
BURlitISTRZ
GMINY I MTASTA

czerwi*ks-t'Bzczyny 
Tarzqdzenie Nr 6/21

Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

z dnia 8 stycznia 2021 roku

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

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca '1 990 r. o samozqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22020 r. poz. 713 z p62n. zm.), art. 7 i 17 pkl 12 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (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 i jego ochronie, udziale spoleczeristwa
w ochronie 6rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z p62n. zm.)

zarzqdzam, co nastepuje :

sl
Uwagi wniesione do wylo2onego w dniach od 12.'11.2020 r. do 11.12.2020 r. projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny obejmujqcego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w
obrgbie Dqbieisko, rozpatruje siq w spos6b okreSlony w zalqczniku do niniejszego
zarzqdzenia.

s2

lntegralnq czgSciq niniejszego zarzqdzenia jest zalqcznik - wykaz uwag

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.

niszewsl(l
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WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYTOZONEGO W DNIACH OD 12.11.2020 t. DO '11.12.2020 t.

DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

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

obejmujqcego obszarw rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka iGrabowej w obrebie Debieisko

wplywu

Nazwlrko I

lm19, nazwa

l.dnoltkl
organ lzacy, n€,

I adroE
zgLszarqcago

uwagl

T1056 uwagl
(opl8 sprawy)

Ornaczenlo
nloruchomo6cl
kt6rol dotyczy

uwaga.

l,lstalonla
proloktu planu

dla
nleruchomo6ci
kt6rel dotyczy

uwaga

RozrtrzygnlQcle BurmlstJza Gmlny
I irlalta w lprawla rozpatrzsnla

uwag
Uwagl

Uwaga
uvvzglqdnlona

Uwags
nlourvzglQdnlona

I 2 4 6 7 E 11

16.11.2020 Osoba fizyczna Prosimy o odrolnienie dzialki 369/38 lub o pzekwalirikowanie na
dzialke budowlana, bed, inna z mozliwoscia zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

369/38 2R1
x

Uzasadnlenle do
uwaglzoodnie

z uzasadnlenlem
do zazqdzenia

2 20.11 .2020 Osoba lizyczna ProszQ aby dzialka o num€ze 982/9 nie byla ptzeznaczona na
produkcje tylko t6by molna bylo zabudowaC iq domem
jednorodzinnym z budynkami gospodarczymi. A wiQc wnioskuje aby
teren ten bvl Dzeznaczonv ood zabudowe mieszkaniowa.

982/9 2PU X

3 9.12.2020 Osoba fizyczna W zwiazku z lll wylo2eniem do publicznego wglqdu projektu
miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego obejmujac€go
obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrQbie
Ogbieisko, skladam uwage o nastQpujqcej tresci:
Dotyczy dzialek: 250113: 2511131 252113; 412113 polo2onych
w miejscowosci Czerwionka-Leszczyny przy ul. Kosynier6w.
Tresd uwagi:

1. W516, ust. 1 lit. 1b) po slowach ,,zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna" wnoszQ o dodanie sformulowania ,,i

wielorodzinna"
2. W 516, ust. 2 lit. 5a) wnoszQ o zmiane dopuszczonej

wFoko3ci budynk6w do 5 kondygnacji nadziemnych
3. W 516, ust. 2 lit. 5c) wnosze o zmianQ dopuszczonej

wysokosci pozostalych obiekl6w budowlanych do nie wiQcej
ni2 t6m.

4. W S'16, ust. 2 lit. 6) wnoszQ o wykreglenie sformul,owania

"stanowiqcego nie wigcej ni2 20% lqcznej powiezchni
dachu danego budynku" lub zmiane zakresu
dopuszczalnego nachylenia potaci od 20 do 45o

5. W 5'16. ust. 2 lit. 10) wnoszQ o wykroslenie caloscizapisu o
zakazie lokalizacii zabudowv w ukladzie szereqowym.

25Ol13i 251 113:

252113:412113

TUMN
x
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Data
wplywu

1 3 I
6. W S16, ust. 2 lit. 11) wnoszq o dopisanie poz. c) o tresci

,dla zabudowy szeregowej 250m'?
7. W 516, ust. 3 lit. 1) wnoszQ o dopisanie poz. C) o tresci ,,dla

zabudowy szeregowej 250m'?
8. W 516 ust. 3, lit 2) wnoszQ o dopisanie poz. C) o tresci ,dla

zabudowy szereoowei 6m"
4 9.12.2020 Osoba fizyczna W zwiqzku z lll wylo2eniem do publicznego wglqdu projektu

miejscowego planu zagospodarowania pzestzennego obejmujqcego
obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrQbie
DQbiefisko, skladam uwagQ o nastepujeqej tresci:
Dotyczy dzialek: 180118: 247118:980/19t 269/19; 273122; 2751221
277125: 280124 polo2onych w mi€jscowosci Czerwionka-Leszczyny
przy ul. Kosynier6w
TreSC uwagi:

'1. W S18, ust. 1,lit.'la) po slowach ,,obiekty produkcyjne"
wnoszq o dodanie sformulowania ,obiekty
przemyslowe i magazynowe, zbiorniki
przemyslowe".

2. W 518, ust. 1, lit. 1c) po slowach ,,sklady" wnoszq
o dodanie sformulowania,,place skladowe i

Postojowe".
3. W S18, ust. 1, lit. le) po slowach ,,- hand€l

hurtowy" wnoszq o dodanie sformulowania,,i
detaliczny".

4. W S18, ust. l, Iit. 2) wnosze o dopisanie poz. g) o
tresci .,zabudowa mieszkaniowa i zamieszkiwanla
zbiorowego uzupelniajqca przeznaczenie
podstawowe".

5. W 518, ust. 1, lit. 2)wnoszQ o dopisanie poz. h) o
tresci,,inne budynki u2ytecznosci publicznej
uzupelniajqce przeznaczenie podstawowe".

6. Wnosze o korektQ przebiegu nieprzekraczalnej linii
zabudowy zlokalizowanej wzdlu2 ws ch od n iej
granicy terenU oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1PU (przy granicy z terenem
oznaczonym w planie symbolem 4KDD) zgodnie z
zalqcznikiem graficznym. Projektowany w planie
przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy koliduje
z trwajqcq aktualnie realizacjq inwestycji

18Ol18i 247 l18i
980/19: 269/19;
273122t 275122:

277 125: 2a0124

1PU
x

w czesci
x

w czqsci
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prolektu planu

dla
nleruchomoicl
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uwaga
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Uwagi
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Uwaga
nleuuzglqdniona
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Lp. Data
wplywu

Na:wl8ko I

lmiQ, nazrva

,qdnostkl
organlzacyrnoJ

I adroa
zglaszarqcego

uwagl

Trs66 uwagi
(opls sprawy)

Oznaczon16
nieruchom03ci
kt6rol dotyc2y

uwaga.

Ustalonla
proloktu planu

dla
nieruchomogci
kt6rsj dotycry

uwaga

Roatrzygnlqcle BurmBtrza Gmlny
I Mlasta w sprawlg rozpatrzgnla

uwag
Uwagl

Uwaga
uwzglQdniona

Uwaga
nieuwzgledniona

1 2 3 4 5 6 7 I 11

budowy obiektu prod u kcyjn o -ma9azynowego.
7. W S18. u st. 2. lit. 2) wnosze o zmiane

maksymalnego wska2nika powierzchni
zabudowy na 75%.

8. W S18, ust. 2, lit. 3) wnosze o zmiane
minimalnego wsk arn ika powierzchni
biologicznie czynnoj na 10o/o.

9. W S18. ust. 2, lit. 4a) wnosze o zmianq
minimalnego wskarnika intensywnotci zabudowy
n a 0.2.

10. W $18, ust. 2. lit. 4b) wnoszq o zmianq
maksymalnego wskarnika intensywnoSci
zabudowy na 1,5

11. W S18, ust. 2, lit.5a) wnoszq o zmianQ wysokoSci
budynk6w na nie wiQcej ni2 '18m

12. W $18, ust. 2, lit., lit 6 po slowach ,,dwuspadowy"
wnosze o dodanie sformulowania,lub
jednospadowy

13. W S18, ust.2, lit.l) wnosze o zmiane minimalnej
wielkoSci powierzchni dzialki na 1000m'?

14. W S30, ust 2 lit 4) wnoszQ o zmianQ minimalnych
wymiar6w placu do zawracania na 20,0x20,0m

5 Osoba fizyczna Wnosze o zmiane pzeznaczeoia terenu dla czQeci dzialki 703/176.
W obecnym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestzennego czQSC pzedmiotowej dzialki oznaczona jest
symbolem PU (teren obiekt6w produkcyjnych, sklad6w i magazyn6w
oraz zabudowy uslugowej), a czqsc dziatki jako Zl (teren zieleni
izolacyjnej. Wnosze o zmiane czqsci dzialki oznaczonej jako Zl na
przeznaczenie o symbolu PU, tak aby cala dzialka obejmowala
obszar o przeznaczeniu PU. W obowiqzujqcym planie
zagospodarowania przestzennego pzedmiolowa dzialka znajduje sie
w czqsci o przeznaczeniu PU1 (lokalne strefy aktywnosci
gospodarczej), a czesciowo o przeznaczeniu KL'l/2-ll (teren dr6g
iulic powiatowych i gminnych). Natomiast w Studium Uwarunkowan
i kierunkdw zagospodarowania pzeskzennego teren dzialki ujety jest
czqSciowo w obszarze DG (nowych dzialalnosci gospodarczych)
a czesciowo w obszarze Rl(rolnicze z zabudowa). Projektowane
rozwiqzanie obejmujace objecie czesci dzialki w terenie Zl (zieleni

703t176 ,1PU

1Zt x
w czegci
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Lp. Oata
wplywu

Nazwisko i

imie, naaYa

isdnoltki
organitacylnei

I adres
zgla3zajqcego

uwagl

Tre6e uwagi
(opi. !prawy)

Oznaczgnio
nloruchomoacl
kt6roj dotyczy

uwaga.

Ustalenia
proisktu planu

dla
nioruchomoScl
kt6rsJ dotyczy

uwaga

RoBtrzygnlQclo Burmlstrza Gmlny
I Mlasta w sprawig rozpatrrgnia

uwag
Uwagi

Uwaga
uwzglQdniona

uwaga
nieuuzglQdniona

1 2 4 5 6 7 E 't1

izolacyjnej) znacznie ogranicza mo2liwosd wykorzystania tej czQsci
terenu oraz obnita jej wartosc w por6wnaniu do przeznaczenia tego
terenu w obowiqzujqcym planie zagospodarowania przestzennego
oraz Studium uwarunkowai i kierunk6w zagospodarowania
przostrzennego.

6 28.12.2020 Osoba fizyczna VW2ej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania
pzestzennego nie pzewiduje zfiiany pzeznaczenia gruntu
z rolnego na budowlany mimo i2 dzialka posiada pelne uzbrojenie
w infraskukture. Na dzialce znajdujs sjQ r6wnie2 budynek
gospodarczy izostala pobrana oplata za zmianQ ptzeznaczenia
qruntu

1720t19 R2
x

7 28.'t2.2020 Osoby fizyczne
(uwaga
zbiorowa
podpisana
przez 7 os6b)

Dotyczy: uwagi do planu zagospodarowania peesteennego Gminy
i Miasta Czerwionka -Leszczyny obejmujqcego obszar w rejonie ulic
Odrodzenia, Jesionka i Grabowej w obrebie DQbiefisko.
W zwiazku z wysluchaniem propozycji zagospodarowania
przesttzennego w dniu 7 grudnia br podczas zdalnej prezentacji
niniejszym zglaszamy nastQpujac€ uwagi i propozycje
1. Rozpatrzenie naszego wniosku o wykonanie czwartego zjazdu
z ronda w Debieisku jako dojazdu do strefy pzemyslowej 1PU.
2. Pfzeprcwadzenie analizy zwiekszenia sie ruchu samochodowego
w tym rejonie po zagospodarowanie terenu 1PU i jego wplywu na
komunikacjq samochodowq w rejonie: rondo w DQbiedsku do tunelu
pod autoskada Al.
Po zapoznaniu sie z planem wykonania dojazdu do strefy 1PU wzdluz
ulicy Jesionka w kierunku do autostrady Al z pzykrosciq slwierdzamy,
2e nikt nie wziql pod uwagg obecnego korkowania siQ tego odcinka
w godzinach szczytu.
Zwracamy uwagQ, 2e zagospodarowanie skery jakqkolwiek
dzialalnoscia spowoduje ogromne zwiekszenie ruchu samochod6w
ciQ2arowych idostawczych. Dodatkowo zostanq w strefie zatrudnieni
pracownicy, kt6zy beda tak2e konystali z dojazdu. Te czynniki
spowodujq dodatkowe zwi?kszenie ruchu o kilkaset samochod6w na
tym malym odcinku. Zwiekszenie ruchu zwiqzane z zatrudnieniem
zmianowym dodatkowo obciq2y komunikacje. Ponadto utrudnieniem
sq dwa lewoskrqty pzy tunelu pod A1 (skrQt z ul. Jesionka do 1 PU
i2PU oddalone zaledwie o ok. 150-200m od ronda. Sugestia Pana
projektanta, 2eby wykonad tam tzeci pas ruchu jest malo realna ze
wzgledu na to,2e lewoskrety znajdula sie bezposrednio przy tunelu
autostrady, a ooszezenie teqo tunelu wydaie sie nierealne

Uklad
komunikacyjny w

okolicy ronda

x
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Nazwlsko I

imi?, nazwa
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organ lzacylno,
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zglaszarqcego

uwagi
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I Mlalta w lprawls rozpatrronla

uwag
Uwagi

Uwaga
uw.glQdniona

Uwaga
niouwzglQdnlona

I 2 3 4 5 6 7 8 ll
Skoro obecnie w godzinach szczytu twoea sie kilkusetmetrowe
zatory to dolo2enie do tego odcinka ul. Jesionka kolejnych kilkus€t
samochod6w w godzinach szczytu bedzie mialo bardzo niekozystny
wplyw na komunikacj9 w calej dzielnicy Debiedsko.
W zwiqzku z powy2szym zglaszamy koniecznosd wykonania
czwartego zjazdu z ronda jako glownego dojazdu do sk€fy lPU.
Wykonanie takiego zjazdu ulatwi i rozladuje maksymalnie ruch
powstaly z wszystkich kierunk6\ / dojazdu do ronda I nastqpnig do
strefy 'lPU. Takie rozwiqzanie jest najbardziej kozystne naszym
zdaniem dla wszystkich mieszkahc6\,v naszei Dzielnicy i nie wptywa
w 2aden spos6b na trudnosci zglaszane ptzez mieszkadc6w utc
Odrodzenra. Partyzant6w i Srodkowa.
ByC mo2e paedstawiona pzez nas propozycja jest dro2sza ale
z pewnosciq w pzyszlo$ci oka2e siQ lepszym rozwiqzaniem i wplynie
kotzystnie na mieszkadcow okolicznych miejscowosci oraz pozwoli
uniknqC wielu problem6w.
Pzedstawione powyzej argumenty uwa2amy za bardzo wa2ne
iistotne dla wszystkich mieszkadcow naszej Dzielnicy i prosimy
o ustosunkowanie sie pisemnie do nich

B
6m

26r'w

nisrz
i Miask
-Leszczyny

Burmistrz
CzeMion

o.i.Fegw$ki.......
miny i Miasta

ke - Leszczyny
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UZASADNIENIE

do zatzqdzenia Nr 6/21 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 8 stycznia 2021 r.

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz.293 z p62n. zm.)

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, obe.imulqcego obszar w reJonie ulic Odrodzenia,

Jesionka i Grabowej w obrebie DQbiensko w,az z ptognozE oddzialywania na Srodowisko zostal wylo2ony do publicznego wglqdu w siedzibie Ueedu
Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny, Al. Sw. Barbary 6, pok. Nr 1, po uprzednim telefonicznym (32 429 59 91) lub za posrednictwem poczty

elektronicznej (pp@czerwionka-leszczyny,pl) uzgodnieniu terminu oraz na stronie internetowej http://www.bip.czerwionka-leszczyny. pl/ w zakladce: Menu

Podmiotowe /lnformacje urzQdu/ Planowanie przestzenne /Plany na etapie opracowania/ Plan dla czQsci terenu gorniczego "Debiensko 1" w obrebach

Czuch6w i Dqbiehsko w dniach od 12 listopada 2020 t. do 11 grudnia 2020 r.

2. O wyto2eniu projektu planu miejscowego ogloszono w prasie lokalnej, na stronie internetowej BIP Urzedu Gminy i Miasta oraz na tablicy ogloszeh;

3. Dyskusja publiczna nad rozwiqzaniami pnyjQtymi w projekcie mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta CzeMionka-
Leszczyny, obejmujqcego obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka iGrabowej w obrQbie Debierlsko odbyla sie zgodnle
z wczesnie.i podanymi i ogloszonymi informacjami w dniu 7 grudnia 2020 roku o godz. 16.00. Zgodnie z art. 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 t., poz. 293 z p62n. zfi.'), w zwiqzku z tMajqcym stanem epidemii i zwiqzanym z nim ograniczeniafii, zakazami
i nakazami w pzemieszczaniu sig i gromadzeniu dyskusja publiczna, miala charakter zdalny i odbyla siQ za posrednictwem platformy ZOOM, kt6ra

umo2liwila zabieranie glosu, zadawanie pytan i sktadanie uwag wszystkim zainteresowanym;
4. W ustawowym terminie dotyczqcym wylozenia projektu planu wraz prognozq do publicznego wgladu zostaly zlozone pisma zawierajqce uwagi

wyszczegolnione w zalecznika do zarzqdzenia,
5. Burmistz Gminy i Miasta jako organ spozEdzajqcy plan miejscowy zobowiqzany jest rozpatzyo uwagi. Termin wnoszenia uwag dotyczqcych projektu oraz

prognozy uplynql w dniu 28 grudnia 2020 r.

Kryteria ocsny wniesionych uwag:
Rozpatruiac wniesionq uwagi do pro.iektu planu mie.iscowego, zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2O2O r. poz. 293, zp62n. zm.), ptzyjeto sposob rozpatzenia, polegajqcy na analizie i ocenie, pzede wszystkim czy:

1) lokalizacja przedmiotu uwagi dotyczy obszaru planu,

2) uwaga obejmuje zagadnienia, kt6re mieszczq sie w zakresie pzedmiotu planu miejscowego lub prognozy, w tym czy jest zgodna z przepisami

okreSlajqcymi zakres planu lub prognozy oraz innymi peepisami prawa,

3) uwaga.iest zgodna z politykE przestnennE gminy, w szczeg6lnosci w zakresie ustalen Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania
przestrzennego gminy,

4) uwzglednienie uwagi:
a) wplywa na zmiane podstawowych zalo2eh pzyjetych w projekcie planu w zakresie ustalonego ptzeznaczenia terenu oraz, sposobu .lego

zagospodarowania i ksztaltowania w nim zabudowy,

str 6



b) ingeruie w zagadnienia bedqce w kompetencii instytucii i organ6w, ktorych stanowisko zostalo potwierdzone w proceduze sporzadzania planu w
momencieuzyskanychuzgodnie iopinii;
moze naruszac interes os6b tzecich, w szczeg6lnosci w zakresie nieruchomosci sEsiadujEcych,
nie koliduje z wymogami zwiEzanymi z ochronq grodowiska i kra,obrazu,
wplywa na skutki finansowe uchwalenia planu.

c)
d)

e)

Na podstawie art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny rozpatzyl uwagi, w nastQpujqcy spos6b:

f ) Uwaga nr I o tre6ci: Prosimy o odrolnienie dzialki 369/38 lub o przekwalifikowanie na dzialkQ budowlanA, bAd2 innQ z mo2liwosciQ zabudowy
m ie szka n iowej je d norod z i n n ej.

RoBtrzygniecie: uwaga nieuwzglgdniona,
Uzasadnienie:
Zgodnie z obowiqzujacym planem dzialki ob,Qte uwagami stanowiq grunty rolne (Rl). Dzialka oblgta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowan
i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny" ptzyiQtego uchwalq Nr U590/10 Rady Miejskie.i w Czenrvionce-
Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r wraz ze zmianE wprowadzonq uchwalq Nr XXXIV/458/'13 Rady Miejskiei w CzeMionce-Leszczynach z dnia
25 pa2dziernika 2013 r. znajduie sig w obszaze okreslonym w Studium jako D1R1 tj. tereny rolnicze z zabudowE, dla ktorych ustalono nastepujqce
przeznaczenie: uprawy polowe, lEki pastwiska isady, zachowanie imodernizacla istniejqcej zabudowy oraz mo2liwosd realizacji zabudowy uzupetniajacej ina
zasadzie ustalenia og6lnego UO.2 (tj. utzymanie terenow budowlanych z obowiEzujecego planu), mozliwosc realizacji nowej zabudowy zagrodowej
i agroturystycznej, mo2liwosd lokalizacji zabudowy jednorodzinnej wylqcznie w formie uzupelnienia zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej. Przedmiotowa
nieruchomosc znajduje siQ w terenie na kt6rym dopuszczono realizacjQ zabudowq zagrodowq, co ma na celu zapewnienie mo2liwosci rozwojowych istniejecej
zabudowy ijest kontynuacjq rozwiqzai planistycznych z obowiqzujqcego planu. Przeznaczenie nieruchomosci wprost pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej byloby naruszeniem ustalefi studium, gdy2 nie jest to uzupelnienie istniejqcej zabudowy, a wprowadzenie nowej funkcji.

2l Uwaga nr 2 o tresci: Proszq aby dzialka o numerze g82n nie byla przeznaczona na produkcjg Ulko zeby mo2na byb zabudowac jE domem
jednorodzinnym z budynkami gospodarczymi. A wiQc wnioskuje aby teren ten byl przeznaczony pod zabudowg mieszkaniowe.

RozstrzygniQcie: uwaga uwizgl?dniona.
uzasadnienle:
Dzialka objqta uwagq, zgodnie z ustaleniami ,,Studium uwarunkowari ikierunkdw zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny"
przyjqteSo uchwalq Nr L/59OllO Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maia 2010 rwrazze zmianq wprowadzonq uchwalq Nr XXXIV/458/13
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 paidziernika 2013 r. znajduje siQ w calosci w obszarze okreslonym w Studium jako DG - nowych
dzialalnoici gospodarczych. Wprowadzenie zabudowy uslugowo-mieszkaniowej zapewni zatem rozw6j nowej dzialalnosci gospodarcze.i, a takie
modernizacjq, rozbudowq istniejAcej zabudowy a takie da mo2liwosi realizacji nowej zabudowy. Dzialka objqta uwagq powstala w wyniku wydzielenia
odrqbnej nieruchomoSci z dzialki 404/9.
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Zgodnie z obowiEzujacym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny przyjqty uchwalq nr lX/78/2002
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 wrzeSnia 2002 r. czesi dzialki poloiona jest w obszarze oznaczonym Symbolem R, czqsi dzialki znajduje

siq pod projektowanq drogq KL1/2 a pozostala niewielka czqii w ramach terenu PU1. W projekcie planu zrezygnowano z przebiegajqcej przez nieruchomosi
drogi publicznej wyznaczonej w obowiAzujEcym planie. Ponadto ze wzglqdu na kontynuacjq istniejQcej zabudowy na dzialce 129/9 uwzglqdnienie uwagi jest

zasadne.

3) Uwaga nr 3 o tre6ci: W zwiAzku z lll wylozeniem do publicznego wglAdu projektu miejscowego planu zagospodarowania pqestrzennego obejmujqcego
obszar w rejonie ulic Odrodzenia ,Jesionka i Grabowej w obrebie Debiertsko, skladam uwage o nastQpujqcej tre$ci: Dotyczy dzialek: 250/13; 251/13:

25213; 412/13 poloaonych w mieiscowosci Czerwionka-Leszczyny przy ul. Kosynier6w.
TreSC uwagi:

1 . W 516, ust. 1 lit. 1b) po slowach ,,zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna" wnosze o dodanie sformulowania ,,i wielorodzinna"
2. W 516, ust. 2 lit. 5a) wnoszQ o zmianQ dopuszczonej wysokosci budynk'w do 5 kondygnacji nadziemnych

3. W516, ust. 2 lit. 5c) wnosze ozmiang dopuszczonej wysoko$ci pozostalych obiekt'w budowlanych do nie wiQcej ni2 16m,

4. W 516, ust. 2 lit. 6) wnoszQ o wykre$lenie sformulowania ,,stanowiqcego nie wiecej niz 20% lqcznej powiezchni dachu danego budynku" lub zmiane

zakresu dopuszczalnego nachylenia polaci od 20 do 45".

5. tVS16, ust.2 lit. 10) wnoszQ o Wkreslenie calo$ci zapisu o zakazie lokalizacji zabudowy w ukladzie szeregowym.
6. W516,ust.2lit. 11) wnosze o dopisanie poz. c) otresci,dla zabudowy szeregowej 250m2

7. W516,ust.3lit. 1) wnosze o dopisanie poz. c) o tresci ,dla zabudow szeregowej 250m2

8. W$76 ust. 3, lit 2) wnoszQ o dopisanie poz. c) o tresci ,dla zabudowy szeregowej 6m".

RozstzygniQcie: uwaga nieuwzglgdniona.
Uzasadnienie:
Wyznaczone w projekcie planu miejscowego tereny 7UMN, o kt6rych mowa w uwadze zgodnie ze,,Studium uwarunkowan ikierunk6w zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta CzeMionka-Leszczyny" przyjQtym uchwalE Nr L/590/10 Rady Miejskiej w CzeMionce-Leszczynach z dnia 28 mda 2O1O t.

w@z ze zmianewprowadzonq uchwalq Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pazdziernika 2013 r. winny by' ptzeznaczone
pod zabudowe produkcyjno-uslugowq, gdy2 znajdujq siQ w terenach DG. tj. dzialalnosci gospodarcze.i. Biorqc pod uwage ustalenia obowiqzuiEcego planu

oraz Studium ptzeznaczono teren ten pod tereny uslugowo-mieszkaniowe, aby byl mo2liwy zarowno rozw6j dzialalnosci gospodarczej, jak i utzymanie
z mo2liwosciq rozbudowy, istniejqcej zabudowy mieszkaniowej. Wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oaz zmiana parametrovv

wskazanych w uwadze bylaby sprzeczna z zapisami obowiqzujqcego Studium. Z kolei wprowadzenie zabudowy szeregowej, iako intensywnej zabudowy

mieszkaniowej jednorodzinnej r6wnie2 bytoby kolidujEce z intencjq dqzenia do peeksztalcenia terenu w obszar o dominu.iqcej funkcji uslugowej, w kt6rej

zabudowa mieszkaniowa traci na znaczeniu ze wzgledu na niekorzystne warunki lokalizacyjne takie jak ucie2liwoso ukladu komunikacy,inego oraz teren6w
produkcyjno-uslugowych.
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4l Uwaga nr 4 o tro6ci: W zwiqzku z lll wylo2eniem do publicznego wglqdu pro.iektu miejscowego planu zagospodarowania pe estzennego obe.imujqcego
obszar w rejonie ulic Odrodzenia, Jesionka i Grabowei w obrgbie Debiensko, skladam uwage o nastepujecej tresci: Dotyczy dzialek: 180118;247118;
980/19; 269/19; 273122i 27 5122; 277 125; 280124 polo2onych w miejscowoSci Czerwionka-Leszczyiy ptzy ul. Kosynier6w.
Tresc uwagi:

1. W S18, ust. 1, lit. la) po slowach ,,obiekty produkcyjne" wnosze o dodanie sformulowania ,,obiekty pzemyslowe i magazynowe, zbiorniki
pzemyslowe".

2. W S18, ust. 1, lit. 1c) po slowach ,,sklady" wnosze o dodanie sformulowania ,,place skladowe i postojowe".

3. WS18, ust. 1, lit. 1 e) po slowach,,- handel hurtowy" wnosze o dodanie sformulowania ,,i detaliczny".
4. W S18, ust. 1, lit. 2) wnoszq o dopisanie poz. g) o treSci ,,zabudowa mieszkaniowa i zamieszkiwania zbiorowego uzupelniajaca przeznaczenie

podstawowe".

5. WS18, ust. 1, lit. 2) wnosze o dopisanie poz. h) o treSci ,,inne budynki u2ytecznoSci publicznej uzupelnia,iEce pzeznaczenie podstawowe".

6. WnoszQ o korektq pzebiegu niepzekraczalnej linii zabudowy zlokalizowanej wzdluz wschodniei granicy terenu oznaczonego na rysunku planu

symbolem 1PU (pzy granicy z terenem oznaczonym w planie symbolem 4KDD) zgodnie z zalqcznikiem graficznym. Projektowany w planie przebieg
niepzekraczalne.i linii zabudowy koliduje z trwajqcE aktualnie realizacjE inwestycji budowy obiektu produkcyjno - magazynowego.

7. W518, ust.2, lit.2) wnosze ozmianQ maksymalnego wskaznika powiezchni zabudowy na 75%.
8. W518, ust.2, lit.3) wnosze ozmiane minimalnego wska2nika powiezchni biologicznie czynnej na 10%.
9. W S18, ust. 2, lit. 4a) wnosze o zmiane minimalnego wska2nika intensywnosci zabudowy na 0,2.
10. W S 18, ust. 2, lit. 4b) wnoszQ o zmianQ maksymalnego wskaznika intensywnosci zabudowy na 1,5
11. WS18, ust.2, lit.5a) wnoszg o zmianq wysokosci budynk6w na nie wiecej ni2 l8 m.
12. W S 18, ust. 2, lit., lit 6 po slowach ,,dwuspadowy" wnosze o dodanie sformulowania ,,lub jednospadowy.

13. WS18, ust.2, lit.1) wnosze o zmiane minimalnej wielkosci powierzchni dzialki na 1000m2.
14. W S30, ust 2 lit 4) wnosze o zmiane minimalnych wymiar6w placu do zawracania na 20,0x20,0m

Rozstrzygnigcie: Uwzglqdnla slQ uwagQ nr 4 w zakresie pkt. 3, 6, 7, 9
Uzasadnienie:
Pzedmiotem projektu planu sq tereny zabudowy produkcyjno-uslugowej, a w projekcie planu wskazano jako przeznaczenie dopuszczalne tereny zabudowy
uslugowej obejmuiecej miqdzy innymi uslugi konsumpcyjne, zatem proponuie sie wprowadzenie do definicji uslug konsumpcyjnych r6wnie2 handlu
detalicznego o pow sprzeda2y ponize.j 2000m2.
Uwzglednienie uwagi w zakresie pkt 6 ti. korekty linii zabudowy jest zgodne z odlegloscia lokalizacii budynk6w od d169, a zatem uwagQ uwzglednia sie w tym
zakresie.
Uwzglednienie pkt. 7 tJ. podniesienie wska2nika powieechni zabudowy do 75olo lest zgodne ze Studium ijest uzasadnione pey ptzeznaczeniu teren6w pod

zabudowe produkcyjno-ustugowq.

Uwzglednienie uwagi w zakresie pkt. I tj. obni2enia minimalnego wskaZnika intensywnosci zabudowy stanowi poprawe mo2liwosci zagospodarowania terenu
i jest zgodne z obowiqzujEcym Studium.
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Propozycja-nie uwzglednia siQ uwagi nr 4 w zakresie pkt. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14
Uzasadnienie:

Zaproponowane w pkt 1 i 2 uwagi zapisy wynikajq wprost z definicji podstawowego ptzeznaczenia terenu okreslonego jako ,,Teren obiekt6w produkcyjnych,
sklad6w i magazyn6w oraz zabudowy uslugowej", stad te2 w 518 ust. 1 wskazano, 2e przeznaczenie podstawowe stanowie szeroko rozumiane obiekty
produkcyjne, bazy, sklady, magazyny. Obiekty pftemyslowe i magazynowe, a tak2e zbiorniki przemyslowe stanowiq elementy tworzqce zabudowQ
produkcyjnE podobnie .iak place skladowe i postojowe sq elementem skladow
Wprowadzenie zabudowy zamieszkania zbiorowego, o kt6rej mowa w pkt. 4, jako szeroko po.iQtej bylo by sprzeczne z zapisami obowiqzujqcego Studium
uwarunkowai i kierunkdw zagospodarowania przestzennego, gdyz w6wczas na terenach produkcyjnych mogly by powstawao zar6wno hotele dla
pracownik6w, jak i hotele, motele, domy wycieczkowe, a tak2e internaty, domy studenckie, budynki koszarowe, czy nawet budynki zakwaterowania na terenie
zakladu karnego, aresztu Sledczego, czy poprawczego.

lnne budynki uzytecznosci publicznej, o kt6rych mowa w pkt. 5 to r6wniez pojqcie szerokie i malo precyzyjne, dlatego w projekcie planu wskazano wprost,2e
przeznaczenie podstawowe mogE stanowiC r6wnie2 obiekty wchodzqce w sklad zabudowy uslugowej obejmujqcej uslugi konsumpcy.ine, administracyjno-
biurowe, turystyczne, a takze handlu hurtowego, co nale2y uzna6 za wystarczajace i zgodne z zapisami Studium.
W zakresie pkt. I tj. obnizenia wskaznika powierzchni biologicznie czynnej do 10% nie uwzglqdnia sie uwagr, gdy2 w wylozonym projekcie do publicznego
wglqdu zostal on ju2 obni2ony zgodnie z zapisami studium o 10% wskaznika wynikajqcego z ustalen Studium tj. wynosi on w projekcie 13,5%, kt6re
obliczono, jako 150/o uslalonych w studium pomniejszonych o 0,1*15% (por. Zapisy studium pkt UO.6.)
Wzakresie pkt'10 tj. podniesienia wskaznika intensywnosci zabudowy na 1,5 nie uwzglednia siq uwagi, gdy2 bylo by to naruszenie ustaleh obowiqzujEcego
Studium, zgodnie z kt6rym dopuszcza siQ podniesienie wskaznika intensywnosci o 10o/o, co zostalo juz uczynione, stad w projekcie maksymalnE
intensywnosc okreslono jako 1,32, kt6ra wynika powy2szego zalozenia tj. 1,2 (maksymalna intensywnosc okreslona w studium) powiqkszonego o 10%
rj. 1,2.0,1.
W zakresie pkt 11. nie uwzglednia siQ uwagi, gdy2 zgodnie z obowiqzujqcym Studium maksymalna wysokosc obiektow na lym terenie to 16,0 m, ptzy czym
dopuszcza siQ obiekty wy2sze je2eli wymaga tego technologia prowadzonej dzialalnosci gospodarczej. W projekcie planu zastosowano zapis 096lny zgodnie
z kt6rym podniesiono wysokosd budynk6w o 10%, stad tez maksymalna wysokosc to 17,6 m. W przypadku uwagi brak jest odniesienia do konkretnego
rodzaju dzialalnosci, kt6ra uzasadniala by zastosowanie odstQpstwa i wskazania jeszcze wyzsze., powiezchni zabudowy.
W zakresie pkt 12 nie uwzglQdnia siQ uwagi gdyz plan dopuszcza mozliwoso realizacji dachu plaskiego, a ten r6wnie2 z definicji moze stanowio dach
jednospadowy zrealizowany w formie stropodachu.
W zakresie pkt 13 nie uwzglednia siQ uwagi poniewaz pozostawienie minimalnej powierzchni dzialki jako 3000 m2, jest uzasadnione dla dopuszczonej
projektem planu zabudowy. \ rynika to z polozenia teren6w produkcyjno-uslugowych w bezposrednim sqsiedztwie wQzla autostrady 41, co sprzyja6 powinno
realizacji zwartych zaklad6w produkcyjno-uslugowych, a nie malych obiekt6w na niewielkich dziatkach.
W zakresie pkt 14 nie uwzglednia siQ uwagi, poniewa2 wyznaczony plac do zawracania 12,5 x 18.0 m odnosi sie do terenow wyznaczonych w liniach drogi
publicznej KDD, a jednoczeSnie mo2liwe jest wykonanie go w wiQkszym rozmia'ze wraz z terenami PU dla kt6rych p%eznaczenie dopuszczalne to dojazdy
dojScia. VWznaczenie jeszcze wiqkszego placu do zawracania wiqzalo by siQ z dodatkowym kosztem wykupienia ptzez gminQ nieruchomo6ci na cel publiczny.
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5) Uwaga nr 5 o tresci: Wnosze o zmianQ przeznaczenia terenu dla czqSci dzialki 703h76. W obocnym projekcie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czgs' przedmiotowej dzialki oznaczona jest symbolem PU (teren obiekt'w produkcyjnych, sklad,w i magazynow oraz zabudowy
uslugowej), a czqSf dzialki jako Zl (teren zieleni izolacyjnej. Wnoszq o zmiang czQsci dzialki oznaczonej jako Zl na przeznaczenie o symbolu PU, tak aby
cala dzialka obejmowala obszar o pzeznaczeniu PU. W obowiqzujqcym planie zagospodarowania przestrzennego pnedmiotowa dzialka znajduje sie
w czqSci o przeznaczeniu PUl (lokalne strefy aktwnoici gospodarczej), a czQsciowo o przqznaczeniu KL1/2-ll (teren dr6g i ulic powiatowych

i gminnych). Natomiast w Studium uwarunkowart i kiorunk'w zagospodarowania pnestnennego teren dzialki uj?ty jest czqSciowo w obszarze
DG (nowych dzialalno$ci gospodarczych) a czesciowo w obszarze R1(rolnicze z zabudowq). Projektowane rozwiqzanie obejmujace objecie czQsci dzialki
w terenie Zl (zieleni izolacyjnej) znacznie ogranicza mozliwos1 wykorzystania tej czqsci terenu oraz obniza jej wafto;C w por6wnaniu do przeznaczenia

tego terenu w obowiEzujqcym planie zagospodarowania paestrzennego oraz Studium Uwarunkowart i kierunkiw zagospodarowania przestrzennego.

Rozstrrygnigcie: uwaga uwzglQdniona w czQSci.

Uzasadnienie:
Uwzglednia sie uwage poprzez zfiiane pzeznaczenie z terenu oznaczonego symbolem Zl (zieleh izolacyjna) na teren oznaczony symbolem PU (teren

obiekt6w produkcyinych (...)) w zakresie w jakim jest to zgodne z obowiqzuiqcym miejscowym planem zagospodarowania pzestrzennego.
Ro6trrygnigcie: uwaga niouwzgledniona w cz?sci.
Uzasadnionie:
Wyznaczone w projekcie planu tereny 1Zl Wznaczono w oparciu o obowiqzujqce ,,Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania pzestzennego
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" pzyietego uchwalE Nr U590/10 Rady Miejskie.i w CzeMionc+-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. wraz ze zmianq
wprowadzonA uchwalA Nr XXXIV/458/13 Rady Miejskiei w Czerwionce-Leszczynach z dnia 25 pa2dziemika 2013 t., a tak2e w oparciu o ustalenia

obowiqzuiqcego planu zagospodarowania pzestzennego, zgodnie z kt6rym czesd dziatki ob.lQta wnioskiem przeznaczona lest pod zielen izolacyjna o@z

tereny dr6g publicznych. W zwiqzku ze zfiianE prqektowanego ukladu komunikacyjnego spowodowanym brakiem mo2liwosci realizacji petli komunikacyinej

w poprzek autostrady A1 zrezygnowano z teren6w dr6g publicznych na rzecz terenow zielenr izolacyjnej, oddzielaiqcej akustycznie i wizualnie istnieiqcq

zabudowQ mieszkaniowA od teren6w produkcyjno-uslugowych. Zwraca siQ uwage, 2e nieruchomosci polozone pod drogami publicznymi (prawa do nich) nie

sq przedmaotem obrotu na rynku nieruchomosci sensu stricto, gdyz sq to tereny przeznaczone na realizacje celu publicznego i stronami transakcji
sq wlasciciele nieruchomosci oraz organy samozEdu terytorialnego lub zarzqdcy dr6g. Transakcje tego typu nie majq zatem charakteru rynkowego.
W pzypadku, o ktorym mowa w uwadze gmina rezygnu.ie z tej mo2liwoSci, a zatem brak jest postaw do roszczei. W pzypadku gdyby gmina wywlaszczyla
pzedmiotowq czgsd nieruchomosci, a nastQpnie niezrealizowala celu publicznego, na 2qdanie wywlaszczonego zobowiqzana bylaby do zwrotu
wywlaszczonej nieruchomosci, a wywlaszczony do zwrotu odszkodowania. Jednoczesnie nieruchomosd wywlaszczona pod drogQ nie moze byc uzyta na inny

cel ni2 w decyzji o wywlaszczeniu. Stqd te2 wlasciwym dla czesci nieruchomosci bylo przeznaczenie jej pod zielen izolacyjnq zgodnie z obowiqzujqcym
planem i Studium.

6) Uwaga nr 6 o tresci: Wylej wymieniony projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje zmiany przeznaczenia gruntu

z rolnego na budowlany mimo i2 dzialka posiada petne uzbrojenie w infrastrukturQ. Na dzialce znajduje siQ r'wniez budynek gospodarczy i zostala
pobrana oplata za zmiang przeznaczania gruntu

RozstrzygniQcle: uwaga nieuwzgl?dniona.
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Uzasadnienie:
W wylozonym po raz2 do publicznego wglEdu projekcie mie.jscowego planu zagospodarowania przestrzennego pzedstawiono uklad komunikacy.iny oparty
o4 wloty do ronda, jednak w wyniku rozpatzenia uwag dotyczqcych takiego rozwiqzania zaproponowano uktad komunikacyjny w obecnym ksztalcie.
Obciq2enie ulicy Kosynier6w dodatkowym ruchem byloby niekozystne ze wzglQdu na istniejqcq zabudowe mieszkaniowq, kt6ra znalazla by siQ pomiedzy
nadal ruchliwq ul. Jesionka, a dociq2onq ruchem ul. Kosynier6w. Zaproponowane rozwiazanie ukladu komunikacyjnego zostalo zaopiniowane za(6wno peez
Generalnq Dyrekcje Dr6g Krajowych i Autostrad Jak i ZD|SK jako mozliwe do realizacji i stanowiqce kompromis w odniesieniu do dw6ch poprzednio
zaproponowanych rozwi4zah. Jednoczesnie pzyiQte w planie rozwiEzanie zwiazane z projektowanymi terenami produkcyjno-uslugowymi nie jest nowym
rozwiqzaniem, gdy2 w obowiqzujqcym od 2002 roku miejscowym planie zagospodarowania przestzennego tereny te r6wnie2 pzeznaczono pod taki
charakter dzialalnosci. Stqd te2 w Studium caly teren w okolicy ronda pzewidywany jest pod tereny DG tj. nowych dzialalnosci gospodarczych.
W odniesieniu do analizy mo2liwosci zwiQkszenia ruchu samochodowego nale2y zaznaczy',2e nie jest ona elementem miejscowego planu. Plan stwarza
pewne mo2liwosci zagospodarowania terenu, a okreslenie ewentualnych zmian w obciEzeniu ukladu komunikacy.inego mozliwe jest dopiero na etapie
konkretnych inwestycji tj. w pzypadku znanych rozwiqzan.
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