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Zarzqdzenie Nr 328/20
Burmistrza G miny i Miasta Czerwionka-Leszczyny

zdnia 25 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia uryag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
obejmujqcego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrQbie
Dqbie6sko

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z2O2O r. poz. 713 z po2n. zm.), art. 7 i 17 pkl 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym (t.j. Dz.U. z 2O2O r.

poz. 2932 p62n. zm.), oraz aft. 42 pkl 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r.

o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeflstwa
w ochronie Srodowiska o(az o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(t.j. Dz.U. 2202O r. poz.283 zp,b2n. zm.)

U,J

Plotot,iez

zarzqdzam, co nastepuie:

s1

Uwagi wniesione do wylozonego w dniach od 25.06.2020 r. do 24.07.2020 r. projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czenalonka-
Leszczyny obejmujqcego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej,
rozpatruje siq w spos6b okre6lony w zalqczniku do niniejszego zazqdzenia.

s2

lntegralnq czqSciq niniejszego zazqdzeniaiest zalqcznik - wykaz uwag.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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wyKAz uwAG wNtEstoNycH Do WYLo2oNEGO W DNTACH OD 25.06.2020 r. DO 24.07.2020 r.

DO pUBLTCZNEGO WGLADU PROJEKTU MTEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANTA PRZESTRZENNEGO

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

obejmujqcego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowei w obrqbie Debieisko
Lp.

Data
wplywu

Nazwlsko I lml?,
nazwa Jedno3tkl
organlzacyJnel

ladreg
zglaszajqcego

uwagi

Tre6e uwagl
(opls sprawy)

Oznaczenla
nleruchomoacl
kt6ro, dotyczy

uwaga.

Ustal.nla
projoktu planu

dl.
nleruchomo6cl
kt6rel dotycry

uwaga

RozstraygnlQcle Burmlstrza w
sprawlo rozpatraanla uwag,

Roz3trzygnlQcle Redy MloJskleJ
Zalacznlk do uchwaly nr.......2

dnla ...........
Uwagl

Uwaga
uwzglednlona

Uwaga nlo
uwzglQdnlona

Uwaga
uwzgledniona

Uwaga nie
uwzglqdniona

1 2 3 4 5 7 I 9 l0 11

1 24.07 .2020 Wnosi nastQpujqce uwagi:

1) Pzesuniecie planowanej pz ez
dzialkQ 4O0l'14 drogi oznaczonsj
'IKOL na tersn pzy zachodniej
granicy tej dzialki .

2l Zmiana kategorii realizacji
drogi planowanej na terenie
nieruchomosci z kategorii KDL na
KDD i zmniejszenie szerokosci
pasa terenu dla realizacji tej drogi
z zaplanowanych 16,0 m do 7m,
co jest zgodne ze standardem
drdg KDL i KDD oraz umo2liwi
wlasciwe funkcjonowanie tej drogi
z jezdnia o dw6ch pasach po
2.75m ka2dy i chodnikiem 1,5 m -
biorac r6wnie2 pod uwagg,2e na
dzialce zamiezona jest realizacja
obiekt6w o funkcji ustugowej.
Plansza komunikacyjna studium,
kt6ra przewiduje wszystkie drogi
lokalne w opracowywanym
tsrenio nis pzewiduje w tym
miejscu rozwiezania drogi KDL, a
wiec wpisanie drogi KDL jest
ni6zgodne ze studium.

dz. 4OOl14

ul. Jesionka
Debieisko

X w czgSci X w czq6ci

1
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Lp.
Data

wplywu

Nazwlsko I lmlq,
nazwa Jedno!tkl
orOanlzacyrn.J

I adre8
zglasza,lecogo

uwagl

Tre6c uwagl
(oplB Bprawy)

Oznaczenle
nloruchomo6cl
kt6roJ dotyczy

uwaga.

Ustalonla
projaktu planu

dl.
nloruchom06cl
kt6rej dotyczy

uwaga

Roz8trzygnlqcie Burmlstrra w
sprawle rozpatrzanla uwag,

Rozrlrzygnhcle Rady Mlejsk16l
Zalecznlk do uchwaly nr.....--z

dn1a...........
Uwagi

Uwaga
uwzglqdnlona

Uwaga nie
uwzglqdniona

Uwaga
uwzgledniona

Uwaga n16

uwzglednlona

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

3) Likwidacje zaplanowanego w
projekcie planu terenu 'lZl w
pasie wzdlu2 zachodniei granicy
dzialki, i wprowadzenie w lo
miejsce l,sm pasa zieleni
izolacyinej_wysokiei.

4) w S 16 ust. 'l pkt 'l projektu
tekstu planu dopisac lit. c"uzqdzenia infrastruktury
komunikacy.inej", jako poj?cie
okreSlone i dopuszczone w
obowiqzujqcym studium
uwarunkowai i kierunk6w
zagospodarowania
pzestzennego miasta i gminy na
torenach jodnostok
urbanistycznych DG - "nowych
dzialalnosci gospodarczych"
(ustalenia l.5.DG studium), na
kt6rych polo2ona jest dzialka.

5) W ustaleniach dla zabudowy
na lerenie 7UMN, w projekcis
planu dopuscic mo2liwosd
realizacji dachu plaskiego nie
tylko dla gara2y, ale r6wnis2 dla
zabudowy uslugowej i uzqdzei
infrastruktury komunikacyjnej.
Powy2sze zmiany w projekcie
planu umo2liwiq
zagospodarowani€ dzialki Nr
400114 zgodnie z aktualnie
obowiqzujqcym planem
mieiscowym i zami€zeniami
tnwe n i mimo

2



Lp.
Data

wplywu

Nazwlsko I lmlg,
nezwe iedno3tkl
organlzacyJnoJ

ladre3
zglaszalqcego

uwagl

TreSC uwagi
(opls sprawy)

Oznaczenla
nlaruchom06cl
kt6rej dotyczy

uwaga,

UBtal6nla
prolsktu pl.nu

dla
nloruchomogcl
kt6rol dotycry

uwaga

Rozstrzygnl?clo Rady Ml6J8kleJ

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

Uwagi

Uwaga
uwzgl?dnlona

Uwaga nlo
uwzglednlona

Uwaga
uwzglqdnlona

Uwaga n16

uwzglQdnlona

1 2 3 4 5 6 7 I t0 11

obnizenia wartosci tej dzialki
w zwiqzku z zaplanowane drogq
publicznq.
W obowiqzujqcym planie
miejscowym uchwalonym
uchwalq Nr lxl78l2oo2 Rady
Miejskiej w Czenvionce-
Leszczynach z dnia 26.09-2002 t.
dzialka Nr 400/14 w calosci
znajduje sig w terenie M2
pfzeznaczonym dla zabudowy
miaszkaniowej iednorodzinnei
wraz z uslugami z niq zwiqzanymi
- ptzy c.zym, na tych terenach
dopuszczono (S 9 ust. 3 pkt 6)
realizacjq uzqdzerl infrastruktury
komunikacyjnej i stacji paliw
gazowych. Stacja paliw gazowych
generuje zazwczaj wiqkszy
promien potencjalnego
oddzialywania na Srodowisko, ni2
stacja paliw plynnych. w zwiezku
z tym dopuszczenie w planie
stacji paliw nie pogorszy itak
jodynie potencjalnego
oddzialywania na_Srodowisko.

Wnosi o pzeprowadzenis korekt
projektu planu w pzepisa€h
dotyczqcych dzialki 4ool14
izachowanie mo2liwosci
wykozystania joj zgodnie z
dotychczasowym pzeznaczeniem
w obowiqzujqcym planie
miejscowym.

3

Roz3ttirygniqcie Burmlatrza w
rprawle rozpatr:enia uwag.
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Lp
Data

wplywu

Nazwbko I lmie,
nazwe Jednostkl
organlzrcylnol

ladr68
zglaszajqcogo

uwagl

Tre66 uwagl
(op13 sprawy)

Oznaczenle
nleruchomo6cl
kt6re, dotyczy

uwega.

Ustalenle
pro.lektu planu

dla
nloruchomoSci
kr6rej dotyczy

uwaga

Rozstrzy gnlqcle Burmlstrra w
sprawle rozpattzania uwag.

Rozstrzygnl?clo Rady Mlejsklel
Zelecznlk do uchwely nr.......2

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

Uwaga nle
uwzglednlona

Uwaga
uwzgl?dnlona

Uwaga nle
uwzgl?dnlona

,| 2 4 5 6 7 8 9 l0 11

2 30.07.2020 T. M.
osoba fizyczna

Wnosi spzeciw dla
zaproiektowanej drogi (petli)
poniewa2 wiq2e sie
z koniecznosciq wykupu czesci
jego dzialki na kt6ry siQ nie
zgadza. Mo2liwoSc dojazdu do
dalej polo2onych dzialek
z wykorzystaniem istniejqcej ju2
drogi, z kt6rej kozystaja
mieszkarlcy.

dz. N 2073150
ul. Biemota 10A

x

3 4.O8.2020 JastrzQbska
Sp6lka Weglowa

S.A. Kopalnia
WQgla

kamiennego
,Budryk"

ul. Zamkowa '10

43-174
Omontowice

Wnosi o uiQcie w plani€ pzebiegu
istniejqcej drogi od ul. Jesionka
do granicy gminy jako drog?
publiczna. Zasieg wnioskowanei
drogi zostal zaznaeony na
zalqczonym fragmencie poektu
planu jako ,Pzebieg
proponowanej drogi publicznei od
ul. Jesionka do granicy Gminy i

Miasta Czen ionka - leszczyny".
Taki zapis pozwoli na kozystanie
z niei obecnym u4/tkownikom
w tym r6wnie2 slu2bom
technicznym obslugujacym
autostrade A-1 oraz inweslorom
planuiacym prowadzenie
dzialalnosci w obszazo 1Pu.
Powy2sze jest podyklowane
r6wnie2 tym, 2e do obiektu ]

unieszkodliwiania odpad6w
wydobywczych w Knurowie
istniejqcq drogq od ul. Jesionka
realizowany jesl transport ciezki
z odpadami wydoby\,!,/czymi,
maszynami i uzadzeniami

ul. Jesionka X w cz?6ci

4

Uwaga
uwzglQdnlona

X w czqgcl



Lp
Data

wplywu

Nazwisko I lmi9,
nszwa lodnoBtkl
organlzacylnel

ladre3
zglaszalqcego

uwagl

Tregc uwagl
(op13 sprawy)

Oznaczonie
nleruchomoacl
kt6ro, dotyczy

uwaga,

Ustalenla
projektu planu

dla
nloruchomoSci
kt6rel dotyczy

uwaga

Roz3trzygnlecle Burmlstrza w
sprawlo rozpatrzonla uwag.

RoBtrzygnlgcle Rady Miersklel
Zrlqcznlk do uchwaly nr.......2

dn1a..........,
Uwagi

Uwaga
uwzglqdnlona

Uwage nle
uwzglQdnlona

Uwaga
uwzglqdnlona

Uwaga nls
uwzglqdnlona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fi
niezbednymi do funkcjonowania
obiektu. Na calym istniejqcym
odcinku drogijej nawiezchnia jest
z plyt drogowych i nawiezchni
asfallowei. Oolazd ten jest
r6wniez utzymywany dla slu2b
ratunkowych dla ww. obiektu. w
obecnei propozycji poektu planu
droga ta od zjazdu z ul. Jesionka
jest okreslana jako droga
wewnetzna 4KoW i SKDW a na
dalszym pzebiegu dmgi jesl
wrysowany teren 'l PU - tereny
obiekt6w produkcyjnych, sktad6w
i magazyn6w oraz zabudowy
uslugowej, KDA - teren drogi
publicznej klasy,autoslrada" oraz
1KK - teren infrastruktury
kolsjowsj. Takie prz€znaczenie
mo2e rodzid powa2ne obawy co
do mozliwosci kozystania z niej w
przyszlosci w dotychczasowej
formie pzez zainteresowane
strony.

5.08.2020 Zazqd Dzielnic.t
Debiehsko

Wnosi nastgpujqce uwagi:
1) poszezanie pasa strefy
koncentracji zieleni izolacyjnej
w czqsci w jakie.i ptzylega on do
strefy 1Zl - w zakresie iakim nie
uwzglgdniono wniosku Rady
Dzielnicy DQbiefisko o
poszerzenie slrefy'lZl, tj. o dziatki
703/176i pozostalq czeS6 dzialki
nr 3066/176; pozostalq czesd
dzialki nr 135211761 pozostala

dz. nr dzialki
7031176i

pozostalq czesd
d2ialki nr
3066/'176;

pozostala czeSC

dzialki nr
13521176i

pozostale czqsC

x

5
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Lp
Data

wplywu

Nezwi.ko I lmle,
na:wa Jednostkl
organlzacyjnoJ

l adroa
zglaBzalqcogo

uwsgl

Tre6C uwagl
(opls sprawy)

Ozneczenle
nieruchomoScl
kt6rol dotyczy

uvyaga.

U3talenla
prolektu planu

dla
nlsruchomo6cl
kt6rej dotyczy

uwaga

Roz3trzygnlgcle Bumlstrza w
sprawia rozpatrzonla uwag.

Rozrtrzygnl?cle Rady Mlerskle,
Zalqcznlk do uchwaly nr.....,,2

dn1a...........
Uwagl

Uuraga
uwzglednlona

Uwaga nle
uwzglgdniona

Uvvaga

uwzglqdnlona
Uwaga nle

uwzglednlona

1 2 4 5 6 8 9 10 11

czQSC dzialki nr 760/170: dzialkg
3067/176, q. w taki spos6b aby
granica pasa zieleni izolacyjnej
Wznaczona zostala dzialkq
n|l189/187 (aZ do terenu 2ZWS).
Powy2sza uwaga umotywowanajest faktem projektowania
w planie tsren6w o przeznaczeniu
1PU , a Wzez to potencialnym
wplrywem inwestycji kl6re mogq
zoslac zrealizowane na tym
obszaze na nieruchomoSci
sqsiednie, geste zabudowq
budynk6w jednorodzinnych
w kodcowym odcinku
ul. Partfzant6w oraz ul. Kollqtaia,
jak r6wnie2 znacznie szerszym
obszarem zisleni izolacyjn€j
pzyjetym w innych czqsciach
projektu planu.
2) ustanowienie w ramach
planowanoi zisleni izolacyjnej 1Zl,
2Zl, 3Zl, oruz wyznaczonych stref
konc€ntracji zieleni izolacyjnei
obowiqzku realizacji na nich
wytqcznie zieleni uzqdzonsj
wysokiej (dzewa), z rczygnaqq
z zieleni niskiei oraz Sredniej,
ewentualnie obowiazku realizacji
zar6wno zieleni wysokiej jak
r6wnie2 6redniej.
Powy2sza uwaga umotywowanajest faktem projektowania
w planie zieleni izolacyinej
wiel ni

dzialki nr
76011?0i

dzialke
3067/176, tj. w

taki spos6b aby
granica pasa

zieleni
izolacyjnei

wyznaczona
zostala dzialkq

N 1189na7
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Lp
Data

wplywu

Nazwlsko I lml?,
nazwa Jodnostkl
org 8n lzacyjnsj

I adre3
zglarzejqcego

uwagl

Tro6C uwagi
(opls aprawy)

Oznaczenle
nleruchom06cl
kt6roj dotyczy

uwaga.

U3talenla
projoktu planu

dla
nleruchomo6cl
kt6r.l dotyczy

uwaga

Rozrtrzygnlqcls Rady Mtejlktej
Z.llcznlk do uchwaly nr.......2

dn1r..,........
Uwagi

Uwaga
urYzglednlona

Uwaga nie
urYzglqdnlona

Uwaga
uwzglQdnlona

Uwaga nle
uwzglednlona

1 2 4 5 6 I 9 10 11(niepzekraczaiqcej 40cm),
Sredniej (kzewiastej o wysokosci
powy2ei 40cm) oraz wysokiei
(o docelowej wysokosci nie
mnieiszej ni2 8m), a nadto
brakiem zro2nicowania w tym
zakresie obowiqzk6w co do
wyboru konkretnego rodzaju
zieloni izolacyinei. Zatzqd zwaca
uwage na to, 2e obszary zieleni
izolacyjnej 1Zl, 2Zl oraz
ustanowione w ich sqsiedztwie
strefy koncentracji zloleni
izolacrnei zlokalizowane sq
wbezposrednim sqsiedztwie
teren6w o paeznaczeniu 1PU,
kt6rych wykozystanie zgodnie
z przsznaczeniem bedzie
wplywalo w spos6b negatywny na
tereny sqsiednie, w tym
obejmujqce zabudowe
koncowego odcinka ul.
Partyzant6w i Ko qtaja, a tak2e
zabudowq wzdtu2 ul. Jesionka (w
kierunku p6lnocnym) oraz w
rejonie ulic Srodkowej i

Kosynierow. Aktualnie zas, aby
spetnie wymdg poektu planu w
zakrssie zloleni izolacyinej,
wystarczajqce bedzie utzymsnie
na tym terenie zieleni niskiej (np.:
trawy) co w praktyce nie bgdzie
stanowilo 2adnej izolacji teren6w
mieszkalnych
przemyslotqo

od tsren6w
uslugowych.

RoBtrzygnlqcie Burmlstrza w
sprawla rozpatrronla uwag.

3 7
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Lp.
Data

wptywu

Nazwlsko I lmh,
nazw. r.dnostkl
organlzrcyJnoJ

I adro3
zglaszalqcego

uwagl

TreaC uwagi
(opls sprawy)

Oznaczsnle
nloruchomofcl
kt6roJ dotyczy

uwaga.

U3ta16nla
proJoktu planu

dla
nlgruchomo6cl
kt6raj dotyczy

uwaga

RozslJzygnl?cle Burmlstrza w
3prawle rozpatrzonlg uwag.

Roz3lzygnlqclo Rady MteJriteJ
Zalqcznlk do uchwaly nr...,,.,2

dnla ...........
Uwagl

Uwaga
uwzglgdniona

Uwaga nlo
uwzglednlona

Uwrga
uYrzglednlona

Uwaga nle
uwzglgdniona

2 3 4 5 6 7 8 I 10
Celem proponowanej zmiany iest
zalem stwozenie mieszkaicom
.ealnej izolacii teren6w
mleszkaniowych od terendwpaemyslowo u2ytkowych
(zgodnej z definiciq zawartq w S 3
pkt. 15 in fino pro.iaktu planu),
zmnieiszenie uciq2liwosci
zwlezanych z terenami 1pU oraz
zapewnionie funkcji
proponowanego przaznac.zenia
terenu. Teren 3Zl ptzylaga do
proiektowan€, drogi ziazdowej z
ronda w ciqgu ul. Jeslonka oraz
slanowi wqski pas gruntu, kt6ry
zwa2ryszy na izolacyjnq tunkcie,
winien zapewniaC realnq
mo2liwosc jei realizacii.
3) zaprojektowanie w kierunku
polnocnym (rownolegle do
autostrady 41 - do koica strery
500m od cmentaza) drogi
oznaczonej w proiekcie planu
symbolom 'l KDD, w colu
umozliwi€nia skomunikowania
polnocnej czesci terenu
oznaczonsgo symbolem 2PU w
spos6b, kt6ry zapewni niezale2ny
od ul. Grabowej ciqg
komunikacyjny w lej czesci
proiektowanego terenu.
Zaaqd w kontekscie
rozstzygnigcia pieMotnej uwagi
Rady Dzielnicy Debiedsko w w/w
zakresie wskazu na to, 2e

8
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Lp
Oata

wplywu

Nazwl!ko I lmle,
nazwa Jednortkl
organlzacyrno,

I ad.ar
zglaszelqcego

uwsol

Tre6e uwagl
(opls sprawy)

UBtalonlt
proJektu pl.nu

dla
nloruchomoacl
kt6rol dotyczy

uwaga

RozttrzygnlQclo Burmlstrza w
sprawle rozpatrzenla uwag.

Roz8tr:ygnl?cle Rady MtejskteJ
Z.lqcznlk do uchwaly nr.......2

dnh ,..........
Uwagl

Uwaga
uwzgledniona

Uwaga nle
urrzgl?dnlona

Uwaga
uvyzglgdniona

,l 2 4 5 6 7 I 9 10 11
celem wniosku jesl umo2liwienie
skomunikowania p6tnocnej czeSci
terenu 2PU z drogq 1KOD oraz
naslepnie ul. Jesionka. Nalery
zwr6cic uwagg na to, 2e ul.
Grabowa, ktora mialaby
zapewniaC dostqp do tej czQgci
tsrenu jest zaopalzona wEskq
jezdnie, niepzystosowanq do
ruchu pojazddw mogqcych
kozystad ze skefy 2PU, a jedynie
do lokalnego ruchu pojazddw
osobowych. Oostep do polnocnej
czesci st€ry 2PU poTzez ul.
Grabowq bedzie stwazal
zagro2enie bezpieczeistwa ruchu
w tym mi€.lscu, ale r6wnie2 nie
pozwoli uniknqd wysokich
koszt6w prac dostosowawczych
droge do ruchu uwzglQdniajqc€go
ruch pojazd6w cie2arowych. W
ocenie Zatzqdu zapewnienie
skomunikowania pdlnocnej czeSci
terenu 2PU popzez wydtu2enie
planowanei drogi lKOD finalnie
bqdzie taisze od pzebudowy
znacznego odcinks ul. Grabowej.
Za.?'qd z zadowolen iem przyimuie
uwzglednienie wniosku
mieszkaic6w Ozielnicy
Dgbiehsko oraz Rady Ozielnicy
skutkujqce ustanowieniem w
sqsiedzlwie terenu 4KOW stret
koncentracji zieleni izolacyinei,
_i4!q odpowiadajacej lokatnym

9

Oznaczsnle
nleruchom06cl
kt6roj dotyczy

uwa9e. Uwaga nlo
uvuzgl?dniona

3



Lp
Data

wplywu

Nazwlsko I lmh,
nazws Jcdno3tkl
organlzrcyjnoj

I adr€3
zglaszajqcogo

uwsgl

Tro6C uwagl
(opls 3prawy)

0znaczenls
nleruchomogcl
kt6roj dotyczy

uwage,

Ustalonla
proj.Ku pl.nu

dl.
nleruchomoacl
kt6ro, dotyczy

uwaga

Rozltrzygnlqclo Burmlstrza w
aprawlo rozprtrzonla uwag.

Ro8trzygnl?clo Rady Mler.klol
Z.lqcznlk do uchwaly nr.......2

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

Uwaga
uwzglqdnlona

Uwaga nlo
uuzglQdnlons

Uwaga
uwzglqdniona

Uwaga nle
uwzglQdnlone

1 2 3 4 5 7 I 9 10 11
potrzebom mi€szka6c6w

5 5.08.2020 B. B.
osobe ltzyczna

Vwtqczenie z planu drogi KOW.
ooiezd mozna przeprcwadzic
\,t/ykozystujqc drogQ istniejqcA.

dz. ff 3825149
ul. Biomota

5.08.2020 A.8., t.8., J.c.,
G.8.G.

osoby fizyczn€

Spzeciw do planowanej pgtli
drogi. Dojazd mo2na
pzeprowadziC wykoJzystujqc

istnie

dz. nr 1985/46
ul. Biomota

x

7 6.08.2020 B. K.
osoba fizyczna

Vwkreslenie drogi oznaczonej w
projskcie planu symbolem 1KDL.
Prosba o zaprojektowanie drogi
publicznej w ciqgu drogi
wewnqtznej juz istnieiecej pzy
autostradzio A1.

ul. Jesionka x

8 7 .08.2020 J, P.
osoba fizyczna

Wnosi o:
1) Poszezenie pasa drogowego
w liniach rozgrsniczajqcych
4KDW altematywnie:
a) poszezenie drogi 4KOW
w liniach rozgraniczajecych do
10m - od granicy zachodniej w
stronQ wschodnie na dzialki
GOOKiA (oznaczenie z planu
KDA) oraz wykonani€ skosu przy
skzy2owaniu z ul. Jesionka - dz.
nr:409/10, 473149 otaz 415119;
lub,
b) poszezenie od 0,'lm do 1,Sm
w stronq zachodniq na dziatki
oznaczona w planie jako TMNU
oraz wykonanie skos6w pazy
skzy2owaniu z ul. Jesionka i

ier6w dz. nr: 323/10 i

dz. nr 4101'10,
409110,473t49,
323110,324110,

415/19
ul. Jssionka i

Kosynier6w
Debie/isko

x

10

Uwagi

6

x

6.



Lp
Data

rvplyrflu

Nazwlrko I lmlq,
nazwa Jodnostkl
organlzrcyJn6J

I rdr6s
zglerzarqcego

uYvagl

Trea6 uwagl
(opls sprawy)

Oznaczsnlo
nloruchomogcl
kt6r.J dotyczy

uwaga.

U3talonla
prorcktu plenu

dla
nloruchom06cl
kt6roj dotyczy

uwaga

Rozrtrzygniqcie Burmlstrza w
sprawlc rozpatdenla uwag.

Rozstrzygnl?clo Rady Mlersktej
Zahcznlk do uchuraly nr...,,,.z

dnlr ...........
Uwagl

Uwaga
uwzgledniona

Uwaga nle
uwzglgdnlona

Uwaga
uwzgl?dnlona

Uwaga nle
uty'glednlona

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
324110i
2) Zmiane klasyfikacji pasa
drogowego z 4KDW
zlokalizowanego na dzialce nr
410/10 - pomiedzy ul. Jesionka i

Kosyniqr6w na klasyfikacie KOO.
I 7 .08.2020 J.P.

osoba fizyczna
Wnosi o:
1) Skorygowanie pasa zieleni
izolacyinej szerokosci okoto 70m
wyznaczonego na terenie
oznaczonym symbolem 1PU na
dzialkach nr: 21, 23, 25, 283126,
do szerokoSci 25m, kt6rq
zastosowano r6wnie2 pr4
terenach UMN.
2) Poprawq na rysunku ptanu
szerokosci drogi 6KDW w liniach
rozgraniczajqcych do 9m zgodnie
z S32 pkt 2 ppkt 6) - dzialk.a nr 47
3) Zwigkszenie maksymalnego
wskaZnika powiezchni zabudowy
dla terenOw oznaczonych
symbolem 1PU z 600/o na70o/o.
4) Zmiane klasyfikacji pasa
drogowego z sKOW
zlokalizowansgo na dz. nr 416/19,
418t20, 420t22, 422t22, 424t24,
269119, 980/19, 273t22
biegnqcego od ul. Kosynier6w
(2KOD) w kierunku p6lnocnym, na
klasyfkacjQ KoD.

X w czgSci X w czq6ci

11

11

dz. nr 21,23,
25, 2A3126,

47,
416t19,418120,
420t22, 422t22,
424t24,269119,
980/19,
273t22
ul. Jssionka
Ogbieisko



Lp
Data

wplywu

Nazwlsko i lmle,
nazw. Jrdno3tkl
organ lzrcyJnaJ

lrdros
zglaszaJqcogo

uwagl

T1066 uwagl
(opl. sprawy)

Oznaczonla
nloruchomo6cl
kl6r6l dotyczy

uwega.

Ustelsnla
proroktu planu

dh
nloruchom06cl
kt6roj dolyczy

uwtga

Roz3tr.ygnhcle Burmlstrza vy

3prawle rozpatdanla uwag.
RoEtrzygnhclo R.dy Mle,l!kloJ
Zalecznlk do uchwaly nr.......2

dnla...........
Uwagi

Uwlg!
uwzglQdnlonr

Uwaga nlo
uwzglednlona

Uwrga
uwzgl?dnlon.

Uwaga nle
uwzglQdnlon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10. 7 .04.2020 G.Z.

osoba llzyczna
Wnosi by na podanych dzialkach
\rvsp6lczynnik zagospodarowania
zieleniq wynosil ok 'liyo
powierzchni.

dz. n( 180118,
247118,980119,
973t20,275122,
273122,269t19,
343/16,250/13,
251113,252t13,

4'12t13
ul. Kosyni6r6w

x

11 7 .08.2020 P.Z.
osoba fizyczna

W sprawie wariantowania
skomunikowania drogi 2KDD z
rondem ptzy zachowaniu
mo2liwosci realizowanei
planowansj pzez niogo
inwestycii.

dz. nr x

- Zbi6r uwag zamisszczonych w wykazie

w z. gux i ?ltza
udner,tqt

8€efi*zGniryiJa'rDh
Czenvionka-Leszczyny

L2

ry



Uzasadnienie sposobu rozpatrlenia uwag:

Ad. 1

Uwaga nieuwzglQdniona w czg6cl i w czg6cl uwzglgdniona
Uzasadnlenie:
UwzglQdnia sie uwage poprzez wprowadzenie zmian w ukladzie komunikacyjnym i wprowadzenie zapis6w dot. ptzeznaczenia nawiEzu.iEcych do
obowiqzujqcego planu. Nowy uklad komunikacyjny wymagac bedzie przeprowadzenia ponownego opiniowania iuzgadniania projektu planu, a tym samym
w zale2nosci od stanowiska wlasciwych organ6w i instytucji uzale2niony .lest ostateczny ksztaft ukladu komunikacy,nego.

Ad. 4
Uwaga nieuwzgl?dniona
Uzasadnlenie:
Zapisy projektu planu zwiqzane z rcalizaqa zieleni izolacyjnej majE na celu umoZliwienie realizacji skuteczne, izolacji zar6wno wizualnej, jak i akustycznei
przy pomocy zieleni o zr62nicowanej wysokoSci. Zwiekszenie restrykcyinoSci zapis6w bylo by niecelowe i mogloby skutkowa0 trudnosciami z
wyegzekwowaniem przedmiotowych zapis6w. Zaproponowane zapisy sq znacznie bardziej restrykcyjne niz w obowiEzujqcym od 2002 r. miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.
W zakresie propozycji przedluzenia drogi publicznei r6wnie2 proponuje sie nie uwzglQdniac uwagi gdy2 dalsze wykupy teren6w ze strony gminy mogq
generowac koszty, a proiekt planu dopuszcza realizacje kolejnych dojazd6w zapewniajqcych obslugQ komunikacyjnE teren6w produkcyjno-uslugowych,
jednoczesnie zaproponowany uklad stanowi kompromis pomi?dzy superata teren6w produkcyjnych a dostepnosciE komunikacyjna czyniqc ten leren
atrakcyjnym pod wzglQdem inwestycyjnym.

13

Ad. 2, 5, 6
Uwaga nieuwzgl?dniona
Uzasadnlsnie:
Wprowadzona pgtla stanowi drogg wewnQtznq, a tym samym nie wieze siq z wykupem nieruchomosci na cel publiczny. JednoczeSnie droga ta
poprowadzona jest pzede wszystkim po nieruchomosciach Skarbu PansMa i ma na celu zapewnienie bezpieczenstwa ludzi i mienia, a takze zapewnia
dostep do teren6w rolnych. Wyznaczenie powyzszei drogi nie ingeruje zatem w ograniczenie mozliwoscl korzystania z nieruchomosci.

Ad.3
Uwaga nlouwzglQdniona w cze6ci i w cze6ci uwzglQdniona
Uzasadnienie:
W zakresie drogi objetej uwagq, w nawiqzaniu do uwagi n|I proponuje sie zmiane klasyfikacji drogi wewnQtznej 4KDW na droge KDO oraz czesci drogi
sKDW na KOD, z zaslze2eniem tak,ak w pkt 1, 2e ewentualne zmiany ukladu komunikacyjnego uzale2nione sE od zaopiniowania i uzgodnienia projektu
planu z wlaSciwymi organami i instytucjami. Ponad to wyznaczenie drogr publicznej w zakresie objetym uwagq, a zatem uwzglednienie uwagi w calosci wiqze
siQ ze znacznym kosztem ze strony gminy (wykup nieruchomosci, utrzymanie drogi), kt6ry de facto ponoszony bedzie gl6wnie na zecz jednego u2ytkownika,
co w kontekscie problem6w z wydatkami na bie2qce utzymanie istniejqcych dr6g oraz realizacj9 projektowanych mogloby byc kwestionowane jako
naruszenie dyscypliny fi nans6w publicznych.



Ad7
Uwaga uuzglQdniona
Uzasadnlenie:
Wypracowano nowy uklad komunikacyjny, kt6ry uzale2niony iest od stanowiska organ6w i instytucii w ramach przeprowadzenia ponownego opiniowania i
uzgodnien. W zaleznosci od stanowiska wlasciwych organ6w i instytucji uzalezniony jest ostateczny ksztalt ukladu komunikacyjnego, sted tez w uzasadnieniu
nie mozna podawac iednoznacznego rozstzygniecia.

Ad.8
Uwaga uwzglgdniona
Uzasadnienie:
Wypracowano nowy uklad komunikacyjny, kt6ry uzale2niony jest od stanowiska organ6w i ins$ucii w ramach peeprowadzenia ponownego opiniowania i

uzgodnien. W zale2nosci od stanowiska wlaSciwych organ6w i instytucji uzale2niony .lest ostateczny ksztalt ukladu komunikacyjnego, stqd tez w uzasadnieniu
nie mo2na podawac jednoznacznego rozsttzygniQcia.

Ad.9
Uwaga uuzglQdnlona
Uzasadnlenle:
Proponuje sie uwzglednienie uwagi w zakresie parametr6w iwska2nik6w zabudowy - dostosowanie do ustalei obowiqzujqcego Studium uwarunkowai i

kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta oraz korektg ukladu drogowego zgodnie z rozpatzeniem pozostalych uwag.

Ad. 10
Uwaga nleuwzglednlona
Uzasadnlenie:
Proponuie siq nie uwzgledniC uwagi poniewa2 uwzgl?dnienie skutkowalo by naruszeniem ustalei obowiqzuiacego Studium uwarunkowai ikierunk6w
zagospodarowania przestrzennego gminy. Zgodnie z wy2ej wymienionym dokumentem UO.6 Podane wskazniki zagospodarowania terenu mogq ulec
zmniejszeniu do 100/o (powierzchnia teren6w czynnych biologicznie, minimalna powiezchnia dzialki budowlanei), podniesieniu do 10olo (wska2nik
intensywnoSci iwysokoSci zabudowy). Wnioskowany zakres zmian wykracza pozaWzqWmieniony zakros zmian dopuszczony w studium.

Ad'r1
Uwaga nleuwzglQdnlona
Uzasadnlenie:
Zgodnie z rozpatzeniem pozostalych uwag pzedmiotem dalszej procedury planistycznej bgdzie wariant ukladu drogowego wyklucza,iEcy bezposrednie
poleczenie drogi 2KDD z rondem tj. bez drogi 1KDL. WEcznie drogi ni2szej klasy do ronda, a zatem do terenu autostrady nie odpowiada standardom
technicznym izasadom sztuki projektowel. Ostateczne rozwiEzania komunikacyjne uzale2nione sa od stanowisk organ6w i insMuc,i odpowiedzialnych za
zaopiniowanie i uzgodnienie projektu planu po zmianach.

t4

ry


