzglQdnia siQ rowniez uwagi w zakresie obnizenia wysokosci wszystkich obiektow budowlanych do 8 metr6w - gdyz zgodnie z pzytoczon4 wyzej
definicjq obejmowaloby to rowniez wysokosci budynk6w mieszkalnych. Plan miejscowy jest podstawowym narzQdziem regulacji zagospodarowania
przestrzennego. Zawiera przepisy powszechnie obowiqzujqce w zakresie ptzeznaczenia terenu, zasad jego zagospodarowania oraz warunk6w zabudowy,
stanowiace bezposredniq podstawe do wydawania m.in decyzji o pozwoleniu na budowQ. Wskazane w projekcie wysokosci obiekt6w budowlanych jak
i budynk6w zachowujq przyjQty w gminie tad pzestrzenny i kontynuujE gminnq politykQ przestrzennq w tym zakresie.
Ponadto wnioskowany zapis ,,ogranicza sie uciAZliwosci zwiqzane z planowanE inwestycjq do dzialki (terenu), do kt6rego inwestor posiada tytul prawny'
wyktacza goza zaktes planu miejscowego. Zgodnie z aktualnym orzecznictwem sqd6w administracyjnych i rozstrzygnieciami organu nadzoru nie wprowadza
siQ do tekstu planu ustalen wykraczajacych poza materie planowania przestrzennego. ObowiEzkowy zakres ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestzennego okreslony jest w art. 15 ustawy ustawie z dnia 27 matca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.22018 t.,
poz. 1945) oraz w Rozporzqdzeniu Ministra lnfrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
z dnia 26 sierpnia 2003t. (Oz.U. fi 164 po2.1587).

UWAGA nr.l6
Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
Uchwalq Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2O1Ot. wtaz ze zmiana wprowadzonq uchwalq Nr XXXIV/458/13 Rady
Miejskiel w Czenarionce-Leszczynach z dnia 25 pazdzietnika 2013 r. znajduje sie w obszarze okreslonym w Studium jako E4R1 - lereny rolnicze
z zabudowa. Na terenach R'l okreslonych w Studium dopuszcza siQ nowq zabudowe mieszkaniowq jednorodzinnE wylqcznie iako uzupetnienie istniejqcej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej.
W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowe uzupelniajqcq jako zabudowQ kt6rq nalezy lokalizowac w lukach budowlanych rozumianych jako teren
przylegly do drogi publicznej lub wewnQtrznej o szerokosci max 80 m liczac wzdluz drogi pomiedzy istniejEcymi budynkami. Takie warunki nie sE w tym
przypadku spelnione Ptzeznaczenie pozostalej czesci dzialki objetej uwagq na teren budowlany byloby niekozystne ze wzglQdu na ochrone ladu
przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania siQ zabudowy. Dzialka ta oddalona jest znacznie od istniejacych, jak i projektowanych teren6w
zabudowy

UWAGA nr 17
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Dzialki objete uwaga, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
przyjetego uchwalq Nr U590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 t.wtazze zmianq wprowadzonA uchwala Nr XXXIV/458/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 paadzie.nlka 20'13 r. znajdujq siq w obszarze okreslonym w Studium jako R2 - tereny rolnicze bez
zabudowy. Na terenach R2 okreslonych w Studium dopuszcza sig wylEcznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiAzujEcym planie
zagospodarowania przestrzennego.
CzeSC dzialek znajduje sie w obszaze oznaczonym symbolem E1322 - tereny dolin rzek i potok6w. Pzeznaczenie dzialek objqtych uwagE na teren
budowlany byloby niekozystne ze wzgledu na ochronQ ladu przestrzennego poprzez sprzyjanie zjawisku rozlewania siQ zabudowy. Dzialki te oddalone sq
znacznie od istniejqcych, jak i proJektowanych teren6w zabudowy.
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UWAGA nr 18

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

Uwaga nieuwzglgdniona
Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwagE, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
przyjgtego UchwalE Nr L/590/10 Rady Miejskiel w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2o1o t. waz ze zmianE wprowadzonq uchwalq Nr XXXIV/4sii/i3
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. znajduje siq w obszaze okreslonym w Studium jako R'l - tereny rolnicze
z zabudowq. Na terenach Rl okreslonych w Studium dopuszcza siQ nowE zabudowe mieszkaniowq jednorodzinnq wytqcznie jako uzupetnienie istniejqcej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza sie r6wniez utrzymanie istniejqcej zabudowy. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowQ
uzupelnia.iAcQ jako zabudowg kt6rq nalezy lokalizowae w lukach budowlanych rozumianych jako teren przylegty do drogi publicznej lub wewngtznej
o szerokosci max 80 m liczac wzdluz drogi pomiqdzy istniejqcymi budynkami Na terenach R1 okreslonych w Studium dopuszcza sie wytqcznie utzymanie
zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiqzujqcym planie zagospodarowania przestrzennego.
W zwiqzku z powyzszYm nie wskazwano tej dzialki jako zabudowy mieszkaniowej czy zagrodowej pozostawiajEc jako istniejaca zabudowg kt6ra posiada
adekwatne zapisy w pOekcie uchwaly. Ponadto czeSC dzialki wskazano pod zabudowQ zgodnie z ustaleniami obowiErujqcego planu zagospodarowania.

UWAGA nr 20
Uwaga nieurrzgledn iona
Uzasadnienie:
CZQSC dzialki objeta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowafi i kierunk6w zagospodarowania przestzennego Gminy i Miasta CzeMionka-
Legzczyny" przyjetego uchwalq Nr U590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2O1Or. wraz ze zmianq wprowadzonq uchwalq
Nr )o(Xlv/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dziernika 2013 t. zndduie sig w obszarze okreslonym w Studium lako R2 - tereny
tolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 okreSlonych w Studium dopuszcza sie wylEcznie utrzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczone.i
w obowiEzujqcym planie zagospodarowania przestrzennego.
Pozostala czes6 dziatki znajduje siQ w obszaze oznaczonym symbolem E1322 - tereny dolin rzek i potok6w Przeznaczenie dziatki objgtej uwagq na teren
budowlany byloby niekorzystne ze wzgledu na ochrone ladu pzestrzennego popeez sprzyjanie zjawisku rozlewania siq zabudowy. Dzialka ta oddilona lest
znacznie od istniejacych, lak i projektowanych teren6w zabudowy.

UWAGA nr 21
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowarl i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
przyjetego UchwalE Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 mda 2o1o r. wraz ze zmianq wprowadzonq uchwala Nr XXXIV/458/i3
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdzie.nika 2013 t. zn1dule sig w obszarze okreSlonym w Studium jako R1 - tereny rolnicze
z zabudowq. Na terenach R1 okreslonych w Studium dopuszcza sie nowq zabudowQ mieszkaniowE jednorodzinnq wylqcznie jako uzupelnienie istniejqcej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza sie rowniez utrzymanie istniejEcej zabudowy. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudow{
uzupelniajqcE jako zabudowQ kt6rq nalezy lokalizowac w lukach budowlanych rozumianych Jako teren przylegly do drogi publicznej lub wewngtrznej
o szerokosci max 80 m liczEc wzdluz drogi pomiQdzy istniejEcymi budynkami Na terenach R1 okreslonych w Studium dopuszcza siQ wylqcznie utrzymanie
zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiqzujEcym planie zagospodarowania przestzennego.
Zgodnie z powy2szym wyznaczono teren zabudowy mieszkaniowej zgodnie z ustaleniami obowiAzujEcego mpzp gminy Czerwionka-Leszczyny pozostawiajqc
pozostalq czqS6 dzialkijako teren rolniczy.
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UWAGA nr 22

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

Uwaga nieuwzglqdniona
Uzasadnienie:
Dzialka objgta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
pzyjQtego Uchwalq Nr L/590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2O1O t. waz ze zmianE wprowadzonq uchwala Nr pqlv/458/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 t. znajduje siQ w obszaze okreslonym w Studium jako Rl - tereny rolnicze
z zabudowA. Na terenach R1 okreslonych w Studium dopuszcza siQ nowE zabudowe mieszkaniowA JednorodzinnE wylAcznie jako uzupelnienie istnieiqcej
zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej Dopuszcza siQ r6wnie2 utzymanie istniejEcej zabudowy. W ustaleniach Studium zdeflniowano zabudowe
uzupetniajacq jako zabudowg ktdrq nalezy lokalizowac w lukach budowlanych rozumianych jako teren pzylegly do drogi publicznej lub wewnQtrznej
o szerokosci max 80 m liczEc wzdluz drogi pomiedzy istniejEcymi budynkami. Na terenach R'l okreslonych w Studium dopuszcza sie wylqcznie utrzymanie
zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiazujqcym planie zagospodarowania przestrzennego.
W zwiqzku z powyzszym nie wskazywano tej dzialki jako zabudowy mieszkaniowej czy zagtodow(4 pozostawiajac jako istniejqcq zabudowe kt6ra posiada

adekwatne zapisy w projekcie uchwaly.

UWAGA nr 23
Uwaga nieuwzgledniona
Uzasadnienie:
CzeSC dzialki objeta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny" przyjetego uchwalE Nr U590/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maia 2010 r. wraz ze zmianq wprowadzonE uchwalE
Nr XXXIV/458/1 3 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. znajduje sie w obszarze okreslonym w Studium jako R2 - tereny
rolnicze bez zabudowy. Na terenach R2 okreslonych w Studium dopuszcza sie wylqcznie utzymanie zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej
w obowiazujqcym planie zagospodarowania przestrzennego.
Przeznaczenie pozostalej czQsci dzialki objetej uwagq na teren budowlany byloby niekozystne ze wzgledu na ochronQ ladu przestrzennego poprzez

speyjanie zjawisku rozlewania siQ zabudowy Dzialka ta oddalona jest znacznie od istniejacych, jak i projektowanych terenow zabudowy. Ponadto nalezy
dodae, iz zgodnie z ustaleniami Ww Studium dzialka ta znajduje siq w korytazu planowanej obwodnicy Belku - jako drogi klasy gl6wnej. Niezbedne jest
zachowanie rezerury pod realizacje drogi zgodnie z ustaleniami Studium. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, 2e nie narusza ustalei studium.

UWAGA nr 24
Uwaga nieuwzglqdniona w czgSci odnoszqcej siq do przeznaczenia dzialki pod zabudowe mieszkaniowq
Uzasadnienie:
Dzialka objeta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania przestzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
pzyjQtego Uchwalq Nr U59O/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 t. wruz ze zmianq wprowadzonA uchwalq Nr XXXIV/458/13
Rady Miejskiel w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 paadziemika 2013 r. znajduje siQ w obszaze okreslonym w Studium jako R1 - tereny rolnicze

z zabudowq. Na terenach R1 okreslonych w Studium dopuszcza sie nowq zabudowe mieszkaniowq jednorodzinnE wytEcznie jako uzupehienie istniejqce.l

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Dopuszcza sie r6wniez utzymanie istniejqcej zabudowy. W ustaleniach Studium zdefiniowano zabudowe
uzupelniajecE jako zabudowe kt6rq nalezy lokalizowac w lukach budowlanych rozumianych jako teren przylegly do drogi publicznej lub wewnqtznej
o szerokosci max 80 m liczAc wzdlu? drogi pomiQdzy istnielqcymi budynkami. Naterenach R1 okreslonych w Studium dopuszcza sie wylacznie utrzymanie
zabudowy mieszkaniowej wyznaczonej w obowiAzujAcym planie zagospodarowania przesteennego
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W zwiqzku z powyzszym uwzglgdnia sig uwage w zakresie mo2liwosci wybudowania na terenach rolnych budynku w zabudowie zagrodowej. Zabudowa
agroturystyki jest powiqzana z zabudowE o charakterze rolniczym.
Nie uwzglednia sie uwagi w zakresie ptzeznaczenia dzialki na teren mieszkaniory, gdyz bylobyto to naruszeniem ustalen Studium.
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