
BURMISTRZ
GMINY I MIASTA

Czcrwiurlo'LcszczYnY
Zarzqdzenie Nr 396/20

Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 28 wrze5nia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
dla czg6ci terenu g6rniczego ,,Dqbiefsko 1" obejmujqcego obszar w obrgbach
Czuch6w i Dqbieisko

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22O20 r. poz.713 z p62n. zm.), art. 7 i '17 pkt 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu pzestrzennym (tj. Dz.U. z 202O r.
poz.293 z po2n. zm.), oraz arl. 42 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r.

o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z p62n. zm.)

zatzqdzr,m, co nastQpuie :

sl
uwagi wniesione do wylozonego w dniach od 10.08.2020 r. do 7.09.2020 r. projektu

miejslcowego planu zagospodarowania przestrz€nnego Gminy i. Miasta Czerwionka-
Lesiczyny- dlb czqsci terenu g6rniczego ,,Dqbie6sko 1" obejmujqcego obszar

w oOrq6ait' Czuch6w i Debierisko, rozpatruje siq w spos6b okreslony w zalqczniku do

n i n iejszego zarzqdzenia.

s2

lntegralnq czgsciq niniejszego zazqdzenia iest zalqcznik - wykaz uwag.

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

G
istrz
Miasta

Czerw oszczyny

iszot rskl

.q(;**,
nsr rril riotot::z



BURMI
GMINY I
'zerwlonk!

Zalacznik do zatzadzenia Nr 396/20 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 w.zesnia 2020 t
IIASTA
cs?uzyny

WYKAZ UWAG WNTESTONYCH DO WYLO2oNEGO W ONTACH OD rO.O8.2o2o r. DO 7.09.2020 r.

oo PUBLTCZNEGO WGLADU PROJEKTU MTEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANTA PRZESTRZENNEGO

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

dla czgSci terenu g6rniczego ,,Dqbie6sko 1" obejmujqcego obszar w obrebach Czuch6w i Dqbiefsko
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10.08.20
20 Osoba fizyczna 1 Nie zoadzam sie na poprowadzenie drogi 3KOW ptzez mojq dzialkQ 162511 3KOW

Uzasadnienie do
uwegi zgodn16

z uzasadnleniem
do zalzadzenid

2
21.08.20

20
Osoba fizyczna 2

PrBzQ o usuni?cle daogi z planu zagogpoderowenia pzeatrzenne0o a kl6ry je3l w tazie
opmcowanlg. Droge pr:echodzi pEez moje dzlalke o num6ne 528/17 na terenle Czuchowa pr2y
ullcy Swobody.

526117 lKDL x
Uzasadnienle do
uwagi z0odnie

z uzesadnleni6m
do zazadzedie-

3
21.09.20

20
Osobe lizyczne 3 705/3 i 708/3 3KOW

Uzasadnl€nle do
uwagi zgodnie

z uzasadnieni6m
do zarz#zenia

4
21.09.20

20
Osoba flzyczne N ie wyra2am zgody na budowg Scie2ki rowerowej przebiegajqcej wzdlu, mojei leki {dzialki jak wyrej

992/42) gudowe Scae2ki uniemo2liwia doiazd do mojeidzialki 992142 4ZWS x
uzasadnlenle do
uwagizgodni6

do zae&zenia

Zrlqcznlkl:
- zbi6r uwag zamieszczonych w wykazie

E Utm
L,mrny aslz

;zerwon szczvn

We cyski

x

Nie wyra2am zgody na budowq drooi, pobocza. chodnika, czy jakiejkolwiek inne infrastruktu.y
drogorrej w obebie dzialek nr 705/3 i 708/3. Do dzialek posiadam dojazd i innego nie potrz ebujQ.

x

4

(podpis Burfnistza Gminy i Miasta
dzenadonka-Leszczyny)
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Uzaradnlonle spoeobu rozpatzenla uwag:

Zal?rcznik do zatzqdzenia Nr 396/20 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 28 wzesnia 2020 r

Na podstawio art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestn ennym Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny rczpatrzyl
uwagi, w nastQpuiqcy spos6b:

1) Uwaga nr I o tre6cl: Nie zgadzam siQ na poprowadzenie drogi 3KDW pzez mojq dzialke N 162511.

RozstrzygniQcle: uwaga nieurvzglQdnione.
Uzaaadnlenie:
Vwznaczona droga 3KDW w spos6b optymalny pzebiega peez dzialke wnoszqcego uwage, dajqc mo2liwosc sukcesywnego uwalniania pod zabudowe kolejnych teren6w Ustalony

w projekcie planu pzebieg jest wynikiem szczeg6towej analizy i uznac Ao nalezy za optymalny. Ponadto dzialka bedEca wlasnosciq wnoszqcego uwage iest du2a i w calosci peezna-

planu zagospodarowania peestzennego zatwierdzonego uchwalq N lxl78l20o2 Rady Mie.iskie, w Czenrvionce- Leszczynach z dnia 26 wrzesnia 2002 dzialka uzyskala prawo do

zabudowy w calosci.

2) Uwaga nr 2 o treSci: Prosze o usuniQcie drogi z planu zagospodarowania pzesttzennego ikt6ry,estw fazie opracowania. Droga pzechodzi p'z.ez mojq dziatke o numeze 526/17

na terenie Czuchowa przy ulicy Swobody.
Roz8trzygniQcle: uwaga nieuwzglQdnione.
Uzasadnlenie:
Projekt miejscowego planu zagospodarowania pzesteennego nie zmienia pzebiegu ulicy Swobody w stosunku do dotychczas obowiqzujqcego planu zagospodarowania pzestzen-

nego zatwierdzonego uchwa.lA N D<17812002 Rady Mieiskiei w Czen,ionce- Leszczynach z dnia 26 wrzesnia 2OO2 r., w kt6rm to zgodnie z zapisami 5 52leteny oznaczone symbolem

z dnia 28 M4la 2010 t. ze zm.). Biorqc pod uwage powy2sze oraz brak wnioskow w zakresie zmiany klasy drogi zlo2onych do studium brak jest podstaw do uwzglQdnienia uwagi, gdy2

dojazd i innego nie potzebuje.
Rozstrrygnigclo: uwaga nieuwzglednlone.
Uza3adnlenie:
Vwznaczona droga 3KDW w spos6b optymalny pzebiega Wzez dzialki wnoszEcego uwagg, dajqc mo2liwos6 sukcesywnego uwalniania pod zabudowQ koleinych teren6w. Ustalony

ptzeznaczone pod zabudowQ. Zwt.,ci| nalezy tak2e uwagq, i2 Wznaczona w projekcie planu droga nie stanowi drogi publicznej a drogQ wewn?tzne. W stosunku do dotychczas

obowiazujacego planu zagospodarowania pzestzennego zatwierdzonego uchwalE nr l)U7812002 Rady Miejskiej w Czerwionce- Leszczynach z dnia 26 wzesnia 2002 dzialki uzyskaly

prawo do zabudowy w calo6ci.
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4) Uwaga nr 4 o tro6cl: Nie wyrazam zgody na budowQ Scie2ki rowerowej pzebiegajqcej wzdluz moiej lqki (dzialki jak wy2ej 992142). Budowa Scie2ki uniemo2liwia dojazd do moje.i

dzialki.
RozstrzygnlQcie: uwagl nleuwzglQdnlone,
Uzasadnlenie:
Ozialka obieta uwagq znajduje siQ w calosci w terenie oznaczonym symbolem 4ZWS. Zgodnie z projektem uchwaly teren ZWS wskazany jest jako teren zi€leni w dolinie ci€k6w
wodnych. Na rysunku planu jako oznaczenie informacyjne wskazano proponowane trasy rowerow€.
Zgodnie z 57 pkt.g Rozporzqdzenia Ministra lnftastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu planu miejscowego (Dz.U. nr 164 po2.1587) na rsunku
planu dopuszcza sie wprowadzenie na rysunku planu oznaczen element6w informacyjnych, nie bedqcych ustaleniami planu miejscowego. Oznaczenie to na rysunku nie jest
r6wnoznaczne z wydzieleniem przeznaczenia terenu i budowq Scie2ki rowerowe.i.
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