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Zarzqdzenie Nr 586/22
Burmistrza Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

z dnia 10 paidziernika 2022roku

w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czenarionka-Leszczyny
obejmujqcego obszar w obrgbie Przegqdza

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie
gminnym (t.j. Dz.U. 22022 r. poz. 559 z p62n. zm.), art. 7 i 17 pkt 12 ustawy z dnia
27 fiarca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz. 503 z po2n. zm.), oraz an. 42 pkl 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.

o udostqpnianiu informacji o Srodowisku ijego ochronie, udziale spoleczeistwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko
(t.j. Dz.U. 22022 r. poz. 1029 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastqpuje :

s1

Uwagi wniesione do wylo2onego w dniach od25.08.2022 r. do 15.09.2022 r. projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny obejmujqcego obszar w obrqbie Przeggdza, rozpatruje siq w spos6b
okre6lony w zalqczniku do niniejszego zarz4dzenia.

s2

lntegralnq czqSciq niniejszego zarzqdzenia jest zalqcznik - wykaz uwag.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania.
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o; Zalacznikdozatzadzenia Nr 586/22 Burmistza Gminy i Miasla Czerwionka-Leszczyny z dnia 10.102021 t.

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYLO2oNEGO W DNIACH OD 25.0A.2022 t.DO 15.09.2022 t.

DO PUBLICZNEGO WGLADU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wlkaz dotyczy proiektu:
mieiscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Gzerwionka - Leszczyny

obejmujqcego obszar w obrgbie Przeggdza
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DATA

WPTYWU
UWAG!

1. 5.09.2022

5.09.2022

NAZWTSKO ilMtE,
NAZWA

JEDNOSTKI
ORGANIZACYJNEJ

I ADRES

(.)'

TRESC UWAGI

Zmiana przebiegu projektowanej
drogi KR do granicy dzialki, zgodnie

z zalqcznikiem do uwagi.

Zmiana pzebieg u projektowanej
drogi KR do granicy dzialki, zgodnie

z zalqcznikiem do uwagi.

Rozszezen ie pzeznaczenia dzialki
o uslugi komercyjne

MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

KDD, - tereny publicznych
17001171 dr6g dojazdowych,

KR - tereny dr6g
wewnqtznych,

ZN - tereny zieleni
nieuzqdzonej.

17001'171

MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

KDD, - tereny publicznych
dr6g dojazdowych,
KR - tereny dr6g
wewnqtznych,

ZN - tereny zieleni
nieuzqdzonej.

R - tereny rolne,
ZN - tereny zieleni

nieurzqdzonej.

SPOSOB ROZPATRZENIA UWAGI

i PRZEZBURMI TRZA

UWAGA UWAGA
UWZGLEDNTONA NIEUWZGLEDNTONA

UWAGI

Zlikwidowano czqS6 drogi
(przecinajqcq dzialkq)

oznaczonel symbolem KR i

zastqpiono jq placem
nawrotowym.

Zlikwidowano czgS6 drogi
(pzecinajqcq dzialkq)

oznaczonej symbolem KR i

zastqpiono jq placem
nawrotowym.

Z uwagi na bezpoSrednie
sqsiedztwo cmentaz, ja k
r6wnie2 brak dojazdu do
dzialki nie pzewiduje siq

rozwoju zabudowy.

12591183

Zwq2enie projektowanych dr6g
wewngtznych do 4,5 lub 5 m.

MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,

KR - tereny dr6g
wewnqtrznych,

R - tereny rolne.

Pzyjgta w projekcie
minimalna szerokoSe d169
wewnqtznych ma na celu
zapewnienie prawidlowej
obslugi komunikacyjnej
teren6w oznaczonych

symbolami 13MN - 16 MN.

20.o9.2022
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3. 15.09.2022 (...r X

4. (..r x
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Zalqcznik do Zazqdzenia Nr 586122 Burmistrza Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny z dnia 10.10.2021 r.

Przeksztalcenie dzialki na dzialkg
budowlanq.

MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
R - tereny rolne.

Pzeksztalcenie niemo2liwe
z uwagi na ustalenia

studium uwarunkowai i

kierunk6w
zagospodarowania

Zmiana pzeznaczenia czqSci terenu
dzialki (zgodnie z zalqcznikiem

graficznym) na tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej.

R - tereny rolne.

Uwaga czgSciowo
uwzglqdniona - fragment
dzialki (zgodny z definicjq

luki budowlanej ze studium)
zostal wlqczony do teren6w
zabudowy mieszkaniowej

( r '::'::3.?=::i":::.1:.T,t".',:lvmieszkaniowo-uslugowe (MU).
11171183,
1 1 18/183

UM - tereny zabudowy
uslugowo-m ieszkaniowej.

Przeksztalcenie dzialki na
teren mieszkaniowo-

uslugowy niemo2liwe z
uwagi na ustalenia studium
uwarunkowah i kierunk6w

zagospodarowania

2t3

) 21.09.2022 (...r 764172 X

o. )e n6 0no4 (...r Zwiqkszenie wsp6lczynnika
intensywnoSci zabudowy do 1,0.

16281177

MU - tereny zabudowy.
mieszkaniowo-uslugowej,
MN - tereny zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej.

x

Podniesienie wska2nika
niemo2liwe z uwagi na

ustalenia studium
uwarunkowafi i kierunk6w

zagospodarowania
pzestzenneqo.

I

518176

\AfrjaSnienie dlaczego dzialka nie
zostala pzekwalifikowana z rolnej

na budowlanq?

Dzialka znajduje sig poza
obszarem objqgm planem.

10 co i6 anaa (...r
Dopuszczenie mo2liwoSci dojazdu
do dzialek pasem o szeroko5ci 5 m
wzdlu2 p6lnocnej granicy dzialek

1528t208 i 1525t208.

9171210
MN - tereny zabudowy

mieszkaniowej
jednorodzinnej.

X
mo2liwoSci zabudowy na

podstawie ustalei studium
uwarunkowai i kierunk6w

zagospodarowania



ZalqcznikdoZazqdzenia Nr 586122 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny zdnia 10.1O.2021 r.

Przeksztalcenie niemo2liwe
z uwagi na ustalenia

studium uwarunkowai i

kierunk6w
zagospodarowania

przestrzennego (dzialki nie
spelniajq defi nicji luki

MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
R - tereny rolne.

Zmiana pzeznaczenia dzialek na
tereny zabudowy mieszkaniowej

(luka budowlana).

19871178,
1 988/1 78

(podpis burmislna)

1
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11. )6 do aia.. (.r X

12. ad A6 aia. (. ).
Pzekwalifi kowanie dzialki na

budowlanq w caloSci oraz likwidacja
projektowanej drogi wewnqtznej.

8921116

KR - tereny dr6g
wewnqtznych,

MN - tereny zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej,
R - tereny rolne.

X

Projektowana droga
wewngtzna ma na celu
zapewnienie prawidlowej
obslugi komunikacyjnej
teren6w oznaczonych

symbolami 13MN - 16 MN.,
na dzialce 89211'16 istnieje

mo2liwo56 realizacji
zabudowy w I linii zabudowy

Z uwagi na znacznq iloSd
wolnych teren6w
budowlanych w

bezpoSrednim sqsiedztwie
tworzenie kolejnych linii

zabudowy stoi w
spzecznoSci z zasadami

racjonalnego
gospodarowania

pzestrzeniq okreSlonymi w
ustawie o planowaniu i

zagospodarowaniu
przestrzennym.


