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ZarzqdzenieNr 567/20
Burmistrza Gmi ny i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

z dnia 8 grudnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania pnestrzennego dla polnocnej czq6ci obrqbu Dqbiehsko
obeimujqcej fragment terenu 96rniczego ,,Ornontowice l"

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz.U. 22020 r. poz.7'13 zpo2n zm.), art. 7 i17 pkl12 ustawy z dnia27 marca2003 r.

o planowaniu i zagospodarowaniu pzestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z p62n.
zm.), oraz art. 42 pkt 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 pa2dziernika 2008 r. o udostqpnianiu
informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeflstwa w ochronie Srodowiska

oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.283 z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastqPuie :

sr
Uwagi wniesione do wylozonego w dniach od 22.10.2020 r. do 20.11.2020 r. projektu

miejjcowego planu zagospodirowania przestrzennego dla polnocnej czqSci obrqbu

Og6ierisfo-oUbjmujqceifrdgment terenu g6rniczego ,,Ornontowice 1", rozpatruie siq

w ipos6b okre6lony w zalqczniku do niniejszego zaeqdzenia.

s2

lntegralne czqsciq niniejszego zatzqdzenia iest zalqcznik - wykaz uwag'

s3

Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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.' Zalacznik do zatzadzenia Nr 567/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 grudnia 2020 r.

WYKAZ UWAG WNIESTONYCH OO WYLOZONEGO W DNTACH OO 22j0.2020 r. DO 20.11.2020 r.

DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wykaz dotyczy projektu:
miejscowego planu zagospodarowania pzestrzennego dla p6lnocnej czesci obrqbu Dgbiefsko obejmujqcej fragment terenu g6rniczego

,,Ornontowice I "

1
17-11-
2020 Osoba fizyczna 1 Prosze o pteksztalcenie dzialki na budowlanq w celu budowy domu jednorodzinnego
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20202 Osobe llzyczna 2 ProszQ o przeksztalcenae dzialkina budowlanq w celu budowy domu jednorodzinnego
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Debieisku
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Zalacznik do zarzadzenia Nr 567/20 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia I grudnia 2020 r

Uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag:

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
nastQpujEcy sposob:

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny rczpatzyl uwagi, w

1) Uwaga nr 1 o treSci: proszQ o pzeksztalcenie dzialki nr 160/9 ptzy ul. Ornontowickiej w DQbiensku na budowlanq w celu budowy domu jednorodzinnego,
RozstzygniQcie: uwaga nieuwzglgdnione.
Uzasadnienie:

w Czerwionce-LeszczYnach zdniaz dnia 28 maja 2010 t., waz ze zrnianq wprowadzonE uchwalq Nr XXXIV/458/13 Rady Mieiskiel w Czenrrionce-Leszczynach z dnia ZS paldzierniki
2013 r. Zgodnie z lego ustaleniami dzialka zna,duje siQ w obszaze oznaczonym symbolem 08-22 dla kt6rego nie pzewiduie siQ mozliwosci wprowadzenia zabudowy mieszkaniowej

- budowa scie2ek rowerowych i szlak6w pieszych - bez mo2liwoSci utwardzania teren6w, w tym mo2liwosc budowy kladek i mostk6w na ich trasie, mo2liwosc u2ytkowania sportowo

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2O2O r. poz.293 z p62a. zm.l uwaga nie mo2e zostac uwzglQdniona

2) Uwaga nr 2 o treSci: proszg o pzeksztalcenie dzialki fi 435127 pzy ul. Ornontowickiej w Debiensku na budowlanq w celu budowy domu jednorodzinnego.
Rozstzygnigcie: uwaga nieuwzglednione.
Uzasadnienie:
Dzialka znajduie sie poza obszarem opracowania.
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